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FØREORD 
Denne deltemarapporten er utarbeidd som ein del av arbeidet med statleg kommunedelplan og 
konsekvensutgreiing for ny E39 på strekninga Stord – Os. Rapporten tek for seg deltemaet kulturmiljø 
i tråd med omtale i planprogram for prosjektet. Planprogrammet er fastsett av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Tiltakshavar og ansvarleg for utgreiinga er Statens vegvesen Region 
vest. 

Lilly Mjelde og Knut Ekseth har vore prosjektleiarar for den statlege kommunedelplanen med 
konsekvensutgreiing. Sara Beate Aspen har hatt ansvaret for kartillustrasjonane og Henrik Bekkewold 
for 3D-illustrasjonane. Fagansvarleg for deltema kulturmiljø er arkeolog Atle Jenssen. Fagkontroll har 
vore gjennomført av etnolog Tine Eikehaug. 
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1 Samandrag  

1.1 Bakgrunn 
På grunnlag av Konseptvalutgreiing (KVU) E39 Aksdal-Bergen fatta regjeringa i desember 2013 
vedtak om planlegging etter plan- og bygningslova for midtre konsept, 4c. Konseptet inneber ei 
ferjefri fjordkryssing og ein trasé som går frå Stordøya i sør, via Reksteren i Tysnes kommune og 
vidare til Os kommune i nord. Statens vegvesen Region vest har difor etter bestilling frå 
Samferdsledepartementet starta arbeid med statleg kommunedelplan for ny E39 på ei ca. 55 km lang 
strekning innanfor korridoren til konsept 4c. 

1.2 Metode 
Planprogrammet inneheld omtale av dei viktigaste momenta som skal vektleggast i planarbeidet for 
deltema kulturmiljø. 

Konsekvensutgreiinga er bygd opp kring ein tre-trinns prosedyre, som følgjer Statens vegvesen sin 
metodikk for konsekvensanalysar, som skildra i handbok V712 (Statens vegvesen 2014). Her vert 
områdets verdi vurdert opp mot omfang av tiltaket til ei samla vurdering av konsekvensen av tiltaket.  

Ved å samanhalde verdien til kulturmiljøa med omfanget av tiltaket, skal det gjerast ei samla 
vurdering av dei ulike alternativa sine konsekvensar for deltemaet og kva alternativ som er dårligast og 
kva alternativ som er best for kulturmiljøa i området. Avbøtande tiltak som ikkje inngår i tiltaket skal 
skildrast, men inngår ikkje i den samla vurderinga. Eventuelle konsekvensar i anleggsperioden skal 
skildrast i eit eige kapittel. 

1.3 Skildring av planområdet/dagens situasjon 
Planområdet famnar vidt i oppstart av planarbeidet for å sikre at dei relevante, realistiske og prinsipielt 
ulike alternativa vert greidde ut. Ved framlegg av planforslaget vil planområdet vere mindre. Breidda 
på planområdet tek utgangspunkt i det som heitte konsept 4C i KVU E39 Aksdal-Bergen, med bru 
over Bjørnafjorden frå Reksteren til Os. Det er lagt inn ein brei korridor over Tysnes/Reksteren, og 
vidare nordover i Os, frå Søre Øyane i vest til Bjørnatrynet i aust. Dette inkluderer ulike løysingar for 
kryssing av Langenuen mellom Stord og Tysnes.  

I sør går grensa for planområdet mellom Ådland og Nordre Tveita på Stord. Det samsvarar med grensa 
for tilstøytande kommunedelplan E39 Heiane - Ådland. I nord går grensa ved Svegatjørn i Os kor 
prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal startar. Frå Stord og nordover i Fitjar kommune går grensa for 
planområdet vest for dagens E39. 

Planområdet er delt i fire delstrekningar. Delstrekningane 1, 2 og 4 omfattar vegalternativa, medan 
delstrekning 3 omfattar dei ulike brukonsepta over Bjørnefjorden. 
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1.4 Konsekvensutgreiing 

1.4.1 Verdi 
Innanfor plan- og influensområdet til ny E39 mellom Stord og Os er det utifrå registreringskategoriane 
for deltemaet, som gitt i handbok V712, definert 57 kulturmiljø. Berre kulturmiljø som vil verte 
direkte eller indirekte påverka av tiltaket er tatt med i konsekvensutgreiinga. 

Delstrekning 1 utgjer den sørlegaste delen av planområdet, og omfattar berre areal i Stord kommune, 
frå Ådland til Jektevik. Innanfor denne strekninga er det tatt med 8 kulturmiljø av relevans for 
konsekvensanalysen. I det same området ligg det òg eit kulturmiljø på Nordhuglo, like utanfor og aust 
for planområdet, men innanfor influensområdet. Dette vert diskutert under delstrekning 2, då det er 
tiltak her som vil ha konsekvens for miljøet. 

Delstrekning 2 er den klart største, og det er her dei aller fleste av kulturmiljøa ligg. Delstrekninga 
femnar om austsida av Stord, frå Jektevik og nord til grensa mot Fitjar, og vidare herifrå og fram til 
ferjekaien ved Sandvikvåg. På Tysnes femnar delstrekninga om området frå Hodnanes i sør, og nord 
til Gjøvåg på Reksteren, og aust til og med Uggdalsdalen. Totalt er det definert 38 kulturmiljø 
innanfor denne delstrekninga. 

Delstrekning 3 omfattar området på Reksteren nord for Gjøvåg, sjølve fjordkryssinga med 
influensområde som strekk seg heilt inn til Fusa, og området sør på Søre Øyane i Os. Innanfor 
delstrekninga, med influensområdet, er det definert 9 kulturmiljø. 

I delstrekning 4, frå Søre Øyane til Moberg i Os kommune, er det definert 3 kulturmiljø. 

Det må nemnast at det i samband med ein tidlegare fase av prosjektet, vart definert fleire kulturmiljø 
enn det som er tatt med nedanfor. Desse var tatt med i forhold til vegalternativ som seinare vart 
bortsilte. Dei er vist på verdikartet med skravur, men er ikkje verdisett eller nærmare skildra i 
rapporten. 

I underkapittel 16.1 til sist i rapporten vert det gitt ein meir grundig gjennomgang av det 
kulturhistoriske innhaldet til kvart einskild kulturmiljø, med grunngjeving av verdivurderingane. Her 
vert diskusjonen i hovudsak fokusert rundt den registreringskategorien miljøa tilhøyrar, men alle 
relevante tema for verdisettingane vert diskutert, slik som førekomstar av arkeologiske kulturminne og 
funn, kva potensial det er for å finne automatisk freda kulturminne i og ved kulturmiljøet, nyare tids 
kulturminne og kulturlandskap, uavhengig av kva kategori det einskilde miljø tilhøyrar. Dette er gjort 
for å kunne gi eit så fullstendig bilete av det kulturhistoriske innhaldet i kulturmiljøa som mogleg, og 
såleis kunne verdisette dei på best mogleg grunnlag. 

1.4.2 Omfang og konsekvens 
Nedanfor er samanstilling av konsekvensar for dei einskilde delstrekningane. I tillegg er 
delstrekningane 1 og 2 samanstilt, det vil seie den samla strekninga frå Ådlandkrysset i Stord 
kommune til Kaldafosskrysset i Tysnes kommune. Også delstrekningane 3 og 4 er samanstilt, det vil 
seie den samla strekninga frå Kaldafosskrysset heilt nord på Reksteren i Tysnes kommune til 
Mobergkrysset i Os kommune. 

Det er viktig å vere klar over at samanstillinga av konsekvensar for eit alternativ ikkje skal gjerast som 
ei matematisk øving basert på gjennomsnittleg konsekvens i delområda (Statens vegvesen 2014:131). 
Det skal liggje ei fagleg vurdering til grunn for samla konsekvensgrad, kor talet på råka område, 
storleiken på konfliktane og samla belastning vert lagt til grunn for vurderingane. 
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Delstrekning 1 

Alle dei fire vegalternativa er relativt like gjennom delstrekning 1, og har stort sett dei same 
utfordringane for kulturminneverdiane i området. Skilnaden er i området frå Fjellgardane og fram til 
Agdestein, kor Alternativ D og F får eit noko anna innhald enn Alternativ B og E. 

Alternativ B og Alternativ E er rangert høgast av di dei i større grad unngår automatisk freda 
kulturminne ved Agdestein, sjølv om også desse to alternativa vil ha negativ konsekvens for 
kulturmiljøet her. 

Alternativ D og Alternativ F er rangert lågast då dei har størst negativ konsekvens for området heilt 
vest i kulturmiljøet ved Agdestein. Tunnelportal vil komme like i nærleiken av automatisk freda tuft 
og gardsanlegg frå mellomalder. Toplanskryss ved Agdestein vil i tillegg vere skjemmande for 
kulturmiljøet. 

 

Tabell 1-1. Samanstilling av konsekvensar for alternativa for tema kulturmiljø for delstrekning 1. 

 

Delstrekning 2 

Innanfor delstrekning 2 går dei ulike vegalternativa igjennom mange, og til dels vidt forskjellige 
kulturmiljø, på deira veg frå Stord i sør og nordover gjennom Tysnes kommune. Det spesielle med 
kulturmiljøa på Tysnes, er deira store grad av autentisitet og tilhøyrande store opplevingsverdi. På 
Tysnes har utbyggingsaktiviteten til alle tider vore låg, og presset på kulturmiljøa tilsvarande lågt. 
Reiser ein rundt i kommunen og vitjar dei ulike kulturmiljøa i dag, vil ein innanfor fleire av desse 
områda på mange måtar få den same opplevinga som om ein hadde vitja området på 1800-talet eller 
tidleg på 1900-talet. Verdien til kulturmiljøa innanfor den delen av delstrekning 2 som ligg på Tysnes, 
er difor generelt sett høg; dei aller fleste har verdiar frå middels, middels til stor og stor verdi. Då seier 
det seg sjølv at eit tiltak som ny firefelts motorveg gjennom dette området, vil i dei fleste tilfella 
medføre relativt stor negativ konsekvens for dei einskilde råka kulturmiljøa. 

Som nemnt ovanfor, er ikkje ei samanstilling av konsekvens for eit alternativ ei matematisk øving. For 
å kunne rangere dei ulike alternativa, har det difor vert viktig å sjå på kva alternativ som råkar færrast 
kulturmiljø, og på minst negativ måte. Som det kjem fram av tabellen nedanfor, er alle alternativa 
negative for kulturmiljøa innanfor delområdet, men somme skil seg likevel ut. 

Alternativ F og Alternativ B (med dagline gjennom Bårdsundet) er rangert høgast av dei fire 
alternativa. Dei er i tillegg rangert likt, då dei båe har dei same utfordringane i høve til 
kulturminneverdiane innanfor dei områda som vert råka. Den største utfordringa for Alternativ B og F 
er veglina med bru gjennom kulturmiljøa ved Bårdsundet. Verdien av desse kulturmiljøa, især det 
vestlege, med alle sine automatisk freda gravminne i eit fullstendig autentisk, uforstyrra landskap, er 
særs stor, og har utan tvil stor nasjonal verdi. Alternativ B har òg store negative konsekvensar for dei 

Kulturmiljø 
Konsekvens 

  Alternativ B 

Konsekvens  

Alternativ D 

Konsekvens 

Alternativ E 

Konsekvens 

Alternativ F 

Delstrekning 1 
Middels negativ       

(--) 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

Middels negativ       
(--) 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

Rangering 1 2 1 2 

Strider mot 
nasjonale mål 

Nei Nei Nei Nei 
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kulturmiljøa som ligg i området ved Drange i Tysnes kommune, medan Alternativ F på si side vil få 
stor negativ konsekvens for kulturmiljøa ved Støle/Søreid og Sæ. Det er viktig å vere klar over at sjølv 
om Alternativ B og F er rangert høgare enn Alternativ D og E, er ikkje skilnaden mellom dei stor. 

Alternativ E er rangert som nest dårlegast av dei fire vurderte alternativa. Det er ikkje mykje betre 
enn Alternativ D, men unngår dei viktige kulturmiljøa ved Botnen/Nordbustad og i heile 
Uggdalsdalen. Den store utfordringa med dette alternativet, er øydelegginga av kulturmiljøa på 
Støle/Søreid og ikkje minst Sæ. I dette sistnemnde kulturmiljøet, vil veg og tunnelportal komme midt i 
det sentrale tunområdet på garden, kor det finst fleire eldre og godt bevarte gardsbygningar. Frå 
Uggdal i sør, og nordover forbi kulturmiljøet ved Ersvær/Brattatveit, følgjer Alternativ E den same 
lina som Alternativ D, og har her dei same utfordringane som dette alternativet. 

Alternativ D er rangert som det dårlegaste av alternativa, med stor eller særs stor negativ 
konsekvens for alle råka kulturmiljø frå sør, gjennom Uggdalsdalen og nordover fram til og med 
kulturmiljøet på Ersvær/Brattatveit. Det som har vore utslagsgjevande for å rangere dette alternativet 
lågast, er dagstrekninga både gjennom kulturmiljøet ved Botnen/Nordbustad, og ikkje minst gjennom 
Uggdalsdalen. Uggdalsdalen er ein relativt trong dal, med store mengder kulturminne frå både 
førhistorisk og historisk tid, og Alternativ D vil endre kulturmiljøa her fullstendig. 

Til sist må variant B2 kort nemnast. Dette er ein variant av Alternativ B, men med senketunnel under 
Bårdsundet i staden for dagline og bru. B2 er altså ein variant av Alternativ B, og ikkje eit eige 
alternativ, og er difor ikkje gitt ei eiga rangering. Dersom B2 hadde vore eit eige alternativ, hadde det 
vore rangert over Alternativ B og F. Då B2 berre er ein variant av Alternativ B, har det mange av dei 
same utfordringane som dette alternativet, ikkje minst i området ved Drange. Men av di ein med 
senketunnel under Bårdsundet skåner dei viktige kulturmiljøa her, vil ein som det einaste alternativet 
ikkje få eit einaste tilfelle av særs stor negativ konsekvens for dei råka kulturmiljøa. 

 

Tabell 1-2. Samanstilling av konsekvensar og rangering av alternativa for tema kulturmiljø for delstrekning 2. 

 

Delstrekning 3 
Konsekvensen for kulturmiljø innanfor delstrekning 3 er lik for dei fire vegalternativa på land, og for 
dei forskjellige konsepta for kryssing av Bjørnafjorden. Alle alternativa vil ha negativ konsekvens for 
dei kulturmiljøa som vil verte direkte råka av tiltaket. 

Alternativa K1/K2, K7 og K8 er rangert likt. Dei medfører alle store fysiske inngrep på land, og vil 
virke visuelt skjemmande på råka kulturmiljø i området rundt Bjørnafjorden, då især på Reksteren i 

Kulturmiljø 
Konsekvens 

Alternativ B 

Konsekvens 

Alternativ D 

Konsekvens 

Alternativ E 

Konsekvens 

Alternativ F 

Delstrekning 2 

B: Middels /      
stor negativ                

(--/---) Stor /              
særs stor negativ                 

(---/----) 

Stor negativ          
(---) 

Middels /          
stor negativ                 

(--/---) B2: Middels 
negativ                

(--) 

Rangering 
delstrekning 2 

1 3 2 1 

Strid mot nasjonale 
mål Nei Nei Nei Nei 
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Tysnes og på Søre Øyane i Os. Også kulturmiljø lenger inne i fjorden vil verte visuelt påverka av 
fjordkryssinga, men då i mindre grad på grunn av den relativt store avstanden mellom kulturmiljø og 
bru. Her kan ein argumentere for at multispenn hengebru (K1/K2), med sine høge tårn, vil verte meir 
synleg frå kulturmiljøa innover i fjorden enn dei to variantane av flytebru (K7 og K8), med berre eitt 
tårn heilt i sør. Men då den visuelle skilnaden er vurdert å vere så liten, er konsekvensgraden lik for 
alle brukonsepta. 

 

Tabell 1-3. Samanstilling av konsekvensar og rangering av alternativa for tema kulturmiljø for delstrekning 3. Både 
hengebru og flytebru (rett eller bua) kan gå i tunnel under eller i dag gjennom Søre Øyane i Os kommune. 

 

 

Delstrekning 4 

Gjennom delstrekning 4 er det i realiteten berre to alternativ: lang tunnel frå Søre Øyane og fram til 
Moberg, eller dagline gjennom Søre Øyane og fram til Halhjem, deretter tunnel frå Halhjem til 
Moberg. I planprogrammet var det Alternativ D som var tenkt å ha dagline gjennom Søre Øyane, 
medan Alternativ B, E og F var tenkt å gå i tunnel heile vegen frå Søre Øyane til Moberg. I realiteten 
er det mogleg å kombinere alle alternativa B – F med enten tunnel eller dagline gjennom delstrekning 
4. Her er planprogrammet følgd, og Alternativ B, E og F vert knytt opp mot tunnelløysinga, medan 
Alternativ D vert knytt opp mot dagløysinga. 

Alternativ B, E og F (tunnel) er rangert høgast, og er til og med gitt positiv konsekvens for 
kulturmiljø innanfor delstrekninga. Berre to kulturmiljø vert direkte eller indirekte råka av tiltaket. For 
kulturmiljøet ved Haugland vil konsekvensen vere middels positiv. Sidan dette kulturmiljøet har stor 
verdi, har dette vore utslagsgivande for den samla konsekvensen for desse alternativa gjennom 
delstrekning 4. 

Alternativ D (dagline) er rangert lågast på grunn av dagstrekninga gjennom Søre Øyane. Her ligg 
det viktige kulturmiljøet ved Kvalesundet, som vil få ny E39 midt i siktlina og såleis verte visuelt 
skjemma. For kulturmiljøet er konsekvensen av tiltaket vurdert å vere stor negativ, og den samla 
konsekvensen for varianten med dagline gjennom delstrekning 4 er vurdert å vere middels negativ. 

 

 

Kulturmiljø 

Konsekvens 

Alternativ K1/2 
(dagline) 

Konsekvens 

Alternativ K1/2 
(tunnel) 

Konsekvens 

Alternativ K7 og K8 
(dagline) 

Konsekvens 

Alternativ K7 og 
K8 (tunnel) 

Delstrekning 3 
Middels /           

stor negativ                
(--/---) 

Middels /           
stor negativ                

(--/---) 

Middels /             
stor negativ                   

(--/---) 

Middels /             
stor negativ                  

(--/---) 

Rangering 
delstrekning 3 

1 1 1 1 

Strider mot 
nasjonale mål 

Nei Nei Nei Nei 
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Tabell 1-4. Samanstilling av konsekvensar og rangering av alternativa for tema kulturmiljø for delstrekning 4. 

 

1.4.3 Samla konsekvens for alternativa 

Delstrekning 1 og 2 

Det er gjort ei samanstilling av konsekvens for delstrekning 1 og 2, det vil seie for heile strekninga frå 
Ådlandskrysset i sør til Kaldafosskrysset i nord. Variant B2 er vist i tabellen, men er ikkje gitt eiga 
rangering. Som nemnt ovanfor, hadde denne varianten vorte rangert høgast om dette vore eit eige 
alternativ. 

Alternativ B er rangert som det beste av alternativa, og vert her rangert høgare enn Alternativ F 
(som var rangert likt med Alternativ B i delstrekning 2), då Alternativ F er ein dårlegare løysing i høve 
til kulturminneverdiane i delstrekning 1 enn Alternativ B. 

Alternativ D er rangert som det dårlegaste av alternativa i forhold til kulturminneverdiane som 
vert råka, med Alternativ E like bak. Som ein ser av tabell 1-5, er Alternativ E betre enn Alternativ D 
både innanfor delstrekning 1 og innanfor delstrekning 2. 

 

Tabell 1-5. Samanstilling av konsekvensar og rangering av alternativa for tema kulturmiljø for delstrekning 1 og 2. 

 

Kulturmiljø 
Konsekvens 

Alternativ B  

Konsekvens 

Alternativ D 

Konsekvens 

Alternativ E 

Konsekvens 

Alternativ F 

Delstrekning 4 Liten positiv      
(+) 

Middels negativ    
(--) 

Liten positiv      
(+) 

Liten positiv      
(+) 

Rangering delstrekning 4 1 2 1 1 

Strider mot nasjonale mål Nei Nei Nei Nei 

Alternativ 
Konsekvens 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Delstrekning 2 

Samla 
konsekvens Rangering 

B                                                  Middels negativ      
(--) 

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 
1 

(Variant B2)                             Middels negativ     
(--) 

Middels negativ      
(--) 

Middels negativ      
(--) 

Ikkje rangert 

D                                   
Middels /            

stor negativ                  
(--/---) 

Stor /               
særs stor negativ                 

(---/----) 

Stor /               
særs stor negativ                 

(---/----) 
4 

E                                   Middels negativ      
(--) 

Stor negativ           
(---) 

Stor negativ          
(---) 

3 

F                                   
Middels /            

stor negativ                  
(--/---) 

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 
2 
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Delstrekning 3 og 4 

Det er også gjort ei samanstilling av konsekvens for delstrekning 3 og 4, det vil seie strekninga frå 
Kaldafosskrysset i sør til Mobergkrysset i nord. 

Alternativ B, E og F er like innanfor denne strekninga, og er rangert høgast, medan Alternativ D 
følgjer daglina gjennom Søre Øyane, og på grunn av dette er rangert lågast 

 

Tabell 1-6. Samanstilling av konsekvensar og rangering av alternativa for tema kulturmiljø for delstrekning 3 og 4. 

 

1.5 Konsekvensar i anleggsperioden 
Anleggsarbeid i samband med eit så stort tiltak som dette, vil naturleg nok medføre negativ 
konsekvens for alle dei kulturmiljøa som vert direkte råka.  Det vil måtte byggast anleggsvegar for 
store anleggsmaskinar, det vil måtte byggast massedeponi for til dels særs store mengder masse, i 
tillegg til at det vil vere naudsynt med store riggområde fleire stadar. Anleggsarbeidet vil også 
medføre negativ konsekvens for kulturmiljøa i samband med både støv og støy. 

Anleggsfasen er forbigåande, og det er difor viktig at ein unngår å gjere uboteleg skade på dei 
kulturmiljøa som vert råka. 

1.6 Avbøtande tiltak 

1.6.1 Avbøtande tiltak i anleggsperioden 
Merking av kulturminne: Tiltaket vil medføre fleire typar store terrenginngrep i område kor det er 
kjent både førhistoriske og nyare tids kulturminne. For å unngå skade på dei kulturminna som skal 

Alternativ 
Konsekvens 

Delstrekning 3 

Konsekvens 

Delstrekning 4 

Samla 
konsekvens Rangering 

K1/K2            
+                   

Alt. B                                                  

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Liten positiv        
(+) 

Middels negativ     
(--) 

1 

K7                   
+                   

Alt. B                               

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Liten positiv        
(+) 

Middels negativ      
(--) 1 

K8                  
+                   

Alt. B                                   

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Liten positiv        
(+) 

Middels negativ     
(--) 

1 

K1/K2            
+                    

Alt. D                                   

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Middels negativ     
(--) 

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 
2 

K7                  
+                    

Alt. D                                   

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Middels negativ     
(--) 

Middels /            
stor negativ                  

(--/---) 
2 

K8                   
+                    

Alt. D 

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Middels negativ     
(--) 

Middels /            
stor negativ                  

(--/---) 
2 
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bevarast, vil det være viktig å merke dei i anleggsperioden, slik at det ikkje vert gjort skade på desse. 
Dette vil vere særskilt viktig i sårbare område, som til dømes ved Bårdsundet i Tysnes kommune. Slik 
merking vert gjort i samråd med fylkeskommunen. 

1.6.2 Avbøtande tiltak i permanent situasjon 
Fjerne eller flytte delar av tiltaket: For alle dei råka kulturmiljøa vil negativ konsekvens kunne 
reduserast eller fullstendig eliminerast ved å flytte tiltaket vekk frå desse. Med omsyn til dei tekniske 
krava til ny europaveg, vil justeringar av alternativa vere vanskelege å få gjennomført. Det bør likevel 
vurderast i dei tilfella kor tiltaket har størst negativ konsekvens for kulturminne og kulturmiljø, som til 
dømes ved Søreid, i Uggdalsdalen og ved Bårdsundet. Her vil tunnel utanom kulturmiljøa kunne 
eliminere negativ konsekvens av tiltaket på desse, som til dømes variant B2 med senketunnel under 
Bårdsundet, som har vore diskutert mellom anna i kapittel 11. 

 
Ulike landskapspleietiltak: Tilpassing av terrenginngrepa slik at grad av skjemming vert redusert 
mest mogleg. Dette vil vere aktuelt for alle dei direkte råka kulturmiljøa. 

Det må vurderast å byggje miljøtunnel i visse område for å unngå dei negative konsekvensane av store 
og skjemmande skjeringar. Dette vil til dømes vere særs aktuelt i området sør og nord for Bårdsundet, 
og ved Ersvær / Brattatveit, men også andre stader vil dette kunne vere aktuelt. 

 
Dokumentasjon, demontering og/eller flytting: Dette er å oppfatte som ei naudløysing for delvis å 
kunne ivareta kunnskapsverdien til kulturminna, og vert ikkje rekna som «ekte» avbøtande tiltak, då 
kulturminna som følgje av dette vil verte øydelagt eller forringa. Dette er relevant for alle kulturminna 
som kommer i direkte konflikt med tiltaket, enten gjennom utgraving (gjeld førhistoriske kulturminne) 
eller flytting (gjeld primært nyare tids kulturminne). 

 

 
            Figur 1-1. Utsikt austover frå kulturmiljøet ved Kobbavågen, Søre Øyane i Os kommune (Foto: Atle 

Jenssen, Statens vegvesen). 
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2 Bakgrunn 

2.1 Bakgrunn for kommunedelplanen 
Parsellen Stord – Os er ein del av E39 som går mellom Kristiansand og Trondheim. E39 inngår i det 
overordna transportnettet i Noreg og i det europeiske TEN-T vegnettet (Trans European Network- 
Transport). Via ferje Kristiansand-Hirtshals går E39 vidare til Ålborg, og derifrå går E45 sørover til 
Hamburg. 

E39 er den viktigaste transportåra langs Vestlandskysten. Store delar av eksportinntektene i Noreg er 
frå Vestlandet, også utanom olje og gass. Næringslivet er avhengig av eit funksjonelt transportsystem 
for også i framtida å kunne utnytte dei ressursane som ligg til landsdelen. I dag tek det ca. 4 ½ time å 
køyre E39 frå Stavanger til Bergen. Ved å bygge ut E39 med ein betre standard og erstatte dei to 
ferjesambanda på strekningane Mortavika – Arsvågen og Sandvikvåg – Halhjem, kan vi kome ned i 
mot 2 timars reisetid på strekninga.  

Det samsvarar med standarden som er bygd og vert bygd på E6 og E18 på Sør- og Austlandet, og i 
Midt-Norge. 

På grunn av lang reisetid og høge 
kostnader med bompengar og ferje er det 
i dag ein sterkt undertrykt trafikk 
mellom Stavanger og Bergen. På 
ferjestrekninga Sandvikvåg – Halhjem er 
det ei dagleg trafikkmengde på 2650 
køyretøy, medan den ved Ådland på 
Stord er ca.3900, og på Moberg i Os ca. 
7800. Trafikkmengdene ligg til dels 
langt under det som kan forventast 
mellom landets nest største og største by. 

Med ny E39 er det difor venta ein stor 
trafikkauke. For personreiser, både i 
arbeidssamanheng og privat, er det 
ynskje om ei utvikling der kollektive 
reiser med buss vert det føretrekte 
alternativet. Det vert difor lagt til rette 
for dette.  

Det har vore gjennomført ei 
konseptvalutgreiing (KVU) for 
strekninga Aksdal – Bergen. I denne 
utgreiinga vart det vurdert om E39 
mellom Stord og Bergen skulle følgje 
ein ytre trasé via Austevoll, ein indre 
trasé via Fusa eller ei midtre linje med 
bru mellom Tysnes (Reksteren) og Os. 
Den faglege tilrådinga frå Statens 
vegvesen vart den midtre linja, og den 
eksterne kvalitetssikringa KS1 støtta opp 
om dette. I desember 2013 bestemte 
regjeringa at vi skulle gå vidare med 

        Figur 2-1. E39 Stavanger-Bergen. 
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planlegging av denne linja med ein statleg plan 
på nivå med kommunedelplan. Det vart lagt til 
grunn at det skulle vere ein tett dialog med 
regionale- og lokale myndigheiter. 

Statens vegvesen har utarbeidd planprogram 
for Stord – Os, strekninga Ådland – Svegatjørn. 
Dette låg ute til offentleg høyring i tida 19.mai 
til 30.juni 2015. Det kom inn 35 
høyringsuttalar. Den 17.desember 2015 
fastsette Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet planprogrammet. 

Samfunnsmålet for KVU E39 Aksdal – Bergen 
vart  godkjent av Samferdselsdepartementet og 
er vidareført for E39 Stord-Os:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Haugalandet og Sunnhordland skal i 2040 vere knytt nærare saman med Midthordland 

 
Stavanger og Bergensområdet skal i 2040 vere knytt nærare saman 

 

 

Vidare er desse effektmåla sett for E39 Stord - Os: 
• Kortare reisetid og reduserte reisekostnader mellom Stord og Os 
• Betre mobilitet mellom dei involverte kommunane 
• Ingen møteulukker og lågare ulukkesfrekvens 
• Ei føremålstenleg løysing for gåande og syklande over Langenuen og Bjørnafjorden 
• Ei løysing som gir minst mogleg negative verknader for naturmangfald, friluftsområde og 

kulturminne 
• Ei løysing som vektlegg god arkitektur for omgjevnadene, for dei reisande og vegen som 

attraksjon 

 

 

 

  Figur 2-2. Ytre, midtre og indre konsept i KVU for E39 
Aksdal-Bergen. 
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2.2 Plan- og influensområdet  
Planområdet ligg i kommunane Stord, Fitjar, Tysnes og Os. I sør grensar planen mot kommunedelplan 
for E39 Heiane – Ådland /Nordre Tveita. Det er ei overlapping av dei to planane i overgangen. Dette 
vil bli løyst gjennom reguleringsplanarbeidet når utbyggingsrekkefølgje er fastlagd. I nord grensar 
planen mot utbyggingsprosjektet E39 Svegatjørn – Rådal. I sør og nord er planområdet relativt smalt 
sidan vi her har felles løysing for dei ulike alternativa. Frå kryssing av Langenuen til brua over 
Bjørnafjorden omfattar planområdet alternative løysingar for ny E39 over Tysnes. 

Det bur lite folk innanfor sjølve planområdet. På Stord ligg dei folketette områda i sør, i Fitjar er det 
flest busette kring kommunesenteret i nordvest. I Os vil vegen gå i tunnel under, eller utanom, områda 
med busetnad knytt til kommunesenteret Osøyro. På Tysnes bur det ca. 2800 personar. Dei fleste bur i 
området nord på øya frå Uggdal til Våge. Uggdal er kommunesenteret. 

 

 
Figur 2-3. Kartet viser planområdet og veg- og brualternativa. 
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2.3 Skildring av tiltaket 

2.3.1 Standard 
I arbeidet med NTP er det laga rutevise utgreiingar for det overordna vegnettet. For E39 er det bestemt 
at ein skal legge motorvegstandard med firefelts veg til grunn i planlegginga av strekningane mellom 
Stavanger og Bergen. Det er også sagt at ein ikkje nødvendigvis skal bygge fire-felt i første omgang. 
Vegen skal planleggast med kurvatur og kryssutforming som gjer at ein i etterkant kan kome tilbake 
og bygge fire felt, sjølv om ein berre byggjer to felt i byggjetrinn 1. 

For strekninga mellom Stord og Os samsvarar dette godt med vegnormalane (N100). Val av standard 
er avhengig av den funksjonen vegen skal ha, områdetype og trafikkmengder 20 år fram i tid etter 
vegopning. E39 er ein overordna nasjonal veg utanom tettbygde strøk. Trafikkmengda vil ligge i 
intervallet for motorvegklasse med ÅDT (gjennomsnittleg døgntrafikk over året) mellom 12 000 og  
20 000. Denne vegklassa har eit tverrprofil på minimum 20 m, sjå figur 2. Dette profilet stettar kravet 
om 110 km/t. Minste horisontalkurveradius vil vere 800 m. 

 

 
Figur 2-4. Tverrprofil for fire-felts motorveg. 

 

Med krav om 110 km/t må tunnelane byggast med profil T10,5, det vil seie ei køyrebanebreidde på 
10,5 m. Tunnelan må ha doble løp, og avstanden mellom løpa varierer, men kan typisk vere 13 m. 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Figur 2-5. Tunnelprofil 2 x 10,5. 
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2.3.2 0-alternativet – referansealternativet 
Vi legg til grunn at 0-alternativet er dagens 
situasjon med dei oppgraderingar som ville 
vorte gjennomført i løpet av dei komande 20 
åra utan utbygging. Vegnettet meiner ein er 
«godt nok» med den utbetringa som nå vert 
gjennomført i Fitjar. 0-alternativet omfattar 
E39 frå nordenden av Ådlandskrysset og 
vidare nordover gjennom Stord og Fitjar til 
Sandvikvåg. Derifrå går ferja til Halhjem i Os. 
Frå Halhjem går E39 nordover til Moberg og 
Svegatjørn der dagens hovudkryss i Os ligg. 
Frå Svegatjørn vert E39 kopla inn på ny 
motorveg vidare nordover mot Bergen.  

På ferjestrekninga mellom Sandvikvåg går det 
i dag tre LNG (gass)-ferjer. Overfartstida er 40 
min. Ferjetilbodet kan bli endra, både i høve til 
frekvens /reisetid og krav til utslepp. Ferjene 
går i dag med høg fart, noko som medfører eit 
stort energiforbruk og tilsvarande utslepp. Ut 
frå dagens tekniske løysingar er 
ferjesambandet for langt og vêrutsett til at det 
er aktuelt med el-ferjer. Det vil krevje store 
energimengder på land dersom ein skal gå 
over til hybrid-ferjer som skal gå delvis på 
straum. Det kan vere aktuelt å bygge ut dette 
dersom ferjesambandet også i framtida skal 
vere ein del av E39.  

Det vert lyst ut nytt ferjeanbod, og frå 2020 
skal det gå fire ferjer på sambandet.  

Ferjesambanda til Tysnes; Halhjem – Våge og 
Jektevik – Hodnanes er også ein del av 
referansealternativet. Her vil det kapasiteten 
truleg vere god nok med dagens ferjeopplegg i 
berekningsperioden. 

Nordsjøsykkelruta er resultat av eit internasjonalt samarbeid og knyt saman sju land. Ruta går 
gjennom Stord, Fitjar og Os og er eit spennande tilbod for ferieturar. Ruta går på eksisterande 
fylkesvegnett på vestsida av Stord, men nyttar ferjetilbodet på E39 frå Sandvikvåg til Halhjem. Frå 
Halhjem og nordover til Bergen vert sykkeltilbodet delvis ivareteke av gang- og sykkelvegar, delvis 
lokalt vegnett. Gjennom planområdet vårt er Nordsjøsykkelruta ein del av Nasjonal sykkelrute 1. 

Dagens gjennomgåande kollektivtilbod mellom Stavanger og Bergen er Kystbussen som dagleg har 
13-14 avgangar kvar veg. I tillegg er hurtigbåt eit viktig kollektivtilbod mellom Kvinnherad, Stord, 
Austevoll og Bergen. 

 

 

 

 

Figur 2-6. Dagens veg- og ferjesamband innan 
planområdet. 
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2.3.3 Ny E39 - Alternativ B 
Frå Ådland til Jektevik er det ca. 10 km. Vegen vil gå for det meste i dagen. Mellom Agdestein og 
Jektevik er det lagt inn ein tunnel på ca. 1,5 km. Det ligg inne eit kryss på Førland. Vidare nordover til 
bru over Langenuen ved Raunholm er det ca. 9 km. Det er lagt inn ein tunnel på ca. 3 km på det bratte 
og rasutsette partiet nord for Mehammar. På Mehammar er det mogleg å legge eit kryss. 

 

 
Figur 2-7. Bru over Langenuen, alternativ B og E. 

 

Brua over Langenuen kryssar frå Raunholm til Nese, og total brulengde er 1910 m. Bruspennet er på 
1235 m. Seglingshøgda er 75 m. Frå Nese /Kongsvik til Drange går vegen i dagen. Hovudkrysset på 
Tysnes blir i dette alternativet lagt på Drange med ny lokalveg til Søreide /Uggdal.  

Vidare frå Drange er det lagt inn ein 2 km lang tunnel mot Færavåg, og ein mindre tunnel derifrå mot 
Bårdsundet. Vegen ligg relativt tungt i terrenget på denne strekninga for å skjerme områda rundt med 
omsyn til støy.  

Bårdsundet vert kryssa med ei 450 m lang bru vest for dagens bruer. Brua ligg i overgangssona 
mellom Langenuen og Bårdsundet. Alternativt kan vegen leggast i ein senketunnel under Bårdsundet. 
Samla lengde på tunnel /senketunnel ned, under og opp frå sundet vil vere ca. 2,2 km. 

Mellom Bårdsundet og Gjøvåg er det lagt inn to tunnelar med til saman knapt 3 km lengde. 

På Gjøvåg er det lagt inn eit fellespunkt for alle vegalternativa og brukonsepta. Det ligg godt til rette 
for å legge eit kryss nord for Gjøvåg. Ei framtidig innkorta ferjestrekning frå Austevoll kan ha 
tilkomst til E39 her. Det kan også vere aktuelt å legge ein rasteplass nord på Reksteren.  

Brua over Bjørnafjorden når land på ein utfylt holme sør for Røtinga. Derifrå vert det ein overgang 
med senketunnel til ein når det faste fjellet og tunnel vidare til Moberg. 
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Figur 2-8. Bru over Bårdsundet, sett mot aust. 

 

Frå tunnelmunning på Moberg går vegen i bru over Ulvenvatnet vest for Mobergbrua. Dagens veg blir 
kopla opp i eit felles kryss sør for Svegatjørn. Frå dette krysset er det muleg å etablere ein ny direkte 
tilkomst til Os sentrum. 

Sør for Moberg, ved Lekven, vil det vere tenleg å bygge av- og påkøyringsrampar mot sør. Dette vert i 
tilfelle bygd som kryss i fjell og krev fråvik frå vegnormalane. 
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Figur 2-9. Ny E39 - Alternativ B. 
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2.3.4 Ny E39 - Alternativ D 
Alternativ D følgjer alternativ B nordover til Agdestein. I staden for kryss på Grov er krysset i dette 
alternativet lagt på Agdestein. Frå Agdestein ligg vegen i tunnel fram til brufestet på Jektevik der brua 
går over Langenuen til Hodnanes. Brua har ei total lengde på 1720 m og eit bruspenn på 1220 m. 

På Hodnanes går vegen direkte inn i ein kort tunnel og vidare, etter ei kort dagstrekning, inn i ein ca. 
2,5 km lang tunnel til Økland. På Økland er det mogleg å legge eit kryss. Vidare nordover kryssar 
vegen Nordbustadvatnet med bru før den går inn i ein knapp 2 km tunnel mot Uggdalsdalen. Gjennom 
Uggdalsdalen er vegen lagd i vestre dalside til Uggdal. Hovudkrysset til Tysnes er lagt på Uggdal, ved 
skulen. Vidare vestover går vegen i tunnel til Søreidsvika der den kryssar fjorden med ei 1400 m lang 
hengebru.  

På Reksteren kjem brua i land ved Brakahaug, og vegen går eit kort stykke i dagen før den går inn i 
ein vel 5 km lang tunnel til fellespunktet på Gjøvåg.  

I Os er det lagt inn ei dagløysing i dette alternativet. Det inneber kortare tunnelar, bruer og veg i dagen 
frå Røtinga til Halhjem. Vidare frå Halhjem til Moberg går vegen i tunnel. Frå Moberg til Svegatjørn 
følgjer D alternativ B. 
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Figur 2-10. Ny E39 - Alternativ D. 
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2.3.5 Ny E39 - Alternativ E 
Alternativ E er ein kombinasjon av alternativ B og D. Det følgjer alternativ B til Kongsvik. Frå 
Kongvik til Uggdal går vegen vekselvis i tunnel og i dagen, og den kryssar Drangsvågen med ei 500 m 
lang bru. Vidare  vert Søreid kryssa på langs av dalformasjonen før vegen vert ført vidare i ein ca. 
1300 m lang tunnel til Uggdal. 

Som i alternativ D er hovudkrysset på Tysnes lagt i Uggdal. Alternativ E er som alternativ D fram til 
Røtinga på Os. Derifrå er alternativ E likt med B. 

2.3.6 Ny E39 - Alternativ F 
Alternativ F er også ein kombinasjon av B og D. Det følgjer alternativ D til Økland. Som i alternativ D 
er det i alternativ F muleg å legge inn eit kryss der. Vidare går vegen mot Søreide der den kryssar over 
dagens veg i ei høg bru. Hovudkrysset for Tysnes blir i dette alternativet lagt ved Søreidstjørna. Mot 
Færavåg og Bårdsundet går vegen i dagen, men med ein kort tunnel ved Færavåg. Vidare nordover  
i /gjennom Bårdsundet er alternativ F likt med alternativ B.  
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Figur 2-11. Ny E39 - Alternativ E. 
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Figur 2-12. Ny E39 - Alternativ F. 
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2.3.7 Brukonsepta for Bjørnafjorden 
Frå fellespunktet på Gjøvåg og over Bjørnafjorden til Røtinga har vi ulike trasear avhengig av 
brukonsept. 

Nedanfor er aktuelle brukonstruksjonar i Bjørnafjorden lista opp. K1/K2 gjer seg nytte av teknologi 
frå offshore. Dette er hengebru i tre spenn der to av brutårna er plasserte på flytande plattformer ute i 
fjordbassenget. K7 og K8 er flytebruer med seglingsleid i sør ved Svarvhelleholmen. 

 

 

 

 

 

• K1/K2   Multispenn hengebru med tårn på stål- eller betongflytarar 
• K7   Endeforankra flytebru m/seglingsleid i sør 
• K8  Sideforankra flytebru m/seglingsleid i sør 

 

 

 

Figur 2-13. Veg- og brulinjer mellom Gjøvåg på Tysnes og Røtinga i Os. 
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K1 og K2 Multispenn hengebru med tårn på flytarar (TLP) 

I dette brukonseptet er det nytta kjend hengebruteknologi i kombinasjon med teknologi frå offshore. 
To av brutårna vert plasserte i fjordbassenget på flytande plattformer. Brutårnet lengst i sør står på 
Svarvhelleholmen, og brutårnet i nord er plassert på Flua sør for Røtinga. Dei flytande plattformene og 
tårna kan vere i stål eller betong. Med ein slik brukonstruksjon vil seglingshøgda inn mot land vere på 
ca. 20 m, og midtfjords vert seglingshøgda høgare enn minimumskravet på 45 m.  

 

 
Figur 2-14. K1/K2 Multispenn hengebru med tårn på flytarar. 

 

K7 Endeforankra flytebru med seglingslei i sør 

Dette er ein brukonstruksjon etter tilsvarande prinsipp som Nordhordlandsbrua. Brua er fast innspent i 
begge endar og ligg i ein boge mellom Svarvhelleholmen på Tysnes og Flua sør for Røtinga i Os. 
Seglingsleia er plassert i sør med ei skråstagbru på Svarvhelleholmen. Seglingshøgda der er 45 m. 
Mindre fartøy kan passere under brua i heile fjordbassenget.  

 

K8 Sideforankra flytebru med seglingslei i sør 

Medan endeforankra flytebru er fast innspent i kvar ende, er sideforankra flytebru forankra med 
forankringsliner frå pontongar til botn. Brua vil ligge i ei rett linje. Seglingstilhøva vil vere dei same 
som for endeforankra flytebru. 
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Figur 2-15. Endeforankra flytebru med seglingslei i sør. 

2.3.8 Avlasta vegnett 
Med ny E39 vil delar av dagens veg bli avlasta. Dette gjeld vegen over Stord frå Ådland til 
Sandvikvåg, og frå Halhjem ferjekai til Moberg. Desse strekningane vil i framtida få ein lokal 
funksjon. Tabell 1 viser framskriven trafikk i 2045 med og utan ny E39. Dagens E39 frå Fitjar må 
koplast på ny E39 i kryss sør for brua over Langenuen, avhengig av alternativ. Sidan det er få busette 
på strekninga mellom dei to alternativa for bruplassering, vil det vere liten skilnad mellom alternativa i 
høve til lokaltrafikk nord for brufestet. 

Lokaltrafikken frå Halhjem og nordover mot Moberg kan koplast på ny E39 i krysset på Svegatjørn. 
Vi vurderer også av- og pårampar mot sør på Moberg. 

 

Tabell 2-1. Berekna trafikk i 2045 på dagens veg, med og utan ny E39. 

 
Strekning 

ÅDT i 2045 
0-alternativet 

ÅDT 2045 
Med ny E39 

Ådland – Førland /Agdestein  6.500 1.400 
Førland /Agdestein – brufeste   5.000 500 
Brufeste - Sandvikvåg 5.000 1200 
Halhjem - Moberg 6.000 – 18.000 0 – 14.000 

 

Ferjestrekningane Halhjem – Sandvikvåg, Våge – Sandvikvåg og Jektevik – Hodnanes vert alle 
erstatta av faste samband med ny E39. Hordaland fylkeskommune har ansvaret for ferjesambanda 
Sandvikvåg – Husavik og Jektevik – Huglo, og det vil vere opp til fylkeskommunen å vurdere korleis 
desse skal driftast i framtida. 

2.3.9 Tilførslevegar til ny E39  
Nye tilførselsvegar for påkopling frå aktuelle kryss langs ny E39 og til fylkesvegnettet, inngår i denne 
konsekvensutgreiinga. Dei vert omtalt saman med dei aktuelle kryssa. 
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Tabell 2-2. Oversikt over delstrekningane for dei ulike vegalternativa og brukonsepta. 

Namnsetting av delstrekningar for dei ulike vegalternativa og brukonsepta 

 Delstrekning nr. 

Vegalternativ 1 2  4 

B Ådland-Agdestein Agdestein-Færavåg-Gjøvåg  Røtinga– Svegatjøn 

D Ådland-Agdestein Agdestein-Uggdal-Gjøvåg  Røtinga– Svegatjøn 

E Ådland-Agdestein Agdestein-Uggdal-Gjøvåg  Røtinga– Svegatjøn 

F Ådland-Agdestein Agdestein-Færavåg-Gjøvåg  Røtinga– Svegatjøn 

Brukonsept   3  

K1/K2 
Hengebru 

  Gjøvåg-Røtinga 
 

K7 
Flytebru 

  Gjøvåg-Røtinga 
 

K8 
Flytebru 

  Gjøvåg-Røtinga 
 

 

2.3.10 Anleggsfasen 
Anleggsvegar skal i størst mogleg grad plasserast innanfor framtidig vegareal for å avgrense omfang 
av slike tiltak. Aktuell plassering av riggområde er vurdert i prosjektet samla for alle veg- og 
brualternativa. Riggområda er lokaliserte i nærleiken av kryssområde, tunnelar og bruer. 

Mellombelse massedeponi, både for toppmasse av ulik kategori og tunnelmasse skal primært 
lokaliserast i nærleiken av kryssområda, eller vegen sitt sideområde. Bufferkorridoren som er lagt 
langs veglinjene og kring kryssa, er på minimum 200m og bør vera tilstrekkeleg for slike mellombelse 
tiltak.  

Nødvendige avbøtande tiltak som er knytt til anleggsfasen, og som ikkje er permanente, er omtalt i 
eige kapittel. 

Plassering av permanente massedeponi og areal for handtering av masse, til dømes knuseverk, som 
ikkje vert avklart og konsekvensutgreidd på dette plannivået, må avklarast på neste nivå.  

Tiltak i anleggsfasen som gir varige endringar av omgjevnadane inngår i konsekvensutgreiinga, og 
vert omtalt i konsekvenskapitla nedanfor. 
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3 Innleiing  

3.1 Utdrag frå planprogrammet 
I fastsett planprogram er utgreiingsbehovet for kulturmiljø definert slik (Statens vegvesen 2015): 

 

Utgreiingsbehov 

 

Konsekvensutgreiinga skal dekkje kulturmiljø beståande av både 
førhistoriske kulturminne og nyare tids kulturminne, her iblant òg marine 
kulturminne. 

Alternativa skal illustrerast med kart, skisser, foto, tabellar og liknande der 
det kan vere med på å klargjera utgreiinga. Tiltaket sin innverknad på 
kulturminne og kulturmiljø skal utgreiast i høve til både direkte og indirekte 
påverknad. 

Influensområdet er både nærområda til dei aktuelle vegalternativa 
(planområdet), og områda kor tiltaket vil gje ein visuell påverknad på 
kulturmiljøa. 

Utgreiinga skal ta utgangspunkt i kjende registreringar og databasar, men ein 
må pårekna ein del feltarbeid. Ei utfordring er at store delar av det vestlege 
Tysnes ikkje er SEFRAK-registrert. Det vert normalt ikkje stilt krav om 
arkeologiske registreringar etter § 9 i kulturminnelova på 
kommuneplannivået. 

Avbøtande tiltak skal skildrast og grunngjevast. Dersom avbøtande tiltak kan 
redusere negativ konsekvens slik at prioriteringa av alternativ vert endra, 
skal dette omtalast særskilt. 

I konsekvensutgreiinga skal det vurderast areal for rigg og massedeponi 
knytt til dei ulike traséalternativa. 

Konsekvensutgreiinga for deltema Kulturmiljø må utførast av kulturfagleg 
kvalifisert personell med kompetanse innan kulturminnefeltet frå høgskule, 
universitet eller liknande, samt god praktisk erfaring frå liknande arbeid. 

Metode 

o Handbok V712 – Konsekvensanalysar  
o Kjende kulturminne og kulturmiljø skal skildrast (skriftleg og 

gjennom illustrative bilete). Kulturmiljø skal verdivurderast, og 
visast på verdikart. Kulturminne kan òg visast på eigne 
registreringskart. 

o Omfanget av tiltaket på dei einskilde kulturmiljøa vert gjort skriftleg 
og eventuelt òg på eigne kart. 

o Konsekvens av tiltaket på dei einskilde kulturmiljøa vert berekna 
utifrå konsekvensmatrisa i Handbok V712, og vist i eigen tabell. 

o Område med potensial for funn og behov for ytterlegare granskingar 
skal skildrast og visast på potensialkart. 

o Eventuelle avbøtande tiltak og oppfølgjande undersøkingar vert 
skildra. 
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3.2 Gjeldande rammer og premisser 
Kulturminne og kulturmiljø er viktige kjelder til kunnskap om samfunn og levevilkår i fortida. Eit 
kulturmiljø omfattar område der kulturminne inngår som ein del av ein større heilskap eller 
samanheng. 

Kulturminne er ein ikkje-fornybar ressurs; vert dei øydelagt eller fjerna, er dei tapt for alltid. Målet 
med kulturminnepolitikken er difor å forvalte dei kulturhistoriske verdiane på lang sikt som eit 
kulturelt og miljømessig ressursgrunnlag for morgondagens samfunn. 

3.2.1 Lov om kulturminner av 9. juni 1978 
Formålsparagrafen (§ 1): 

Kulturminne og kulturmiljø med deira eigenart og variasjon skal vernast både som del av vår 
kulturarv og identitet, og som ledd i ein heilskapleg miljø- og ressursforvaltning. Det er eit nasjonalt 
ansvar å ivareta desse ressursane som vitskapeleg kjeldemateriale og som varig grunnlag for 
nolevande og framtidige generasjonars oppleving, sjølvforståing, trivsel og verksemd. 

3.2.2 St.meld. nr. 35 (2012-2013) «Framtid med fotfeste» 
Kultur og natur vert i dag oppfatta som verdiar ein må forstå, forvalte og formidle i samanheng. 
Kulturminne og kulturmiljø representerer viktige ressursar både for kunnskap, oppleving og bruk. Dei 
er viktige fellesgodar både for samtida og for framtida. Desse perspektiva frå St.meld. nr. 16 (2004 – 
2005) «Leve med kulturminner», som Stortinget behandla i 2005, vert òg lagt til grunn i denne 
meldinga om kulturminnepolitikken. 

Ambisjonane frå den førre meldinga vert oppretthaldt og vidareført: 

• unngå uopprettelege tap av særleg verdfulle kulturminne og kulturmiljø  

• leggje til rette for at mangfaldet av kulturminne og kulturmiljø skal stå sentralt i utviklinga 
av levende lokalsamfunn og som grunnlag for verdiskaping  

• eit representativt utval av kulturminne og kulturmiljø skal takast vare på som bruksressurs 
og grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping 

• for å nå dei 2020-måla som eit samla Storting slutta seg til, og for å møte nye utfordringar 
fram mot 2030, må tiltaka som er sett i gang, målrettast betre og nye tiltak må settast i 
gang. 

3.2.3 PREMISS: KULTUR. Regional kulturplan for Hordaland 2015 – 2025 
Regional kulturplan skal «legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og 
statlig planlegging og virksomhet i regionen», jf. plan- og bygningsloven § 8. 2. 

Utviklinga av dei fysiske omgjevnadene med arkitektur og stadutvikling er sektorovergripande 
politikkområde. I regional kulturplan vert den estetiske forminga og forvaltinga av bygningar, 
omgjevnader og landskap tematisert, likeeins samanhengen mellom kulturminne, landskap og ny 
arkitektur og tydinga for lokal, regional og nasjonal identitetsskaping. Kultur har ei grunnleggjande 
rolle for utforminga av ein politikk som fremjar 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 integrerte i ei heilskapleg 
samfunns- og arealplanlegging. 
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3.2.4 Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø 2010 - 2018. 
Stord kommune 

Kulturminneplanen er ein tematisk kommunedelplan med heimel i plan – og bygningslova § 20-1. 
Hovudmålsettinga til planen er at kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap skal forvaltast med tanke 
på ei berekraftig utvikling og at utvalde kulturminne og kulturmiljø skal verta verna som 
dokumentasjon av fortida og som ein ressurs for framtida. 

Kulturminneplanen for Stord kommune skal vera med på å gje innbyggjarane og private og offentlege 
planleggjarar kunnskapar om kva ressursar som finst i kommunen. Planen viser status og gjer 
framlegg om ei prioritering av kulturminna, slik at ein best råd er skal kunna ta vare på fysiske spor frå 
fortida. 

Kommunedelplanen er todelt: ein kulturminneplan og ein eigen bygningsvernplan, som tar for seg 
bygningsvern spesielt. 

3.2.5 Kulturminneplan Fitjar kommune 2015 – 2025 
Kulturminneplanen skal ha status som kommunedelplan og omfattar kulturminne i heile kommunen 
med hovudvekt på bygningsmiljø. For å sikre kulturminne og kulturmiljø etter plan- og bygningslova, 
må desse følgjast opp i reguleringsplanar, og takast med i arealdelen i kommuneplanen. 

 

 

 
                     Figur 3-1. Geil i Uggdalsdalen, Tysnes kommune (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 
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4 Metode og datagrunnlag 

4.1 Generelt 
Konsekvensanalysen omhandlar deltemaet kulturmiljø i samband med statleg kommunedelplan for 
ferjefri E39 mellom Ådland i Stord kommune og Moberg (Svegatjørn) i Os kommune. 

Det aktuelle tiltaket er konsekvensutgreiingspliktig jf. plan- og bygningsloven, vedlegg I, § 2 i 
«Forskrift om konsekvensutredninger». Ifylgje kulturminneloven § 9 er det ved planlegging av 
offentlege og større private tiltak, pliktig å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk freda 
kulturminne. Dette skjer normalt på reguleringsplannivå. 

Formålet med konsekvensutgreiinga er å synleggjere verknadane tiltaket kan ha på kulturminne og 
kulturmiljø, samanlikna med 0-alternativet. 

 

Konsekvensutgreiinga er bygd opp ikring ein tre-trinns prosedyre som fylgjer handbok V712: 

• Trinn 1: omfattar skildring og vurdering av temaets status og verdi innanfor plan- og 
influensområdet. 

• Trinn 2: omfattar ei vurdering av omfanget (positivt eller negativt) av det planlagde 
tiltaket på temaet. 

• Trinn 3: omfattar ei berekning av konsekvens på bakgrunn av verdi og omfang. 

 

I ei konsekvensutgreiing for ein kommunedelplan, kor målet er å velje mellom ulike alternativ, vil 
registreringa av kulturmiljø og kulturminne bli gjort på eit overordna nivå. Registreringa vil innehalde 
ei skildring av dagens tilstand og typiske trekk ved kulturmiljøa innanfor plan- og influensområdet. 
Det vil bli gitt opplysningar om forhistoria og historia til kulturmiljøet (alder, funksjon), ein oversikt 
over kva element miljøet består av, og ei skildring av dei enkeltminna som er viktige for 
identifiseringa av kulturmiljøet. 

Ved avgrensing av eit kulturmiljø må det takast omsyn til både geografisk utstrekning og funksjonelle 
samanhengar. Ein vil gjennom ei inndeling av kulturminneførekomstar i kulturmiljø ikkje kunne få 
med seg alle sider av kulturhistoria til eit område. Det er gjort eit utval av kulturminne som ein meiner 
er viktige, medan andre kulturminne ikkje har blitt tatt med. 

Arbeidet med denne konsekvensutgreiinga er gjennomført etter retningslinene for konsekvensanalysar 
som gitt i Statens vegvesen si handbok V712 (2014). Også Riksantikvarens Rettleiar – Kulturminne og 
kulturmiljø i konsekvensutgreiingar (2003) har vore nytta, mellom anna i samband med diskusjonen 
rundt avbøtande tiltak. 

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal leggjast til grunn ved vurderinga av omfang. 
Andre tiltak som vert foreslått skal omtales som avbøtande eller kompenserande tiltak. 

4.2 Kjeldegrunnlag 
Informasjon om dei automatisk freda kulturminna innanfor plan- og influensområdet er henta frå fleire 
kjelder. Den viktigaste har vore Askeladden, Riksantikvarens database over kulturminne. 
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Forskjellige bøker, som fagbøker, bygdebøker og lokalhistoriske tekster, i tillegg til data frå 
topografisk arkiv ved Universitetsmuseet i Bergen har vore gjennomgått. 

For nyare tids bygningar, har SEFRAK-registeret vært nytta (SEFRAK = SEkretariatet For 
Registrering Av faste Kulturminner). SEFRAK-registeret inneheld i hovudsak informasjon om 
bygningar (og rester etter bygningar) som er eldre enn hundre år, men også ein del bygningar som er 
yngre enn dette er SEFRAK-registrert. Ein del kommunar valde å setje grensa for registrering eit 
stykke inn på 1900-talet for å fange opp viktige lokale bygningshistoriske tidsskilje. Det er viktig å 
være klar over at registeret for fleire kommunar er ufullstendig. Til dømes er store delar av Tysnes 
kommune ikkje SEFRAK-registrert, noko som har gjort vurderinga av verdien til nyare tids 
kulturminna herfrå vanskelegare. 

SEFRAK-registeret er tilgjengelig frå fylkeskommunen i tillegg til dei einskilde kommunane, og finst 
òg mellom anna i databasen Askeladden og via nettportalen Miljostatus.no. 

For mange område inneheld ikkje Askeladden informasjon om lausfunn av førhistoriske gjenstandar 
eller om fjerna kulturminne. Slike data har difor vorte henta frå Per Fett sin oversikt over kulturminne 
på Vestlandet (http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/fett/ fett_ramme.html) og frå universitetsmuseas 
nettportal for dei arkeologiske samlingane (http://www.unimus.no/arkeologi/). Slik informasjon om 
lausfunn og fjerna førhistoriske kulturminne frå eit kulturmiljø er særskilt viktig i samband med 
potensialvurderinga, men gir òg ein ytterlegare kulturhistorisk dimensjon til eit område, som igjen gir 
eit betre grunnlag for å verdisette dette. 

Ein kan ikkje sjå bort frå at konsekvensutgreiinga kan ha gått glipp av einskilde viktige kulturminne, 
både frå førhistorisk og nyare tid. Informasjon om desse kan anten ha vore skildra i andre kjelder enn 
dei som har vore nytta her, eller det kan hende at dei aldri har vore registrert eller innrapportert til 
kulturmyndigheitene. Til dømes er det ofte mangelfull kunnskap om nyare tids kulturminne i 
utmarksområde, som utløer, stengardar og så bortetter. Å få ein fullstendig oversikt over slike 
kulturminne, vil innebere eit særs grundig og tidkrevjande kulturhistorisk registreringsarbeide, både i 
arkiv og i felt. Dette ligg utanfor rammene til denne konsekvensutgreiinga. 

4.3 Feltarbeid / synfaring 
Då planområdet er særs stort, og strekk seg frå Ådland i Stord i sør til Moberg og Kuven i Os i nord, i 
tillegg til eit influensområde som femnar om arealet ikring Bjørnafjorden, har det vore gjennomført 
ein rekkje synfaringar og registreringar. Nokre har vore felles synfaringar for prosjektgruppa, for å få 
ein oversikt over vegalternativa og utfordringane til dei forskjellige deltema i prosjektet, medan andre 
har vore reine kulturhistoriske synfaringar eller registreringar. Især Tysnes har vore synfare fleire 
gonger, då det er her kunnskapshola i høve til kulturminne har vore størst. Til dømes er det berre nokre 
få nyare tids kulturminne som er SEFRAK-registrert i Tysnes. I tillegg er det Tysnes som vil få den 
lengste strekninga av ny E39 gjennom kommunen, og kor det er flest kulturmiljø som vil kunne verte 
råka. Også viktige kulturmiljø innanfor planområdet i Stord, i Fitjar og i Os har vore synfare, så vel 
som viktige kulturmiljø innanfor influensområdet ikring Bjørnafjorden, då særskilt i Fusa. 

Kulturminnedokumentasjon har i hovudsak vore gjort gjennom fotografering. Nyregistrerte 
kulturminne er kartfesta og inkludert i registreringskarta for dei einskilde kulturmiljøa (sjå kap. 16.1). 

Grunneigarar har i fleire høve vore kontakta for å få meir djuptgåande kunnskap om einskilde 
kulturminne innanfor eit kulturmiljø, då især nyare tids kulturminne. 

http://www.dokpro.uio.no/arkeologi/fett/%20fett_ramme.html
http://www.unimus.no/arkeologi/
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4.4 Kartfesting og nummerering 
Dei forskjellige kulturmiljøa innanfor plan- og influensområdet er vist på verdikart (oversiktskart) med 
fargekode som viser verdien til desse, jf. metodikk i Statens vegvesen si handbok V712. 

I tillegg er det for kvart einskild kulturmiljø gitt eit eige detaljkart/registreringskart. På desse 
detaljkarta vert dei førhistoriske og nyare tids kulturminna vist, saman med så nøyaktig som mogleg 
kartfesting av fjerna førhistoriske kulturminne og lausfunn. Også kulturminne registrert i samband 
med dette prosjektet vert vist på desse karta. SEFRAK-registrerte objekt er vist på kartet med for 
«meldepliktige bygningar», jf. kulturminnelova § 25, med  for «andre SEFRAK-registrerte 
bygningar», og med  for «ruiner eller fjerna objekt». 

I konsekvensutgreiinga er kulturmiljø gitt nemninga KM med eit løpenummer bak. 

Automatisk freda kulturminne er gitt nemninga «Askeladden ID» eller berre «ID» saman med det 
unike identitetsnummeret det har i databasen Askeladden. 

Førhistoriske gjenstandar (fornfunn/lausfunn) er gitt eit museumsnummer om det finst i magasinet til 
eit av landsdelsmusea i Noreg. Plan- og influensområdet ligg innanfor museumsdistriktet til 
Universitetsmuseet i Bergen, og gjenstandar herifrå har prefikset «B» med løpenummer bak. 

4.5 Definisjonar 
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 og mellomalder, og vert 
gjerne nemnt 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 eller som har 
framkomme gjennom ei arkeologisk undersøking. 

Alle faste arkeologiske kulturminner, kjende og ukjende, 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. 

Med til eit automatisk freda kulturminne høyrer ein sikringssone rundt den synlege eller kjende 
ytterkanten til kulturminnet, så langt det er nødvendig for å verne det mot ulike tiltak. Området vert 
fastsett særskilt av vedkommande myndighet etter loven. Så lenge eit verneområde ikkje er særskilt 
avgrensa, omfattar det eit fem meter breitt belte rekna frå den synlege 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 verte freda av Miljødepartementet etter 
forskriftsfreding. Forskriftsfreding vert brukt i samanheng med landsverneplanar. I tillegg kan nyare 
tids kulturminne òg verte gitt eit vern ved at dei regulerast som del av ein omsynssone etter plan- og 
bygningsloven. I kulturminnelova er ikkje-freda bygningar og anlegg frå før 1850 gitt eit vern etter § 
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25, gjennom meldeplikt i høve til planar om riving eller vesentlege endringar. Lova gir òg tilgang til å 
verne fleire andre kulturminnekategoriar frå nyare tid, som til dømes 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 særleg ofte om jordbrukslandskap. 
Miljødirektoratet skil mellom to type 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. 

 

 
Figur 4-1. Registreringskategoriar for kulturmiljø (Statens vegvesen 2014:178). 

4.6 Kriterier for verdivurdering 
Ein av hovuddelane av ei konsekvensutgreiing er verdivurderinga. Verdivurderingar skal ifølgje 
Statens vegvesen si handbok V712 gjennomførast for dei avgrensa kulturmiljøa som vil verte påverka 
av tiltaket. 

Verdien til dei einskilde kulturmiljøa vert angitt på ein tredelt skala: liten – middels – stor, som vert 
vist grafisk ved hjelp av ein «linjal». Mellom dei tre hovudverdiane kan det igjen førekomme flytande 
variasjonar. Fordi den tredelte skalaen er grovmaska, vil det ofte vere behov for å nyansere 
verdivurderingane innanfor dei tre hovudkategoriane. Dette vil komme fram av den tekstlege 
vurderinga av verdien til det einskilde kulturmiljøet. 

I ei konsekvensutgreiing på kommuneplannivå, kor målet er å velje mellom fleire alternativ, bør 
registreringa av miljø/objekt gjerast på eit overordna nivå. Registreringa skal innehalde ei verdinøytral 
skildring av dagens tilstand og typiske trekk ved kulturmiljøa innanfor planområdet og det tilhøyrande 
influensområdet. Det må gis opplysningar om historia til kulturmiljøet, ein oversikt over kva element 
miljøet består av, og ei skildring av dei enkeltminna som er viktige for identifiseringa av kulturmiljøet. 
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Figur 4-2. Kriterier for verdisetting av kulturmiljø (Statens vegvesen 2014:180). 
 

I handbok V712 vert det sagt om kulturminne at den kulturhistoriske verdien skal vurderast i høve til 
gitte kriterier, som skal sikre ein einskapleg verdisetting (figur 4-2). Dette vil mellom anna vere 
vurderingar knytt til kulturminna og kulturmiljøa sin autentisitet, tilstand og sine arkitektoniske 
kvalitetar. I tillegg vil det òg vere viktig å vurdere kulturminna si kunnskapsverdi, opplevingsverdi og 
bruksverdi (Riksantikvaren 2013:28-30). Dette gjer ein mellom anna gjennom å skape eit bilete av kor 
viktig kulturminnet eller kulturmiljøet er for kunnskap om kulturhistoria til eit gitt område, i ein større 
samanheng eller innanfor eit geografisk område. Kulturminnet eller kulturmiljøet kan òg vere viktig 
for opplevinga av historia til området, både som del av ein funksjonell samanheng, og ved å syne 
vesentlege spor etter ressursutnytting i ein kronologisk rekkefølgje over eit lenger tidsrom. I tillegg er 
det ønskjeleg å bevare kulturminne som ein framtidig ressurs. 
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4.6.1 Potensialvurdering 
Potensialet for funn av automatisk freda kulturminne vert diskutert i konsekvensutgreiinga, i samband 
med dei einskilde kulturmiljøskildringane (kapittel 16.1). Desse potensialvurderingane byggjer på 
topografien til undersøkingsområdet, typen av jordsmonn ein finn her, høgda over havet, tidlegare 
funn av førhistoriske gjenstandar, samt førekomstar av fornminne (eksisterande og fjerna). I 
konsekvensutgreiinga er det berre område som kan komme til å verte direkte råka av tiltaket som er 
potensialvurdert. Det er viktig å være klar over at funnpotensial ikkje vert tatt med i sjølve 
konsekvensanalysen.  

Potensialet vert gradert frå lite til stort potensial, eventuelt også med mellomkategoriar. På 
kommunedelplannivået vil ei slik potensialvurdering ofte være tilstrekkeleg. Til sist i rapporten er 
funnpotensial for heile planområdet vist på potensialkart (kapittel 16.2). 

4.7 Kriterier for omfangsvurdering 
Omgrepet «omfang» vert i handbok V712 nytta for å skildre kor store endringar eit tiltak vil føre med 
seg for kulturminne og kulturmiljø, både direkte og indirekte. Omfang vert vurdert i høve til 0-
alternativet, det vil seie dagens situasjon. Vurderinga skal være objektiv, og ikkje påverka av kva 
verdi, eller graden av denne, det einskilde kulturminne eller kulturmiljø har. Omfang kan vere både 
negativt og positivt (sjå figur 4-3).  

 

 
Figur 4-3. Skala for vurdering av eit tiltaks omfang på kulturminner og kulturmiljø (Statens vegvesen 2014:181). 

 

Eit positivt omfang betyr ei betring av situasjonen, medan eit negativt omfang betyr ei forverring. 

Vurdering av omfang vert gjort på bakgrunn av ein analyse av mellom anna den fysiske utforminga til 
tiltaket, og korleis det vil påverke kulturminnet eller kulturmiljøet. Vurderinga er basert på god 
kunnskap om det planlagde tiltaket og god kunnskap om dei einskilde kulturmiljøa. Det vert føretatt ei 
relevant vurdering av kva kriterier som er aktuelle i kvart einskild tilfelle. 

I konsekvensutgreiinga vert omfanget av tiltaket på kulturmiljøa i fleire tilfelle illustrert ved å nytte 
utsnitt frå 3D-modell. Ein må vere klar over at situasjonen slik 3D-modellen viser det, er basert på 
teikningane slik dei ligg føre no, og er det grunnlaget ein har hatt for å kunne vurdere omfang og 
konsekvens i denne deltemarapporten. Avbøtande tiltak, som til dømes gjennom bruk av mur eller 
viadukt i staden for fylling, forskjellige formar for landskapstilpassing, tilplanting, og så bortetter, vil 
seinare kunne betre situasjonen for fleire av kulturmiljøa, og gjere den annleis enn som vist på desse 
illustrasjonane.  
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4.8 Kriterier for konsekvensvurdering 
Ein bereknar konsekvensen av eit tiltak på kulturmiljø ved å sjå på den kulturhistoriske verdien til 
kulturmiljøa i forhold til omfanget av tiltaket, det vil si kva konsekvens omfanget av tiltaket har for 
kulturminne og kulturmiljø. Etter metodikken i handbok V712 vert ei konsekvensvurdering føretatt 
gjennom ein tredelt prosess: 1) først må kulturmiljøet verdivurderast, 2) dinest må tiltakets omfang 
avgjerast, 3) og til slutt finn ein konsekvensen ved å samanhalde verdien og omfanget ved hjelp av den 
såkalla «konsekvensvifta» (figur 4-4). 

Konsekvens vert presentert på ein nidelt skala; frå Særs («Meget») stor positiv konsekvens (++++) i 
den eine enden av skalaen, til Særs stor negativ konsekvens (----) i den andre enden. 

Tiltak som berre går føre seg i anleggsperioden vert vanlegvis behandla separat, gjerne i eit eige 
kapittel eller underkapittel i fagrapporten. Konsekvensane i anleggsperioden skal skildrast i 
konsekvensutgreiinga, men skal ikkje inngå i vurderinga av dei permanente konsekvensane. 

I denne rapporten vert konsekvensane i anleggsperioden berre diskutert for dei kulturmiljøa og 
kulturminna kor dette er relevant. 

 

  
Figur 4-4. Konsekvensvifta (venstre) og konsekvensskalaen med symbol og fargebruk (høgre) (Statens vegvesen 2014). 

4.9 Usikkerheit 
Ein konsekvensanalyse skal gi ei vurdering i forhold til framtida, noko som det naturleg nok alltid vil 
knyte seg usikkerheit til. Den viktigaste årsaken til usikkerheit er kunnskapsmangel om verdiane eller 
om måten tiltaket påverkar omgjevnadane (det vil seie omfanget av tiltaket). Slik usikkerheit vert 
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vidareført til konsekvensvurderinga (Statens vegvesen 2014:132). Kjent usikkerheit skal gjerast greie 
for i konsekvensutgreiinga, saman med ei utgreiing for korleis usikkerheita vil påverke 
konsekvensvurderingane. 

Usikkerheit kan vere knytt til potensialet for å finne automatisk freda kulturminne i planområdet, eller 
til manglande registreringar av førhistoriske eller nyare tids kulturminne. Gjennom synfaringar og 
kjeldesøk kan slik usikkerheit verte redusert, men detaljert kunnskap om kulturminne som ikkje 
tidlegare er registrert eller skildra i kjeldematerialet er for tidkrevjande å innhente på dette plannivået. 

Berre usikkerheit som er relevant for avgjerdsla skal takast med, og eventuelle kunnskapsmanglar 
knytt til eit alternativ skal skildrast. 

 

 
Figur 4-5. Hierarkisk framstilling av tiltak for å unngå negativ påverknad ved utbyggingsprosjekt (Statens vegvesen 
2014:133). 

4.10 Avbøtande og kompenserande tiltak 
Avbøtande tiltak er tiltak (tilpassingar/endringar) som ikkje ligg inne i kostnadane og som kan bidra til 
å minimere eller redusere negative verknadar av tiltaket (i anleggsfasen eller når tiltaket er ferdig). 

Konsekvensane kan endre seg om ein gjennomfører avbøtande tiltak, og kan i nokre tilfelle ha så 
mykje å seie at konsekvensgraden vert endra. I konsekvensutgreiinga vert det føreslått avbøtande tiltak 
i dei tilfella kor ein frå eit kulturhistorisk ståsted meiner at konsekvensen av tiltaket på kulturminna 
eller kulturmiljøa ikkje er den beste løysninga. Dei avbøtande tiltaka er ikkje med i sjølve 
konsekvensvurderinga, men kjem som forslag i etterkant. 

Avbøtande tiltak kan til dømes være bygging av tunnel eller kulvert, støyskjerming, overdekking av 
kulturminne, dokumentasjon/demontering/flytting (noe som ikkje vert rekna som ekte avbøtande 
tiltak, ettersom kulturminna vert øydelagt eller forringa), prosjektjusteringar på overordna nivå, 
spesifikke tiltak på detaljnivå, tiltak mot drenering/erosjon/settingar/vibrasjon, merking av 
kulturminne eller å fjerne/flytte delar av tiltaket (Riksantikvaren 2003). 

Kompenserande tiltak skal heller ikkje inngå i konsekvensvurderinga, men kan verte foreslått for å 
kompensere for dei negative konsekvensane (Statens vegvesen 2014:133). Kompensasjon skal her 
forståast som fysisk å erstatte viktige funksjonar i eit område som går tapt ved nedbygging, og ikkje 
som økonomisk kompensasjon til grunneigarar. 
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4.11 Miljøoppfølging og før-/etterundersøkingar 
Etter Statens vegvesen si handbok R760 om prosjektstyring skal det for eit kvart vegprosjekt 
utarbeidast ein plan for ytre miljø (ein såkalla «YM-plan»).YM-planen skal være eit systematisk 
verkty som sikrar at eventuelle avbøtande tiltak, krav og andre føringar som er vedteke i 
reguleringsplanen eller på annan måte i prosjektet, vert vidareført gjennom prosjekterings- og 
byggjefasen, og vidare i driftsfasen (Statens vegvesen 2014:133). 

Miljøoppfølging kan være oppfølgjande undersøkingar med sikte på å overvake korleis tiltaket verkar 
inn på kulturminne og kulturmiljø i anleggs- og driftsperioden. Om anleggsarbeid skjer i nærleiken av 
sårbare kulturminne, kan det vere behov for å overvake korleis dei tåler dette. Det kan òg vere aktuelt 
med målingar for å undersøke eventuelle settingsskadar på bygningar eller drenering av kulturlag etter 
at eit anlegg står ferdig. 

Behovet for forundersøkingar og etterundersøkingar vert vurdert i samband med potensialvurderinga 
av planområdet, og skildra for dei einskilde kulturmiljø kor dette måtte være naudsynt. 

 

 

                     Figur 4-6. Søreidsvågen, Tysnes kommune (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 
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5 Dagens situasjon 

5.1 Førhistorisk og historisk tid i undersøkingsområdet 

5.1.1 Førhistorisk tid 
Etter at isen byrja å trekkje seg attende etter den siste istida for om lag 10 000 år sidan, byrja 
menneska å trekkje mot desse nye isfrie stadane for å drive jakt, fangst og fiske. Spor etter dei 
tidlegaste pionerane i denne delen av førhistorisk tid, som vert kalla eldre steinalder, finn vi fleire 
stadar langs kysten. Dei indre fjordstrøka vart ikkje heilt isfrie før seinare i steinalderen, og det er langt 
mellom spor etter menneskje frå den tidligaste delen av steinalder i desse områda. 

Innanfor planområdet er det kjent berre to sikre kulturminne frå denne delen av forhistoria, noko som 
truleg ikkje skuldast at det var lite aktivitet her på denne tida, men heller at dei ikkje er funne enno. I 
tillegg er det mange kulturminne som er datert generelt til steinalder, men som godt kan vere frå eldre 
steinalder. Desse to kulturminna ligg ved Landrøy, like sør for Reksteren i Tysnes kommune 
(Askeladden ID 177217 og 177218). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

I yngre steinalder vart jordbruk og husdyrhald innført mange stadar, noko som er med på å definere 
denne arkeologiske tidbolken. Jordbruket kom ikkje for fullt i Noreg med det same, men vart gradvis 
tatt opp av menneska som levde her. Fortsatt var jakt, fangst og fiske det viktigaste ervervet. Ein 
konsekvens av innføringa av jordbruket var ein gradvis overgang til meir fast busetting, men framleis 
flytta menneska seg sesongvis mellom kysten og fjellområda. 

Innanfor planområdet er det ingen sikre dateringar frå yngre steinalder, men som nemnt ovanfor, er det 
ikkje usannsynleg at kulturminne som er datert til steinalder generelt, er frå yngre steinalder. Slike 

Hovudperiode Underperiode Underperiode Datering 

Steinalder 

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

Yngre steinalder 
Tidlegneolitikum 4000 - 2800 f. Kr. 
Mellomneolitikum 2800 - 2400 f. Kr. 
Seinneolitikum 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 5-1. Arkeologisk periodeinndeling. 
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kulturminne eller funnstader har vi mellom anna frå Nordhuglo i Stord kommune (Askeladden ID 
151641), frå Myklestad (Askeladden ID 6067) og frå Hodnanes i Tysnes kommune (ikkje registrert i 
Askeladden). 
 

 
Figur 5-2. Registrerte førreformatoriske kulturminne i kommunane Stord, Fitjar, Tysnes og Os. Data frå Askeladden. 
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Bronsealder er den førhistoriske perioden mellom steinalder og jernalder (om lag 1800 - 500 f. Kr.), 
og det var i denne perioden at metall (bronse) vart nytta i produksjon av reiskapar og smykke for første 
gong. Bruken av bronse, legeringa av kobbar og tinn, har gitt namn til perioden, sjølv om metallet 
berre i liten grad vart nytta her på Vestlandet. Tinn, som ikkje finnast naturleg i Noreg, måtte skaffast 
frå andre stadar, noko som syner oss at handel over store avstandar må ha funnet stad på denne tida. 
Det er heller ikkje spor etter utvinning av kobbar i Noreg i førhistorisk tid, sjølv om dette metallet finst 
lokalt fleire stadar her til lands. Då talet på bronsegjenstandar som har vore funne i Noreg er så lågt, er 
det mest nærliggjande å tolke dei primært som prestisjegjenstandar. Framleis hadde nok stein, bein, tre 
o.a. større betyding som reiskapsmateriale. 

Jordbruket blei innført fleire stadar i Noreg allereie i yngre steinalder, men vart mykje meir utbreitt i 
løpet av bronsealderen. Lenger sør i landet, i sentralbygdene på Sørvest- og Søraustlandet, kan ein sjå 
konturane av ein bronsealderkultur med klare parallellar til tilsvarande i Danmark og Sør-Sverige, 
medan ein lenger nord i landet hadde meir lokale variantar av bronsealderkulturen. 

Kulturminna vi har bevart frå bronsealder, er gjerne (store) gravrøyser. Desse ligg som regel i 
nærleiken av sjøen, og var nok lagt der for å vere synlege for folk som kom reisande forbi. Typiske 
bronsealderrøyser finn ein fleire stader innanfor planområdet, mellom anna ved Bårdsundet på 
Reksteren i Tysnes kommune (Askeladden ID 6069, 6070, 15893, 45565, 55311, 60626 og 60629). 

 

   
Figur 5-3. Førhistoriske gjenstandar funne på Nordhuglo i Stord. Frå venstre til høgre: trinnøks (B11103), bronsedolk 
(B4299) og stein med runeskrift (B6439) (Foto: © 2015 Universitetsmuseet i Bergen). 
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Helleristingar, eller bergkunst, er den andre av dei karakteristiske fornminnekategoriane frå denne tida. 
Blant dei mest kjende typane bergkunst frå denne tida, er bileta av båtar, menneskefigurar, solsymbol 
og liknande. Slike kulturminne finn ein til dømes ved Halhjem i Os kommune (Askeladden ID 45491). 

Jernalderen er tidbolken mellom bronsealder og mellomalder (frå om lag år 500 f. Kr. til 1050 e. 
Kr.). Det viktigaste kjenneteiknet er at jernet vert tatt i bruk som reiskapsmateriale. Jern kunne 
utvinnast lokalt i Noreg, noko som medførte at metallet fekk ein mykje større verdi for 
samfunnsutviklinga enn kva bronsen nokon gong hadde hatt. Samfunnsutviklinga i jernalderen førte til 
slutt fram til samlinga av Noreg til eitt kongedømme. Folketalet, og med det talet på gardar, auka 
generelt sett i løpet av jernalderen, og ein finn synlege og mindre synlege spor etter datidas menneske 
fleire stadar. 

Kulturminne frå jernalder finst spreidd utover store delar av planområdet, men det er spesielt i dei 
sentrale grendene og på dei større gardsbruka ein finn desse. Dei aller fleste kulturminna frå jernalder i 
dette området, er gravminne, nausttufter og steinbrot. Her er nok òg store mengder busetnadsspor, men 
innanfor planområdet har slike berre i mindre grad vore påvist til no, noko som skuldast at talet på 
arkeologiske undersøkingar her har vore få. 

Frå slutten av jernalderen og fram til reformasjonen, vert tidbolken kalla mellomalder. Gravskikken 
endra seg saman med innføringa av kristendomen, og ein fekk no enkle gravar utan gravgåver. Dette 
gjer at kjeldematerialet vårt frå denne perioden er annleis enn frå dei føregåande periodane, især 
jernalder, ei tid då det ofte var vanleg å gi rike gåver med i graven. Dei fysiske spora ein har etter 
mellomalder, er difor i hovudsak ståande bygningar (på landsbygda i hovudsak kyrkjebygg, 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 tida før, er at ein no i 
større grad har skriftlege kjelder. Mellomalder vert difor rekna til historisk og ikkje førhistorisk tid. 

Innanfor planområdet er det få registrerte kulturminne frå mellomalder. Øydegarden ved Agdestein på 
Stord er eit døme på spor etter mellomalderbusetnad (Askeladden ID 66479), medan ein på både 
Sandvik i Fitjar og Vernøy i Tysnes har steinbrot som har vore i bruk på denne tida (Askeladden ID 
137245 og 66528). På Myklestad ved Uggdal kyrkje ligg det dessutan ein kyrkjegard frå mellomalder 
(Askeladden ID 85710). Elles finst det rundt om på gardane fleire eldre bygningar kor den eldste delen 
i mange tilfelle kan vere frå mellomalder. 

5.1.2 Nyare tid 
Nemninga «nyare tid» vert brukt om tida frå reformasjonen i 1537 og fram til i dag. Som mellomalder, 
er dette historisk tid, det vil seie at ein har eit skriftlig kjeldemateriale som kan hjelpe oss å forstå den 
utviklinga som fann stad. 

I 1349 kom Svartedauden til landet. Det er uklart kor mange som faktisk døydde, men truleg miste 1/3 
av menneska i landet livet i samband med pesten. At folketalet minka så drastisk, var også grunnen til 
at mange gardar vart lagt aude. Det vart lett å finna seg ein gard å leiga. Andre gardar vart lagt under 
nabogardane, eller dei vart ståande å forfalla. Det var stort sett dei beste jordbruksområda som var i 
bruk i tida etter Svartedauden. Det gjekk eit par hundre år før folketalet vart like høgt som før pesten. 
På 1500-talet vart drifta på stadig fleire av øydegardane tekne opp att. 
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Figur 5-4. Registrerte nyare tids bygningar i kommunane Stord, Fitjar, Tysnes og Os. Data frå SEFRAK-registeret 
(trekant) og Askeladden (sirkel). 
 

Utover 1500- og 1600-talet steig skattane. Samstundes oppstod det nye næringsvegar, og dermed nye 
moglegheiter til å skaffa seg inntekter. Mellom anna utvikla trelasthandel og handverksfaga seg. Det 
vart lettare for bøndene å selja det dei hadde til overs av produkt på garden. Handelen i byane og dei 
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faste marknadane tok seg opp. Kongen forbaud dei nye jordeigarane å auka landskyld og 
bygselavgifter. Dette gjorde at jordeigarane fann det meir lønsamt å setja pengar i sagbruk, skipsfart 
og handel, og selde difor jordeigedomane sine til leiglendingane. På 1700-talet var difor dei fleste 
bøndene i bygdene sjølveigarar. 

Jordbruket endra seg lite gjennom århundra fram til ca. 1850. Me fekk då det som er kalla det store 
hamskiftet, då betre driftsmetodar og nye reiskap reformerte drifta. På Vestlandet var det hovudvekt på 
husdyrhald med kjøt- og mjølkeproduksjon. I 1857 fekk me ei ny utskiftingslov, som mellom anna 
hadde som føremål å samla jordeigedomar som gjennom dei siste århundra stadig var blitt delt. I dei 
fleste tilfella flytte ein ut av dei gamle klyngetuna og etablerte nye tun i samband med 
jordeigedomane. Det fyrste såkalla «storskiftet» av innmark i landet vart føreteke i åra 1859-1864. Det 
hadde gjennom århundra utvikla seg ei utbreidd teigblanding, ikkje berre innan ein gard – men også 
mellom ulike matrikkelgardar. Dette var eit fenomen som var uvanleg på landsbasis, men ein fann det 
fleire stadar i gode jordbruksområde på Vestlandet. Storskiftet hadde som mål å rydda opp i ein del av 
dette konglomeratet av teigar. 

Innanfor planområdet er ein god del av dei eldre bygningane registrert i SEFRAK-registeret, men store 
område vart diverre aldri registrert. Dette gjeld særleg for Tysnes og delar av Os. I tillegg har 
registeret ikkje vore oppdatert sidan registreringane vart utført, og diverre er mykje av informasjonen 
om dei einskilde bygningane rimeleg utdatert. Tilstanden til fleire av bygningane er fullstendig endra i 
løpet av alle dei åra som har gått sidan dei vart registrerte; nokon er bygd om, nokon har forfalla sterkt 
medan nokon er fullstendig borte. SEFRAK-registeret gir likevel nyttig informasjon om 
bygningsmassen frå nyare tid. 

Dei nyare tids objekta som er registrert i Askeladden, men som ikkje er del av SEFRAK-registeret, er i 
hovudsak kyrkjer, militærhistoriske anlegg, marine kulturminne og spesielle bygningar, som til dømes 
på høgskulen på Stord. 

 

 
      Figur 5-5. Utsikt innover i Kobbavågen på Røtinga i Os kommune (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen).  
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5.2 Alternativ 0 – referansealternativet 
Nullalternativet utgjer det samanlikningsgrunnlaget som alternativa skal samanliknast med. Det er 
difor viktig at ein tek utgangspunkt i det same nullalternativet ved vurdering av alle konsekvensar. 

I dette prosjektet vert det lagt til grunn at 0-alternativet er dagens situasjon med dei oppgraderingar 
som ville vorte gjennomført i løpet av dei komande 20 åra utan utbygging. Vegnettet vert rekna som 
«godt nok» med den utbetringa som no vert gjennomført i Fitjar. Ferjetilbodet kan verte endra, både i 
høve til frekvens/reisetid og krav til utslepp.  

0-alternativet omfattar E39 frå nordenden av Ådlandskrysset og vidare nordover gjennom Stord og 
Fitjar kommunar til Sandvikvåg. Derifrå går ferja til Halhjem i Os kommune. Frå Halhjem går E39 
nordover til Moberg og Svegatjørn der dagens hovudkryss i Os ligg. Ny motorveg sørover frå Bergen 
til Os vil kople seg på ved Svegatjørn. 

Dei to ferjesambanda til Tysnes kommune som er Halhjem – Våge, og Jektavik – Hodnanes er ein del 
av referansealternativet.  
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6 Verdivurdering 

6.1 Generelt 
Det er definert 57 kulturmiljø innanfor plan- og influensområdet. 

Delstrekning 1 utgjer den sørlegaste delen av planområdet, og omfattar berre areal i Stord kommune, 
frå Ådland til Jektevik. Innanfor denne strekninga er det tatt med 8 kulturmiljø av relevans for 
konsekvensanalysen. I det same området ligg det òg eit kulturmiljø på Nordhuglo, like utanfor og aust 
for planområdet, men innanfor influensområdet. Dette vert diskutert under delstrekning 2, då det er 
tiltak her som vil ha konsekvens for miljøet. 

Delstrekning 2 er den klart største, og det er her dei aller fleste av kulturmiljøa ligg. Delstrekninga 
femnar om austsida av Stord, frå Jektevik og nord til grensa mot Fitjar, og vidare herifrå og fram til 
ferjekaien ved Sandvikvåg. På Tysnes femnar delstrekninga om området frå Hodnanes i sør, og nord 
til Gjøvåg på Reksteren, og aust til og med Uggdalsdalen. Totalt er det definert 38 kulturmiljø 
innanfor denne delstrekninga. 

Delstrekning 3 omfattar området på Reksteren nord for Gjøvåg, sjølve fjordkryssinga med 
influensområde som strekk seg heilt inn til Fusa, og området sør på Søre Øyane i Os. Innanfor 
delstrekninga, med influensområdet, er det definert 9 kulturmiljø. 

I delstrekning 4, frå Søre Øyane til Moberg i Os kommune, er det definert 3 kulturmiljø. 

Det må nemnast at det i samband med ein tidlegare fase av prosjektet, vart definert fleire kulturmiljø 
enn det som er tatt med nedanfor. Desse var tatt med i forhold vegalternativ som seinare vart bortsilte. 
Dei er vist på verdikartet med skravur, men er ikkje verdisett eller nærmare skildra i rapporten. 

6.2 Registrerte kulturmiljø 
Nedanfor vert det gitt ein kortfatta oversikt over alle dei registrerte kulturmiljøa innanfor plan- og 
influensområdet til ny E39 mellom Stord og Os. Kulturmiljøa er definert utifrå 
registreringskategoriane for deltemaet, som gitt i handbok V712.  

I underkapittel 16.1 til sist i rapporten vert det gitt ei meir grundig gjennomgang av det 
kulturhistoriske innhaldet til kvart einskild kulturmiljø, med grunngjeving av verdivurderingane. Her 
vert diskusjonen i hovudsak fokusert rundt den registreringskategorien miljøa tilhøyrar, men alle 
relevante tema for verdisettingane vert diskutert, slik som førekomstar av arkeologiske kulturminne og 
funn, kva potensial det er for å finne automatisk freda kulturminne i og ved kulturmiljøet, nyare tids 
kulturminne og kulturlandskap, uavhengig av kva kategori det einskilde miljø tilhøyrar. Dette er gjort 
for å kunne gi eit så fullstendig bilete av det kulturhistoriske innhaldet i kulturmiljøa som mogleg, og 
såleis kunne verdisette dei på best mogleg grunnlag. 
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Tabell 6-1. Oversikt over registrerte kulturmiljø i plan- og influensområdet for ny E39 Stord – Os, med 
verdivurdering. 

Verdivurdering Kulturmiljø 

Område Eigenskaper/kvalitetar 

 

Verdivurdering 

Nr Namn 

1 Ådland Nyare tids kulturminne og velhalde kulturlandskap. Fleire av 
bygningane ligg i omsynssone, bevaring kulturmiljø, i 
kommuneplanen for Stord. 

Liten Middels Stor 

  

                            ▲ 

2 Tyse Kulturlandskap og einskilde eldre gardsbygningar. Liten Middels Stor 

  

             ▲ 

3 Nordre Tveita / 
Lunde 

Førhistorisk gravhaug og nyare tids kulturminne i velhalde 
kulturlandskap. Eit særs viktig område, med stor tidsdjupne 
og kor den gamle gardsstrukturen er godt ivaretatt.  

Liten Middels Stor 

 

                                    ▲ 

4  Rommetveit Godt ivaretatt kulturlandskap saman med eldre 
bygningsmiljø. Kulturmiljøet er noko forstyrra av einskilde 
moderne bygningar. 

Liten Middels Stor 

  

                                     ▲ 

5 Kyvik Førhistorisk gravminne og nyare tids kulturminne, som 
gardsbygningar, steingarder og naust. Velhalde 
kulturlandskap. 

Liten Middels Stor 

  

                                     ▲ 

6 Fjellgardane Nyare tids kulturminne og godt bevart kulturlandskap. 
Somme stader er det ein del moderne bygningar, men på 
Nedre Eskeland er det eldre gardsmiljøet godt bevart. 

Liten Middels Stor 

  

                      ▲ 

7 Grov Førhistorisk gravhaug og nyare tids bygningar i ope, velhalde 
kulturlandskap. Fleire våningshus frå 1700-tallet. Stor 
tidsdjupne og autentisitet, men miljøet er noko forstyrra av 
ein del moderne bygningar. 

Liten Middels Stor 

  

                          ▲ 

8 Agdestein Garden er truleg rydda alt i vikingtid, men det er ikkje kjent 

førhistoriske kulturminne herifrå. På Øyjorda, ovanfor 

tunområdet på garden, ligg det restar etter ein 

mellomaldergard. I tunområdet på garden, er det bevart 

mange SEFRAK-registrerte bygningar, mellom anna eit 

eldhus frå 1700-talet. 

 

Liten Middels Stor 

   

                           ▲ 

9 Jektevik Kraftstasjon med røyrgate i tillegg til bustadhus (frå 

1918/1922). Heile anlegget er med i Stord kommune sin 

bygningsvernplan. 

Liten Middels Stor 

  

                    ▲ 

10 Børtveit Nyare tids kulturminne og kulturlandskap. Gardshus frå 

1863. Her er gjort funn frå yngre jernalder i ei no bortrydda 

gravrøys, og ein reknar med at garden truleg vart rydda på 

denne tida. I dag er innmarka delt av E39. 

Liten Middels Stor 

 

 ▲   

11 Mehammar Nyare tids kulturminne og kulturlandskap. Fleire SEFRAK-

registrerte bygningar, mellom anna to frå byrjinga av 1800-

talet. 

Liten Middels Stor 

 

                            ▲
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12 Nordhuglo Ei stor mengd førhistoriske og nyare tids kulturminne i 

autentisk og godt bevart kulturlandskap. Delar av den gamle 

klyngjetuns-strukturen er bevart. Stor tidsdjupne og stor 

opplevingsverdi. 

Liten Middels Stor 

  

                                  ▲ 

13 Eide Nyare tids kulturminne, mellom anna ei løe frå 1700-talet. 

Dagens E39 går tvers gjennom kulturmiljøet. 

Liten Middels Stor 

  

                   ▲ 

14 Raunholm Nyare tids kulturminne og velhalde kulturlandskap. Ein del 

moderne bygningar forstyrrar den eldre gardsstrukturen. E39 

går gjennom kulturmiljøet. 

Liten Middels Stor 

  

         ▲ 

15 Vistvik / Hovland Nyare tids kulturminne og velhalde kulturlandskap. Det er 

gjort funn av førhistoriske gjenstandar her, og potensialet 

for å finne automatisk freda kulturspor her er vurdert å vere 

stort. 

Liten Middels Stor 

  

       ▲ 

16 Engevik Nyare tids kulturminne og kulturlandskap. Opprusting av 

E39 gjennom garden har øydelagt og forstyrra delar av 

kulturmiljøet. 

Liten Middels Stor 

  

            ▲ 

17 Levåg Nyare tids kulturminne i velhalde kulturlandskap. Somme 

bygningar som bryt med den eldre gardsstrukturen. 

Opprustinga av E39 har forstyrra delar av kulturmiljøet. 

Liten Middels Stor 

  

                 ▲ 

18 Sandvik Førhistoriske kulturminne og kulturlandskap. Forstyrra av 

ferjekai og E39. 

Liten Middels Stor 

  

                       ▲ 

19 Hodnaneset Ingen bevarte førhistoriske kulturminner, men nyare tids 

gardsbygningar i kulturlandskap med fleire forskjellige 

kulturspor. 

Liten Middels Stor 

  

                 ▲ 

20 Skår Lausfunn frå steinalderen. Frå nyare tid har Skår vanleg 

gardsbusetnad, med beiteland, eng og steingardar. 

Kulturlandskapet er i relativt god hevd. 

Liten Middels Stor 

  

   ▲ 

21 Tornes Kulturlandskapet på Tornes er variert og halde i relativt godt 

hevd. Bygningsmassen skriv seg stort sett frå slutten av 

1800-talet og frametter i tid, men nokre bygningar er eldre. 

Særleg bør nemnast kvernhusa på garden. 

Liten Middels Stor 

  

    ▲ 

22 Økland Gardsmiljø i velhalde kulturlandskap. Bygningar frå 1700- og 

1800-talet saman med ein del moderne bygningar. 

Liten Middels Stor 

  

      ▲ 

23 Flatråker Gardsmiljø i velhalde kulturlandskap. Den gamle 

handelsstaden Flatråker. Fleire eldre bygningar. Veg- og 

stemmemiljø ved utløpet av Flatråkervatnet. 

 

 

 

Liten Middels Stor 

  

                 ▲ 
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24 Nese Eldre gardsmiljø i intakt og heilskapleg kulturlandskap. 

Miljøet har både stor pedagogisk verdi og stor 

opplevingsverdi. Neshamn gjestgjevarstad er ein viktig del av 

kulturmiljøet, sjølv om berre ein av dei gamle bygningane er 

bevart. 

Liten Middels Stor 

  

                 ▲ 

25 Kongsvik Ingen bevarte førhistoriske kulturminne. Nyare tids 

kulturminne av variabel alder i viktig og autentisk 

kulturlandskap. 

Liten Middels Stor 

  

                ▲ 

26 Drange / Leite Ingen kjende førhistoriske kulturminne frå miljøet. Velhalde 

kulturlandskap med opne steingrøfter, ryddingsrøyser, 

steingardar, osb. Fleire eldre bygningar. 

Liten Middels Stor 

  

                 ▲ 

27 Håviskeland Nyare tids kulturminne og kulturlandskap. Bygningar frå 

1800- og tidleg 1900-tal. Ope kulturlandskap. 

Liten Middels Stor 

  

                 ▲ 

28 Færavåg Gjenstandsfunn frå steinalder. Bygningsmiljø med stor 

tidsdjupne. Intakt kulturlandskap. 

Liten Middels Stor 

  

                 ▲ 

29 Ersvær / 
Brattatveit 

Nyare tids bygningsmiljø og kulturlandskap. Mange 

bygningar med intakt alders- og autentisitetsverdi. 

Liten Middels Stor 

  

      ▲ 

30 Gjelland Funn frå steinalder. Nyare tids kulturminne, som 

gardsbygningar og steingardar. Velhalde, brattlendt 

kulturlandskap. 

Liten Middels Stor 

  

     ▲ 

31 Vernøy Automatisk freda steinbrot, gravrøys og buplass under 

heller. Nyare tids kulturminne, som småbruk, sjøbruksmiljø, 

m.m. Uforstyrra og autentisk, med stor opplevingsverdi. 

Liten Middels Stor 

  

                          ▲ 

32 Landrøyvågen To førhistoriske buplassar. Nyare tids naustmiljø, kor somme 

av nausta har høg alder og autentisitetsverdi. Gardstun og 

kulturlandskap på Eversvik. 

Liten Middels Stor 

  

                 ▲ 

33 Bårdsundet vest Førhistoriske gravrøyser, o.a. i uforstyrra omgjevnadar. Stor 

opplevingssverdi og stor tidsdjupne. 

Liten Middels Stor 

  

                              ▲ 

34 Bårdsundet aust Nyare tids gardsmiljø, kulturlandskap og naustmiljø. 

Handelsstaden Klinkholmen. Stor opplevingssverdi og stor 

tidsdjupne. 

Liten Middels Stor 

  

                          ▲ 

35 Flygansværsvågen Nyare tids naustmiljø og småbruk på Smievoll. Liten Middels Stor 

  

                 ▲ 

36 Frøkjedalsvatnet Nyare tids gullgruve. Liten Middels Stor 

  

              ▲ 
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37 Frøkjedal Eldre gardsbygningar og et særskilt godt bevart 

kulturlandskap med mange kulturspor. Stor opplevingsverdi. 

Liten Middels Stor 

  

                  ▲ 

38 Gjøvåg Nyare tids gardsmiljø. Velhalde kulturlandskap. Eldre vegfar 

gjennom området. Stor opplevingsverdi. 

Liten Middels Stor 

  

                            ▲ 

39 Kaldafoss Nyare tids kulturminne: småbruk, kulturlandskap med 

forskjellige kulturspor. Uforstyrra område med stor 

opplevingsverdi. 

Liten Middels Stor 

  

      ▲ 

40 Svarvhella Militærhistorisk anlegg. Forstyrra av moderne hyttefelt. 

Kulturmiljøet har framleis kulturhistorisk verdi, sjølv om 

opplevingsverdien er redusert. 

Liten Middels Stor 

  

       ▲ 

41 Botnen / 
Nordbustad 

Funn frå førhistorisk tid. Nyare tids kulturminne i velhalde 

kulturlandskap. Uforstyrra og autentisk miljø. 

Liten Middels Stor 

  

                 ▲ 

42 Gjellefall Nyare tids kulturminne og velhalde kulturlandskap. 

Uforstyrra og autentisk kulturmiljø. Førhistorisk vegfar går 

gjennom dalen. 

Liten Middels Stor 

  

                            ▲ 

43 Vollane Førhistorisk gravfelt, hustuft og vegfar. Velhalde og ope 

kulturlandskap. Særs viktig kulturmiljø. 

Liten Middels Stor 

  

                              ▲ 

44 Opdal Nyare tids kulturminne og velhalde kulturlandskap. 

Uforstyrra og autentisk kulturmiljø. Førhistorisk vegfar går 

gjennom dalen. 

Liten Middels Stor 

  

                               ▲ 

45 To / Rolse Spor etter førhistorisk vegfar. SEFRAK-registrerte bygningar i 

ope og særs velhalde kulturlandskap. 

Liten Middels Stor 

  

                 ▲ 

46 Støle / Søreid Nyare tids gardsbygningar, naust, rydningsrøyser, velhalde 

kulturlandskap. 

Liten Middels Stor 

  

                          ▲ 

47 Sæ Førhistoriske gravminne, nyare tids gardsbygningar, naust, 

rydningsrøyser, velhalde kulturlandskap. 

Liten Middels Stor 

  

                           ▲ 

48 Reiso / Myklestad Førhistoriske kulturminne, Uggdal kyrkje, nyare tids 

gardsbygningar. Ope og velhalde kulturlandskap. 

Liten Middels Stor 

  

                          ▲ 

49 Økland / Heie Førhistoriske gravminne. Nyare tids gardstun med ein del 

eldre bygningar. Intakt kulturlandskap. Relativt uforstyrra 

område med stor opplevingsverdi. 

Liten Middels Stor 

  

                          ▲ 
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50 Hjartnes / 
Nordtveit 

I hovudsak førhistoriske kulturminne, men òg einskilde 

gardsbygningar. Ope og velhalde kulturlandskap. 

Liten Middels Stor 

  

                             ▲ 

51 Baldersheim Førhistoriske og nyare tids kulturminne. Ope og velhalde 

kulturlandskap. 

Liten Middels Stor 

  

                            ▲ 

52 Vinnes / Skåte Førhistoriske og nyare tids kulturminne. Ope og velhalde 

kulturlandskap. 

Liten Middels Stor 

  

                           ▲ 

53 Kobbavågen Område med fritidsbustadar frå tidleg 1900-tal, med 

tilhøyrande hageanlegg. 

Liten Middels Stor 

  

                ▲ 

54 Røtingen fort Militærhistorisk anlegg. Forstyrra av moderne hus og hytter. 

Kulturmiljøet har framleis kulturhistorisk verdi, sjølv om 

opplevingsverdien er redusert. 

Liten Middels Stor 

  

       ▲ 

55 Kvalsundet Nyare tids handels- og gjestgjevarstad. Automatisk freda 

hamneområde. 

Liten Middels Stor 

  

                 ▲ 

56 Haugland Fleire store gravhaugar frå jernalder. Mange eldre bygningar 

og fleire stader intakt kulturlandskap. Dagens E39 går 

igjennom kulturmiljøet. 

Liten Middels Stor 

  

                          ▲ 

57 Moberg / Kuven Nyare tids gardsbygningar. Delvis forstyrra av moderne 

bygningar. 

Liten Middels Stor 

  

                 ▲ 
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Figur 6-1. Verdikart kulturmiljø. Berre kulturmiljøa i Fusa er vist med nummer. For nummerering av dei andre 
kulturmiljøa, sjå kart over dei einskilde delstrekningane. 
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7 Omfang og konsekvens – Delstrekning 1 
Delstrekning 1 går frå Ådland til Agdestein i Stord kommune. I tabellane under kvart av vegalternativa 
er ulike større tiltak knytt til prosjektet vist. Fram til kulturmiljø 7 – Grov er alternativ B, D, E og F 
like. I området vest for Grov og vidare nordover gjennom Agdestein, er alternativa B og E like og 
alternativa D og F like. 

7.1 Alternativ B: Ådland – Agdestein 
På strekninga mellom Ådland og Agdestein vil alternativ B råke åtte kulturmiljø. 

 

Tabell 7-1. Oversikt over større tiltak knytt til vegalternativ B innanfor delstrekning 1. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Agdesteintunnelen med austleg løp 

Kryss Ådlandkrysset, påkopling til eksisterande 

Kryss Førlandkrysset 
Fergeleie -
påkoplingsarm Alternativt ferjeleie Buvika 

 

KM1 – Ådland 
Ny E39 vil gå igjennom den nordlegaste delen av kulturmiljøet, men vil ikkje skade kjente 
kulturminne eller kulturlandskap, og berre i liten grad forstyrre den historiske lesbarheita til miljøet. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Intet 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                ▲ 
 

KM2 – Tyse 
Ny E39 vil berre råke den ytste delen av kulturmiljøet, men vil her skade delar av kulturlandskapet. 
Ny veg på fylling vil verte liggjande 20-25 meter høgare enn kulturmiljøet, og verke skjemmande på 
dette. Ingen kjente kulturminne vil verte øydelagt, men den historiske lesbarheita vil verte noko 
redusert. 

Verdi:  Liten 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Ubetydeleg / liten negativ (0/-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                      ▲ 
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Figur 7-1. Delstrekning 1. KM12 på Nordhuglo vert diskutert i samband med delstrekning 2. 
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Figur 7-2. Ny E39 vest for Nordre Tveita og Lunde. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 

 

KM3 – Nordre Tveita / Lunde 
Den vestlege delen av kulturmiljøet på Nordre Tveita / Lunde vil verte delt i to av ny E39. Dette er den 
ytste delen av innmarka, kor det er få kjente kulturminne. Delar av velhalde kulturlandskap vil verte 
skada/øydelagt. Det er positivt at E39 vil verte flytta vestover og lenger vekk frå tunområdet på Nordre 
Tveita og den sentrale delen av innmarka, noko som vil auke den historiske lesbarheita til 
kulturmiljøet. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Lite / middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                            ▲ 
 

KM4 – Rommetveit 
Berre den nordvestlege delen av kulturmiljøet vil verte direkte råka av ny E39, men her vil ein del av 
kulturlandskapet bli skada. Ny veg vil bli liggjande på fylling om lag 15-20 meter høgare enn 
kulturmiljøet, og vil slik verke skjemmande på den nordvestlege delen av dette. Den historiske 
lesbarheita vil verte redusert. For delar av kulturmiljøet vil det vere positivt at nye E39 vert flytta 
lenger mot vest, og vekk frå dette. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                       ▲ 
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Figur 7-3. Tiltaket slik det vil verte liggjande vest for kulturmiljøa på Rommetveit og Kyvik. Utsnitt frå 3D-modell utan 
terrengmessige justeringar. 

 

KM5 – Kyvik 
Ny E39 vil verte liggjande på vestsida av eksisterande E39, og øydeleggje den delen av 
kulturlandskapet som ligg her. Ingen kjente kulturminne innanfor kulturmiljøet vil verte øydelagt. 
Vegen vil bli liggjande på fylling om lag 10 meter høgare enn kulturmiljøet, og vil verke delvis 
skjemmande på dette. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Lite / middels negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                            ▲ 
 

KM6 – Fjellgardane 
Ny E39 og toplanskryss på Førland vil råke den nordaustlege delen av kulturmiljøet. Ingen kjente 
kulturminne vil verte øydelagt, men kulturlandskapet i dette området vil gå tapt. Tunområda på 
Fjellgardane vil ikkje verte direkte påverka av ny E39. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Lite / middels negativt 
Konsekvens: Liten / middels negativ (-/--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                            ▲ 
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Figur 7-4. Førlandskrysset. Fjellgardane til venstre, Grov til høgre og Agdestein i bakgrunnen. Utsnitt frå 3D-modell 
utan terrengmessige justeringar. 

 

 
Figur 7-5. Førlandskrysset. 
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KM7 – Grov 
Ny E39 vil gå vest og utanom kulturmiljøet på Grov, og såleis føre til ei betring av den historiske 
lesbarheita og opplevingsverdien til dette. Ny veg vil øydeleggje noko kulturlandskap heilt vest i 
kulturmiljøet. Planlagt ferjekai og tilkomstveg i Buvika vil øydeleggje kulturlandskapet i den sørlege 
delen av kulturmiljøet. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                       ▲ 
 

KM8 – Agdestein 
Ny E39 vil bli liggjande i lia ovanfor og vest for dagens E39 og tunområdet på Agdestein. I dette 
området er det gammalt kulturlandskap med fleire forskjellige kulturspor, som vil verte øydelagt av ny 
veg. Ovanfor og vest for planlagt veglinje, ligg ein automatisk freda øydegard frå mellomalder. Slik 
vegen er planlagt gjennom dette området, vil den verke særs skjemmande på dette automatisk freda 
kulturminnet, og i tillegg danne ein ny og meir markant barriere mellom kulturminnet og resten av 
kulturmiljøet mot aust. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                 ▲ 
 

Tabell 7-2. Omfang og konsekvens, Delstrekning 1 – Alternativ B. 

Delstrekning 1 – Alternativ B 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM1 – Ådland 

 

Intet 

Ny E39 vil ikkje skade kjente kulturminne 
eller kulturlandskap og berre i liten grad 
forstyrre den historiske lesbarheita til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM2 – Tyse Liten Lite 
negativt 

Ny E39 vil skade delar av 
kulturlandskapet, og verke skjemmande 
på kulturmiljøet. Ingen kjente 
kulturminne vil verte øydelagt. 

Ubetydeleg/    
liten negativ     

(0/-) 

KM3 – Nordre Tveita / 
Lunde 

Stor 
Lite / 

middels 
negativt 

Den vestlege delen av kulturmiljøet vil 
verte delt i to av ny E39. Delar av 
velhalde kulturlandskap vil bli 
skada/øydelagt. Positivt at E39 vil verte 
flytta vekk frå tunområdet. 

Middels negativ   
(--) 

 
Middels 
til stor 
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7.2 Alternativ D: Ådland – Agdestein 
Frå området KM1 – Ådland til og med KM5 – Kyvik er dette alternativet likt Alternativ B, og det vert 
difor vist til omfangs- og konsekvensvurderinga for KM1 – KM5 gjort i avsnitt 7.1 ovanfor. Vidare 
nordover frå KM6 – Fjellgardane til KM8 – Agdestein er det forskjell mellom Alternativ D og 
Alternativ B, ved at det for Alternativ D vert toplanskryss ved Agdestein i staden for Førland, og at 
tunnel ved Agdestein vil gå lenger vest enn for Alternativ B. Eigen omfangs- og konsekvensvurdering 
av KM6 – 8 vert gitt nedanfor. 

 

Tabell 7-3. Oversikt over større tiltak knytt til vegalternativ D innanfor delstrekning 1. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Agdesteintunnelen med vestleg løp 

Kryss Ådlandkrysset, påkopling til eksisterande 

Kryss Agdesteinkrysset 

 

KM6 – Fjellgardane 
Ny E39 vil råke den nordaustlege delen av kulturmiljøet. Ingen kjente kulturminne vil verte øydelagt, 
men kulturlandskapet i dette området vil gå tapt. Tunområda på Fjellgardane vil ikkje verte direkte 
påverka av ny E39. 

Verdi:  Middels 

KM4 – Rommetveit  Stor Lite 
negativt 

I nordvest vil ein liten del av 
kulturlandskapet verte skada. Ny veg vil 
verke skjemmande på delar av 
kulturmiljøet. Positivt at nye E39 vert 
flytta lenger vekk frå kulturmiljøet. 

Liten negativ       
(-) 

KM5 – Kyvik Stor 
Lite / 

middels 
negativt 

Ny E39 vil øydeleggje delar av 
kulturlandskapet her, og vil verke 
skjemmande på delar av kulturmiljøet. 
Ingen kjente kulturminne vil verte 
øydelagt. 

Middels negativ   
(--) 

KM6 – Fjellgardane Middels 
Lite / 

middels 
negativt 

Ny E39 og toplanskryss på Førland vil 
råke den nordaustlege delen av 
kulturmiljøet. Ingen kjente kulturminne vil 
verte øydelagt, men kulturlandskapet i 
dette området vil gå tapt. 

Liten / middels 
negativ                
(-/--) 

KM7 – Grov 

 

Lite 
negativt 

Ny veg vil øydeleggje noko kulturlandskap 
heilt vest i kulturmiljøet. Planlagt ferjekai 
og tilkomstveg i Buvika vil øydeleggje 
noko av kulturlandskapet. Ingen 
kulturminne vil verte øydelagt. 

Liten negativ       
(-) 

KM8 – Agdestein 

 
Middels 
negativt 

Delar av gammalt kulturlandskap med 
fleire forskjellige kulturspor vil bli 
øydelagt. Barriereverknad. Skjemming. 

Middels negativ        
(--) 

Samla konsekvens, Delstrekning 1 – Alternativ B 
Middels negativ                

(--) 

 
 
Middels 
til stor 
 
 

 
 
 
 
Middels 
til stor 
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Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                    ▲ 
 

KM7 – Grov 
Ny E39 vil gå vest og utanom kulturmiljøet på Grov, og såleis føre til ei betring av den historiske 
lesbarheita og opplevingsverdien til dette. Ny veg vil øydeleggje noko kulturlandskap heilt vest i 
kulturmiljøet. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                       ▲ 

 

 
Figur 7-6. Agdesteinkrysset. 
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KM8 – Agdestein 
Ny E39 vil i dette området medføre veg og tunnel i lia vest for dagens E39 og tunområdet på 
Agdestein. I tillegg vil det komme toplanskryss vest for dagens E39, og like sør for kulturmiljøet på 
Agdestein. Tunnelportal vil komme like i nærleiken av automatisk freda øydegard frå mellomalder, og 
vil øydeleggje dette kulturminnet og det tilhøyrande kulturlandskapet rundt. Noko sør for det 
automatisk freda kulturminnet, er det eit område som i dag er attgrodd med skog, men kor det er fleire 
kulturminne. Dette området vil verte øydelagt av ny E39. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
            ▲ 
 

 

Tabell 7-4. Omfang og konsekvens, Delstrekning 1 – Alternativ D. 

Delstrekning 1 – Alternativ D 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM1 – Ådland 

 

Intet 

Ny E39 vil ikkje skade kjente kulturminne 
eller kulturlandskap og berre i liten grad 
forstyrre den historiske lesbarheita til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM2 – Tyse Liten Lite 
negativt 

Ny E39 vil skade delar av 
kulturlandskapet, og verke skjemmande 
på kulturmiljøet. Ingen kjente 
kulturminne vil verte øydelagt. 

Ubetydeleg/    
liten negativ     

(0/-) 

KM3 – Nordre Tveita / 
Lunde 

Stor 
Lite / 

middels 
negativt 

Den vestlege delen av kulturmiljøet vil 
verte delt i to av ny E39. Delar av 
velhalde kulturlandskap vil bli 
skada/øydelagt. Positivt at E39 vil verte 
flytta vekk frå tunområdet. 

Middels negativ   
(--) 

KM4 – Rommetveit  Stor Lite 
negativt 

I nordvest vil ein liten del av 
kulturlandskapet verte skada. Ny veg vil 
verke skjemmande på delar av 
kulturmiljøet. Positivt at nye E39 vert 
flytta lenger vekk frå kulturmiljøet. 

Liten negativ       
(-) 

KM5 – Kyvik Stor 
Lite / 

middels 
negativt 

Ny E39 vil øydeleggje delar av 
kulturlandskapet her, og vil verke 
skjemmande på delar av kulturmiljøet. 
Ingen kjente kulturminne vil verte 
øydelagt. 

Middels negativ   
(--) 

KM6 – Fjellgardane Middels Lite 
negativt 

Ny E39 vil råke den nordaustlege delen av 
kulturmiljøet. Ingen kjente kulturminne vil 
verte øydelagt, men kulturlandskapet i 
dette området vil gå tapt. 

Liten negativ                
(-) 

 
Middels 
til stor 
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7.3 Alternativ E: Ådland – Agdestein 
 

Tabell 7-5. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ E innanfor Delstrekning 1. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Agdesteintunnelen med austleg løp 

Kryss Ådlandkrysset, påkopling til eksisterande 

Kryss Førlandkrysset 
Fergeleie -  
påkoplingsarm Førlandkrysset-Buvika 

 

Omfangsvurderingar som for Alternativ B (sjå avsnitt 7.1 og tabell 7-1). 

 

7.4 Alternativ F: Ådland – Agdestein 
 

Tabell 7-6. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ F innanfor Delstrekning 1. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Agdesteintunnelen med vestleg løp 

Kryss Ådlandkrysset, påkopling til eksisterande 

Kryss Agdesteinkrysset 

 

Omfangsvurderingar  som for Alternativ D (sjå avsnitt 7.2 og tabell 7-2). 

 

 

 

KM7 – Grov 

 

Lite 
negativt 

Ny veg vil øydeleggje noko kulturlandskap 
heilt vest i kulturmiljøet. Planlagt ferjekai 
og tilkomstveg i Buvika vil øydeleggje 
noko av kulturlandskapet. Ingen 
kulturminne vil verte øydelagt. 

Liten negativ       
(-) 

KM8 – Agdestein 

 

Stort 
negativt 

Ny veg og tunnel i lia vest for tunområdet 
på Agdestein, og toplanskryss sør for 
kulturmiljøet. Tunnelportal og veg vil 
øydeleggje automatisk freda kulturminne 
og det tilhøyrande kulturlandskapet rundt. 

Stor negativ        
(---) 

Samla konsekvens, Delstrekning 1 – Alternativ D 
Middels / stor 

negativ                
(--/---) 

 
 
Middels 
til stor 
 
 

 
 
 
 
 
Middels 
til stor 
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8 Omfang og konsekvens – Delstrekning 2 
Delstrekning 2 går frå Agdestein i Stord kommune til Gjøvåg i Tysnes kommune. I tabellane under 
kvart av vegalternativ framgår ulike større tiltak knytt til prosjektet. Dei gografiske namna vert nytta i 
teksten. 

8.1 Alternativ B: Agdestein – Gjøvåg 

8.1.1 Alternativ B (dagløysing gjennom Bårdsundet) 
 

Tabell 8-1. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ B innanfor Delstrekning 2. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Agdesteintunnelen med austleg løp 
Tunnel Mehammartunnelen 
Tunnel Kleppatunnelen 
Tunnel Beitehaugtunnelen 
Tunnel Orefjelltunnelen 
Tunnel Bårdsundet senketunnel (Variant B2) 
Tunnel Gjøvågtunnelen 
Kryss Drangekrysset  
Kryss Mehammarkrysset 
Påkoplingsarmar Drangekrysset, Variant 1, 2 og 3 
Bru Raunholmbrua (Langenuen bru, midtre) 
Bru Drangsvågbrua, knytt til påkopling variant 3 
Bru Bårdsundbrua 

 

I samband med toplanskryss på Drange er det føreslått tre forskjellige løysingar for påkopling til 
eksisterande vegnett (sjå skildring av desse i samband med omfangsdiskusjonen for KM26 – Drange / 
Leite nedanfor). 

 

KM9 – Jektevik 
Ny E39 vil verte liggjande i lia vest for dagens E39. Ingen kulturminne vil verte øydelagt. Stor fylling 
med foten like attmed to av dei verneverdige kraftverksbygningane vil verke skjemmande på desse 
kulturminna og redusere den historiske lesbarheita til kulturmiljøet. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Lite / middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                            ▲ 
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Figur 8-1. Delstrekning 2. KM12 – Nordhuglo ligg like søraust for delstrekninga (sjå kartet for delstrekning 1 (figur 7-
1)). 
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Figur 8-2. Ny E39 gjennom KM10 – Børtveit. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 
 

KM10 – Børtveit 
Alternativ B vil verte liggjande like inntil det sentrale tunområdet på Børtveit og dele kulturmiljøet i 
to. Einskilde bygningar og delar av kulturlandskapet vil verte øydelagt. Ny E39 vil øydeleggje 
samanhengen mellom kulturmiljøet og omgjevnadane. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Middels / stor negativ (--/---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
            ▲ 

 

KM11 – Mehammar 
Ny E39, nytt toplanskryss og tilførslevegar med tilhøyrande fyllingar vil råke store delar av 
kulturmiljøet på Mehammar. Fleire eldre, SEFRAK-registrerte bygningar vil måtte rivast og delar av 
kulturlandskapet vil bli øydelagt. Den historiske lesbarheita til kulturmiljøet vil verte fullstendig endra, 
og samanhengen mellom kulturmiljøet og omgjevnadane vil bli brote. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
      ▲ 
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Figur 8-3. Mehammarkrysset. 

 

KM13 – Eide 
Ny E39 vil gå i tunnel vest for kulturmiljøet på Eide, og på den måten føre til ei betring i høve til 
gjennomfartstrafikk. Ny bru over Langenuen vil verte liggjande under to kilometer frå den sentrale 
delen av kulturmiljøet, og såleis vere eit markert framandelement i omgjevnadane til miljøet. Ingen 
kulturminne vil verte øydelagt på Eide, men den historiske lesbarheita vil bli noko redusert.  

Verdi:  Liten / middels 
Omfang: Intet / lite negativt 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                            ▲ 

 

KM14 – Raunholm 
Bru over Langenuen vil gå frå Raunholm til Nese, og såleis gå tvers over kulturmiljøet her. Somme av 
bygningane og delar av kulturlandskapet vil verte direkte råka. Kulturmiljøet vil verte delt i to av ny 
veg og tilhøyrande bru, og den historiske lesbarheita vil verte sterkt redusert. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Stort negativt 
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Konsekvens: Middels / stor negativ (--/---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
            ▲ 

 

 

Figur 8-4. Planlagt bru på Raunholm sett i høve til kulturmiljøet her. Tilkomst til brua for gåande og syklande er ikkje 
synt, men vil kome like utanfor tunnelmunningen, på sørvestsida av dagens E39. 

 

KM15 – Vistvik / Hovland 
Ny E39 vil krysse Langenuen mellom Raunholm og Nese, og såleis føre til redusert trafikk gjennom 
kulturmiljøet på Vistvik og Hovland. Den nye brua over Langenuen vil verte liggjande om lag 3,5 
kilometer frå den sentrale delen av kulturmiljøet, og berre i liten grad utgjere eit forstyrrande 
framandelement i omgjevnadane til miljøet. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Intet / lite positivt 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                    ▲ 
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KM16 – Engevik 
Ny E39 vil krysse Langenuen mellom Raunholm og Nese, og soleis føre til redusert trafikk gjennom 
kulturmiljøet på Engevik. Den nye brua over Langenuen vil verte liggjande i underkant av 5 kilometer 
frå den sentrale delen av kulturmiljøet, og berre i liten grad utgjere eit forstyrrande framandelement i 
omgjevnadane til miljøet. 

Verdi:  Liten 
Omfang: Lite positivt 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                          ▲ 

 

KM17 – Levåg 
Ny E39 vil krysse Langenuen mellom Raunholm og Nese, og soleis føre til redusert trafikk gjennom 
kulturmiljøet på Levåg. Den nye brua over Langenuen vil verte liggjande om lag 6,6 kilometer søraust 
for den sentrale delen av kulturmiljøet, men vil ikkje vere synleg herifrå. 

Verdi:  Liten / middels 
Omfang: Lite positivt 
Konsekvens: Ubetydeleg / liten positiv (0/+) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                           ▲ 
 

KM18 – Sandvik 
For kulturmiljøet på Sandvik vil det vere positivt at E39 vert flytta vekk frå området, og at aktiviteten 
på Sandvikvåg ferjekai vert sterkt redusert. Det historiske lesbarheita vil ikkje bli mykje betre av di 
her allereie ligg ei stor ferjekai, men ein vil likevel få ein større opplevingsverdi at kulturmiljøet med 
omsyn til at det vil verte få bilar og lite støy her. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Middels positivt 
Konsekvens: Middels positiv (++) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                                            ▲ 

 

KM20 – Skår 
Den nye brua over Langenuen vil verte liggjande i overkant av 5 kilometer frå den sentrale delen av 
kulturmiljøet, og berre i liten grad utgjere eit forstyrrande framandelement i omgjevnadane til miljøet. 

Verdi:  Middels 
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Omfang: Intet 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                ▲ 

 

KM21 – Tornes 
Den nye brua over Langenuen vil verte liggjande i underkant av 5 kilometer frå den sentrale delen av 
kulturmiljøet, og berre i liten grad utgjere eit forstyrrande framandelement i omgjevnadane til miljøet. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Intet 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                ▲ 
 

KM22 – Økland 
Den nye brua over Langenuen vil verte liggjande om lag 3,5 kilometer frå den sentrale delen av 
kulturmiljøet, og berre i liten grad utgjere eit forstyrrande framandelement i omgjevnadane til dette. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Intet / lite negativt 
Konsekvens: Ubetydeleg / liten negativ (0/-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                            ▲ 

 

KM24 – Nese 
Bru over Langenuen vil gå frå Raunholm til Nese. Veg vidare mot Drange vil gå på stor fylling, for 
deretter å gå i skjering. Somme gardsbygningar og delar av kulturlandskapet i dette området vil verte 
direkte råka av ny E39. Især ytterkanten til kulturmiljøet vil verte mest råka. Stor fylling vil utgjere ein 
barriere mot utmarksområda nord for kulturmiljøet, og vil såleis øydeleggje/sterkt forstyrre den 
historiske lesbarheita til delar av kulturmiljøet. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Middels / stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                      ▲ 
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Figur 8-5. Raunholmbrua og ny E39 gjennom kulturmiljøet på Nese. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige 
justeringar. 

 

 
Figur 8-6.  Ny E39 gjennom kulturmiljøet på Kongsvik. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 
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KM25 – Kongsvik 
Ny E39 vil komme ut av skjering noko vest for den sentrale delen av kulturmiljøet på Kongsvik for så 
gå på fylling fram til toplanskryss ved grensa mot Drange (Drangekrysset). Både kulturminne og 
kulturlandskapet i den nordvestlege delen av kulturmiljøet vil verte øydelagt. I tillegg vil ny veg på 
fylling, saman med toplanskrysset, utgjere ein barriere mot områda mot nord og nordvest, og såleis 
redusere den historiske lesbarheita til miljøet. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Middels / stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                      ▲ 

 

 
Figur 8-7. Kartutsnitt som syner ny E39 og Drangekrysset (i tillegg til dei tre variantane av påkopling til eksisterande 
vegnett). 

 

KM26 – Drange / Leite 
Ny E39 vil gå i dagline nordover frå Kongsvik og følgje sørvestsida av kulturmiljøet ved Drange og 
Leite, for så å gå inn i Kleppatunnelen like vest for tunområdet på Leite. I dette området vil det òg 
komme toplanskryss (Drangekrysset), med påkopling til eksisterande vegnett. Det vil i tillegg vere 
aktuelt å leggje bussterminal i tilknyting til dette krysset, noko som vil gje moglegheit for overgang 
mellom lokalbuss og ekspressbuss, og mellom bil/sykkel og buss. I samband med dette vil det difor òg 
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måtte settjast av areal til parkering. Desse tiltaka vil alle komme til å få stor negativ innverknad på 
kulturmiljøet på Drange / Leite, men har ikkje vore tatt med i denne konsekvensutgreiinga. Tiltaka må 
eventuelt vurderast seinare i samband med reguleringsplanen for ny E39. 

Det ligg føre tre variantar av påkopling til Drangekrysset (fig. 8-7):  

• Variant 1: Dagline som følgjer Fv. 82 fram til Øvre Drange og vidare i tunnel gjennom Åsane 
til Søreid. 

• Variant 2: Dagline som følgjer Fv. 82 til Søreid. 
• Variant 3: Kryssing av Drangsvågen med bru og dagline delvis langs Fv. 82 til Søreid. 

Variant 2 og 3 er like frå Håviskeland og fram til Søreid. 

Berre den sørvestlege ytterkanten av kulturmiljøet på Drange og Leite vil verte direkte påverka av ny 
E39 og tilhøyrande toplanskryss, men heile kulturmiljøet vil få ein negativ visuell påverknad av 
tiltaket. 

Omfanget av tiltaket vil vere delvis bestemt av kva løysing for påkopling til Drangekrysset ein vel. 
Den beste løysinga vil vere å leggje påkoplingsveg i tunnel utanom Drange (variant 1). Utbetring av 
eksisterande veg (variant 2), eller veg i ny trasé med bru over Drangsvågen (variant 3), vil skade 
kulturminne innanfor kulturmiljøet. Variant 3 er den dårlegaste av løysingane, då bru over 
Drangsvågen vil vere særs skjemmande på kulturmiljøet, og såleis redusere den historiske lesbarheita 
til dette. 

Konsekvensen av tiltaket på kulturmiljøet er sett til middels negativ uavhengig av kva variant av 
påkopling ein vel, men for variant 1 kunne konsekvensen nesten vore sett til liten til middels negativ (-
/--), medan konsekvensen for variant 3 ikkje er langt unna å vere middels til stor negativ (--/---). 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Middels negativ (noko forskjellig for dei tre variantane av påkopling til krysset) 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                            ▲ ▲  ▲ 
 Variant                       3    2     1 

 

KM27 – Håviskeland 
Kulturmiljøet vil i liten grad verte påverka av sjølve E39 og toplanskrysset, men val av løysing for 
påkopling til Drangekrysset vil vere avgjerande for omfang og konsekvens (fig. 8-7). Variant 1 vil 
ikkje råke kulturmiljøet, medan Variant 2 og 3 vil medføre utbetring av eksisterande veg gjennom 
kulturmiljøet, og såleis skade kulturminne og kulturlandskap langs denne strekninga. Desse to 
løysingane vil òg føre til auka trafikk gjennom kulturmiljøet, og såleis redusere opplevingsverdien til 
miljøet. Som vist nedanfor, er det temmeleg stor skilnad på konsekvensgraden om ein vel 
påkoplingsveg variant 1 kontra variantane 2 og 3. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: 1) Intet   2-3) Middels negativt 
Konsekvens: 1) Ubetydeleg (0) 2-3) Middels negativ (--) 
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      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                   ▲                          ▲ 
Variant                            2 og 3                              1 

 

KM28 – Færavåg 
Ny E39 vil komme like sør for kulturmiljøet, og vil ikkje råke det direkte eller indirekte. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Intet 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                ▲ 

 

 
Figur 8-8. Kartutsnitt som syner Alternativ B på høg fylling like sør for kulturmiljøet KM32 ved Landrøyvågen. 

 

KM32 – Landrøyvågen 
Ny E39 vil gå sør og sørvest for kulturmiljøet ved Landrøyvågen, og såleis ikkje gi direkte påverknad 
på dette. Men ny veg vil verte liggjande på ei om lag 50 meter høg fylling over draget som går sørover 
frå Landrøyvågen, og også på høg fylling langs deler av vestsida av kulturmiljøet, og vil såleis utgjere 
ein stor og markant barriere mellom kulturmiljøet og deler av omgjevnadane. Den historiske 
lesbarheita til miljøet vil verte redusert som følgje av dette. 

Verdi:  Middels / stor 
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Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                               ▲ 

 

 
Figur 8-9. Dagløysing for ny E39 gjennom Bårdsundet. Automatisk freda gravminne ligg både til høgre og til venstre 
for bru og veg, men i hovudsak på neset til venstre (raud markering). Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige 
justeringar. 
 

KM33 – Bårdsundet vest 
Dagløysinga for ny E39 gjennom området ved Bårdsundet vil medføre store vegskjeringar både sør og 
nord for sundet, i tillegg til at det vil verte bygd bru over sjølve Bårdsundet. Ingen automatisk freda 
kulturminne vil verte direkte råka og øydelagt, men tiltaket vil utgjere eit stort framandelement i 
kulturmiljøet. Både den historiske lesbarheita til kulturmiljøet og samanhengen til dei naturlege 
omgjevnadane vil verte oppsplitta og øydelagt. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Særs stor negativ (----) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
        ▲ 
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Figur 8-10. Indre del av Bårdsundet, med ny E39 og brua i bakgrunnen. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige 
justeringar. 

 

KM34 – Bårdsundet aust 
Tiltaket vil berre råke den nordvestlege delen av kulturmiljøet direkte, men vil utgjere ein barriere 
mellom dette kulturmiljøet og omgjevnadane mot vest. Brua over Bårdsundet vil vere midt i siktlina 
frå delar av kulturmiljøet og vestover ut sundet. Den historiske lesbarheita og opplevingsverdien vil 
verte redusert. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Middels / stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                      ▲ 

 

KM35 – Flygansværsvågen 
Ny E39 vil passere like vest for og ovanfor kulturmiljøet ved Flygansværsvågen, og såleis ikkje skade 
kjente kulturminne her. Ny veg på fylling vil virke delvis skjemmande på kulturmiljøet, og i nokon 
grad forstyrre den historiske lesbarheita til dette. 

Verdi:  Liten / middels 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
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      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                      ▲ 

 

KM36 – Frøkjedalsvatnet 
Tiltaket vil medføre at spora etter gruvedrift i området vert øydelagt.  

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

 
        ▲ 

 

 

Tabell 8-2. Omfang og konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ B, med påkoplingsarm variant 1 ved Drangekrysset. 

Delstrekning 2 – Alternativ B 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM9 – Jektevik 

 Lite / 
middels 
negativt 

 

Ingen kulturminne vil bli øydelagt. Stor 
fylling vil redusere den historiske 
lesbarheita til kulturmiljøet. 

Middels negativ      
(--) 

KM10 – Børtveit Middels Stort 
negativt 

Einskilde bygningar og delar av 
kulturlandskapet vil verte øydelagt. Ny 
E39 vil øydeleggje samanhengen mellom 
kulturmiljøet og omgjevnadane. 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

KM11 – Mehammar Middels Stort 
negativt 

Eldre bygningar vil måtte rivast og delar 
av kulturlandskapet vil bli øydelagt. Endra 
historiske lesbarheit, og brote samanheng 
mellom kulturmiljøet og omgjevnadane. 

Stor negativ         
(---) 

KM13 – Eide   
Intet / 

lite 
negativt 

Ingen kulturminne vil verte øydelagt på 
Eide, men den historiske lesbarheita vil bli 
noko redusert. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM14 – Raunholm Middels Stort 
negativt 

Kulturmiljøet vil verte delt i to av ny veg 
og tilhøyrande bru, og den historiske 
lesbarheita vil verte sterkt redusert. 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

KM15 – Vistvik / 
Hovland 

Middels 
Intet / 

lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM16 – Engevik Liten Lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg /   
liten positiv           

(0/+) 

 
Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 
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KM17 – Levåg 
 

Lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 

 

Ubetydeleg /    
liten positiv   

(0/+) 

KM18 – Sandvik Middels Middels 
positivt  

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet, 
og redusert aktivitet på Sandvikvåg 
ferjekai. 

Middels positiv 
(++) 

KM20 – Skår Middels Intet 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM21 – Tornes Middels Intet 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM22 – Økland Middels 
Intet / 

lite 
negativt 

Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg /   
liten negativ            

(0/-) 

KM24 – Nese 

 Middels / 
stort 

negativt 

Somme bygningar og delar av 
kulturlandskapet vil verte øydelagt. Den 
historiske lesbarheita vil bli redusert. 

Stor negativ         
(---) 

KM25 – Kongsvik 

 
Middels / 

stort 
negativt 

Både kulturminne og kulturlandskapet i 
den nordvestlege delen av kulturmiljøet 
vil bli øydelagt. Den historiske lesbarheita 
til miljøet vil bli redusert. 

Stor negativ        
(---) 

KM26 – Drange / 
Leite 

 
Middels 
negativt 

Tilkomstveg til/frå E39 og toplanskryss vil 
ha størst negativ konsekvens for 
kulturmiljøet. 

Middels negativ   
(--) 

KM27 – Håviskeland 
 

Intet Kulturmiljøet vil ikkje verte direkte eller 
indirekte råka av tiltaket. 

Ubetydeleg          
(0) 

KM28 – Færavåg 
 

Intet Kulturmiljøet vil ikkje verte direkte eller 
indirekte råka av tiltaket. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM32 – Landrøyvågen 

 

Middels 
negativt 

Ny veg vil verte liggjande på høg fylling 
mellom anna over draget som går sørover 
frå Landrøyvågen. Den historiske 
lesbarheita til miljøet vil verte redusert. 

Middels negativ   
(--) 

KM33 – Bårdsundet 
vest 

Stor Stort 
negativt 

Både den historiske lesbarheita til 
kulturmiljøet og samanhengen til dei 
naturlege omgjevnadane vil verte 
øydelagt. 

Særs stor negativ 
(----) 

KM34 – Bårdsundet 
aust 

Stor 
Middels / 

stort 
negativt 

Den historiske lesbarheita og 
opplevingsverdien vil verte redusert. 

Stor negativ        
(---) 

KM35 – Flygansværs-
vågen  

 

Lite 
negativt 

Ny veg på fylling vil virke delvis 
skjemmande på kulturmiljøet, og i nokon 
grad forstyrre den historiske lesbarheita 
til dette. 

Liten negativ       
(-) 

KM36 – Frøkjedals-
vatnet 

Liten Stort 
negativt 

Kulturminne og kulturmiljø vert øydelagt. 

 

Liten negativ       
(-) 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 
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Tabell 8-3. Omfang og konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ B, med påkoplingsarm variant 2 og 3 ved 
Drangekrysset. 

Samla konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ B 
Middels /          

stor negativ         
(--/---) 

Delstrekning 2 – Alternativ B 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM9 – Jektevik 

 Lite / 
middels 
negativt 

 

Ingen kulturminne vil bli øydelagt. Stor 
fylling vil redusere den historiske 
lesbarheita til kulturmiljøet. 

Middels negativ      
(--) 

KM10 – Børtveit Middels Stort 
negativt 

Einskilde bygningar og delar av 
kulturlandskapet vil verte øydelagt. Ny 
E39 vil øydeleggje samanhengen mellom 
kulturmiljøet og omgjevnadane. 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

KM11 – Mehammar Middels Stort 
negativt 

Eldre bygningar vil måtte rivast og delar 
av kulturlandskapet vil bli øydelagt. Endra 
historiske lesbarheit, og brote samanheng 
mellom kulturmiljøet og omgjevnadane. 

Stor negativ         
(---) 

KM13 – Eide   
Intet / 

lite 
negativt 

Ingen kulturminne vil verte øydelagt på 
Eide, men den historiske lesbarheita vil bli 
noko redusert. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM14 – Raunholm Middels Stort 
negativt 

Kulturmiljøet vil verte delt i to av ny veg 
og tilhøyrande bru, og den historiske 
lesbarheita vil verte sterkt redusert. 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

KM15 – Vistvik / 
Hovland 

Middels 
Intet / 

lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM16 – Engevik Liten Lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg /   
liten positiv           

(0/+) 

KM17 – Levåg 
 

Lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 

 

Ubetydeleg /    
liten positiv   

(0/+) 

KM18 – Sandvik Middels Middels 
positivt  

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet, 
og redusert aktivitet på Sandvikvåg 
ferjekai. 

Middels positiv 
(++) 

KM20 – Skår Middels Intet 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM21 – Tornes Middels Intet 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

 
Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 

Liten til 
middels 
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8.1.2 Variant B2 – Senketunnel under Bårdsundet 
Som Alternativ B, men på grunn av senketunnel under Bårdsundet vil konsekvensen verte annleis for 
KM32 til KM34, det vil seie i områda Landrøyvågen og Bårdsundet. 

 

 

 

KM22 – Økland Middels 
Intet / 

lite 
negativt 

Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg /   
liten negativ            

(0/-) 

KM24 – Nese 

 Middels / 
stort 

negativt 

Somme bygningar og delar av 
kulturlandskapet vil verte øydelagt. Den 
historiske lesbarheita vil bli redusert. 

Stor negativ         
(---) 

KM25 – Kongsvik 

 
Middels / 

stort 
negativt 

Både kulturminne og kulturlandskapet i 
den nordvestlege delen av kulturmiljøet 
vil bli øydelagt. Den historiske lesbarheita 
til miljøet vil bli redusert. 

Stor negativ        
(---) 

KM26 – Drange / 
Leite 

 
Middels 
negativt 

Tilkomstveg til/frå E39 og toplanskryss vil 
ha størst negativ konsekvens for 
kulturmiljøet. 

Middels negativ   
(--) 

KM27 – Håviskeland 

 
Middels 
negativt 

Tilkomstveg til/frå E39 og toplanskryss vil 
ha størst negativ konsekvens for 
kulturmiljøet. 

Middels negativ   
(--) 

KM28 – Færavåg 
 

Intet Kulturmiljøet vil ikkje verte direkte eller 
indirekte råka av tiltaket. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM32 – Landrøyvågen 

 

Middels 
negativt 

Ny veg vil verte liggjande på høg fylling 
mellom anna over draget som går sørover 
frå Landrøyvågen. Den historiske 
lesbarheita til miljøet vil verte redusert. 

Middels negativ   
(--) 

KM33 – Bårdsundet 
vest 

Stor Stort 
negativt 

Både den historiske lesbarheita til 
kulturmiljøet og samanhengen til dei 
naturlege omgjevnadane vil verte 
øydelagt. 

Særs stor negativ 
(----) 

KM34 – Bårdsundet 
aust 

Stor 
Middels / 

stort 
negativt 

Den historiske lesbarheita og 
opplevingsverdien vil verte redusert. 

Stor negativ        
(---) 

KM35 – Flygansværs-
vågen  

 

Lite 
negativt 

Ny veg på fylling vil virke delvis 
skjemmande på kulturmiljøet, og i nokon 
grad forstyrre den historiske lesbarheita 
til dette. 

Liten negativ       
(-) 

KM36 – Frøkjedals-
vatnet 

Liten Stort 
negativt 

Kulturminne og kulturmiljø vert øydelagt. 

 

Liten negativ       
(-) 

Samla konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ B 
Middels /          

stor negativ         
(--/---) 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 
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Figur 8-11. Kartutsnitt som syner ny E39 i området sør for kulturmiljøet KM32 ved Landrøyvågen. 

 

KM32 – Landrøyvågen 
Ny E39 vil gå sør og sørvest for kulturmiljøet ved Landrøyvågen, og såleis ikkje gi direkte påverknad 
på dette. Ny E39 vil verte liggjande på om lag 20-25 meter høg fylling over draget som går sørover frå 
Landrøyvågen, og vil barriere mellom kulturmiljøet og deler av omgjevnadane. Den historiske 
lesbarheita til miljøet vil verte redusert som følgje av dette. Portal til senketunnel vil komme i området 
vest for Landrøyvågen, ikkje langt unna automatisk freda buplass. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels / stor negativ (--/---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                            ▲ 

 

 

KM33 – Bårdsundet vest 
Kulturmiljøet vil ikkje verte råka av ny E39. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Intet 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
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      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                ▲ 

 

KM34 – Bårdsundet aust 
Tiltaket vil berre råke den nordvestlege delen av kulturmiljøet, i eit område kor det ikkje er kjente 
kulturminne eller førekomstar av kulturlandskap. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Intet 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                ▲ 

 

Tabell 8-4. Omfang og konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ B med senketunnel (Variant B2), og med 
påkoplingsarm variant 1 ved Drangekrysset. 

Delstrekning 2 – Alternativ B med senketunnel 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM9 – Jektevik 

 Lite / 
middels 
negativt 

 

Ingen kulturminne vil bli øydelagt. Stor 
fylling vil redusere den historiske 
lesbarheita til kulturmiljøet. 

Middels negativ      
(--) 

KM10 – Børtveit Middels Stort 
negativt 

Einskilde bygningar og delar av 
kulturlandskapet vil verte øydelagt. Ny 
E39 vil øydeleggje samanhengen mellom 
kulturmiljøet og omgjevnadane. 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

KM11 – Mehammar Middels Stort 
negativt 

Eldre bygningar vil måtte rivast og delar 
av kulturlandskapet vil bli øydelagt. Endra 
historiske lesbarheit, og brote samanheng 
mellom kulturmiljøet og omgjevnadane. 

Stor negativ         
(---) 

KM13 – Eide  

 Intet / 
lite 

negativt 

Ingen kulturminne vil verte øydelagt på 
Eide, men den historiske lesbarheita vil bli 
noko redusert. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM14 – Raunholm Middels Stort 
negativt 

Kulturmiljøet vil verte delt i to av ny veg 
og tilhøyrande bru, og den historiske 
lesbarheita vil verte sterkt redusert. 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

KM15 – Vistvik / 
Hovland 

Middels 
Intet / 

lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM16 – Engevik Liten Lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg /   
liten positiv           

(0/+) 

 
Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 
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KM17 – Levåg 
 

Lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 

 

Ubetydeleg /    
liten positiv   

(0/+) 

KM18 – Sandvik Middels Middels 
positivt  

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet, 
og redusert aktivitet på Sandvikvåg 
ferjekai. 

Middels positiv 
(++) 

KM20 – Skår Middels Intet 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM21 – Tornes Middels Intet 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM22 – Økland Middels 
Intet / 

lite 
negativt 

Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg /   
liten negativ            

(0/-) 

KM24 – Nese 

 Middels / 
stort 

negativt 

Somme bygningar og delar av 
kulturlandskapet vil verte øydelagt. Den 
historiske lesbarheita vil bli redusert. 

Stor negativ         
(---) 

KM25 – Kongsvik 

 
Middels / 

stort 
negativt 

Både kulturminne og kulturlandskapet i 
den nordvestlege delen av kulturmiljøet 
vil bli øydelagt. Den historiske lesbarheita 
til miljøet vil bli redusert. 

Stor negativ        
(---) 

KM26 – Drange / 
Leite 

 
Middels 
negativt 

Tilkomstveg til/frå E39 og toplanskryss vil 
ha størst negativ konsekvens for 
kulturmiljøet. 

Middels negativ   
(--) 

KM27 – Håviskeland 
 

Intet Kulturmiljøet vil ikkje verte direkte eller 
indirekte råka av tiltaket. 

Ubetydeleg          
(0) 

KM28 – Færavåg 
 

Intet Kulturmiljøet vil ikkje verte direkte eller 
indirekte råka av tiltaket. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM32 – Landrøyvågen 

 
Middels 
negativt 

Ny veg vil verte liggjande på høg fylling 
mellom anna over draget som går sørover 
frå Landrøyvågen. Portal for senketunnel. 

Middels /          
stor negativ          

(---) 

KM33 – Bårdsundet 
vest 

Stor Intet Tiltaket vil ikkje råke kulturmiljøet. Ubetydeleg         
(0) 

KM34 – Bårdsundet 
aust 

Stor Intet Kulturminne eller kulturlandskap vil ikkje 
verte råka. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM35 – Flygansværs-
vågen  

 

Lite 
negativt 

Ny veg på fylling vil virke delvis 
skjemmande på kulturmiljøet, og i nokon 
grad forstyrre den historiske lesbarheita 
til dette. 

Liten negativ       
(-) 

KM36 – Frøkjedals-
vatnet 

Liten Stort 
negativt 

Kulturminne og kulturmiljø vert øydelagt. 

 

Liten negativ       
(-) 

Samla konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ B med senketunnel 
Middels negativ         

(--) 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 
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Tabell 8-5. Omfang og konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ B med senketunnel (Variant B2), og med 
påkoplingsarm variant 2 og 3 ved Drangekrysset. 

Delstrekning 2 – Alternativ B med senketunnel 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM9 – Jektevik 

 Lite / 
middels 
negativt 

 

Ingen kulturminne vil bli øydelagt. Stor 
fylling vil redusere den historiske 
lesbarheita til kulturmiljøet. 

Middels negativ      
(--) 

KM10 – Børtveit Middels Stort 
negativt 

Einskilde bygningar og delar av 
kulturlandskapet vil verte øydelagt. Ny 
E39 vil øydeleggje samanhengen mellom 
kulturmiljøet og omgjevnadane. 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

KM11 – Mehammar Middels Stort 
negativt 

Eldre bygningar vil måtte rivast og delar 
av kulturlandskapet vil bli øydelagt. Endra 
historiske lesbarheit, og brote samanheng 
mellom kulturmiljøet og omgjevnadane. 

Stor negativ         
(---) 

KM13 – Eide  

 Intet / 
lite 

negativt 

Ingen kulturminne vil verte øydelagt på 
Eide, men den historiske lesbarheita vil bli 
noko redusert. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM14 – Raunholm Middels Stort 
negativt 

Kulturmiljøet vil verte delt i to av ny veg 
og tilhøyrande bru, og den historiske 
lesbarheita vil verte sterkt redusert. 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

KM15 – Vistvik / 
Hovland 

Middels 
Intet / 

lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM16 – Engevik Liten Lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg /   
liten positiv           

(0/+) 

KM17 – Levåg 
 

Lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 

 

Ubetydeleg /    
liten positiv   

(0/+) 

KM18 – Sandvik Middels Middels 
positivt  

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet, 
og redusert aktivitet på Sandvikvåg 
ferjekai. 

Middels positiv 
(++) 

KM20 – Skår Middels Intet 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM21 – Tornes Middels Intet 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM22 – Økland Middels 
Intet / 

lite 
negativt 

Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg /   
liten negativ            

(0/-) 

 
Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 

Liten til 
middels 
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KM24 – Nese 

 Middels / 
stort 

negativt 

Somme bygningar og delar av 
kulturlandskapet vil verte øydelagt. Den 
historiske lesbarheita vil bli redusert. 

Stor negativ         
(---) 

KM25 – Kongsvik 

 
Middels / 

stort 
negativt 

Både kulturminne og kulturlandskapet i 
den nordvestlege delen av kulturmiljøet 
vil bli øydelagt. Den historiske lesbarheita 
til miljøet vil bli redusert. 

Stor negativ        
(---) 

KM26 – Drange / 
Leite 

 
Middels 
negativt 

Tilkomstveg til/frå E39 og toplanskryss vil 
ha størst negativ konsekvens for 
kulturmiljøet. 

Middels negativ   
(--) 

KM27 – Håviskeland 

 
Middels 
negativt 

Tilkomstveg til/frå E39 og toplanskryss vil 
ha størst negativ konsekvens for 
kulturmiljøet. 

Middels negativ   
(--) 

KM28 – Færavåg 
 

Intet Kulturmiljøet vil ikkje verte direkte eller 
indirekte råka av tiltaket. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM32 – Landrøyvågen 

 
Middels 
negativt 

Ny veg vil verte liggjande på høg fylling 
mellom anna over draget som går sørover 
frå Landrøyvågen. Portal for senketunnel. 

Middels /          
stor negativ          

(---) 

KM33 – Bårdsundet 
vest 

Stor Intet Tiltaket vil ikkje råke kulturmiljøet. Ubetydeleg         
(0) 

KM34 – Bårdsundet 
aust 

Stor Intet Kulturminne eller kulturlandskap vil ikkje 
verte råka. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM35 – Flygansværs-
vågen  

 

Lite 
negativt 

Ny veg på fylling vil virke delvis 
skjemmande på kulturmiljøet, og i nokon 
grad forstyrre den historiske lesbarheita 
til dette. 

Liten negativ       
(-) 

KM36 – Frøkjedals-
vatnet 

Liten Stort 
negativt 

Kulturminne og kulturmiljø vert øydelagt. 

 

Liten negativ       
(-) 

Samla konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ B med senketunnel 
Middels negativ         

(--) 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 
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8.2 Alternativ D: Agdestein – Gjøvåg 
 

Tabell 8-6. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ D innanfor delstrekning 2. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Agdesteintunnelen (med vestleg løp) 
Tunnel Skarkulttunnelen 
Tunnel Skorsåtatunnelen 
Tunnel Uggdalstunnelen 
Tunnel Dormålshaugtunnelen 
Tunnel Øklandtunnelen 
Tunnel Reksterentunnelen 
Bru Jektevikbrua (Langenuen bru, sør) 
Bru Nordbustadbrua 
Bru Søreidsvikbrua 
Kryss Øklandkrysset  
Kryss Uggdalkrysset 

 

 

 
Figur 8-12. Jektevik. Den sørlege varianten av bru over Langenuen vil gå frå neset midt på biletet (Foto: Atle Jenssen, 
Statens vegvesen). 

 

KM9 – Jektevik 
Ny bru over Langenuen vil gå frå Jektevik til Hodnaneset i Tysnes kommune. Kulturminne eller 
kulturmiljø vil ikkje verte direkte råka, men brua vil bli liggjande berre om lag 400 meter frå den 
sentrale delen av kulturmiljøet og såleis virke særs dominerande på dette. Både den historiske 
lesbarheita til kulturmiljøet vil reduserast, og i tillegg til at samanhengen til omgjevnadane i nokon 
grad vil bli svekka. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Lite / middels negativt 
Konsekvens: Liten / middels negativ (-/--) 
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      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                            ▲ 
 

KM10 – Børtveit 
Ny bru over Langenuen vil bli liggjande litt i overkant av 1 kilometer søraust for den sentrale delen av 
kulturmiljøet. Då garden Børtveit vender mot søraust, vil brua verte liggjande midt i synsfeltet til 
kulturmiljøet. Siktlinja mot Nordhuglo vil bli brote. Både den historiske lesbarheita til kulturmiljøet 
vil reduserast, i tillegg til at samanhengen til omgjevnadane i nokon grad vil bli svekka. Det vil vere 
positivt at E39 og trafikken vert flytta vekk frå kulturmiljøet. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Intet / lite negativt 
Konsekvens: Ubetydeleg / liten negativ (0/-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                           ▲ 
 

KM11 – Mehammar 
Bru over Langenuen vil liggje om lag 3 kilometer søraust for kulturmiljøet og berre i liten grad virke 
forstyrrande på den historiske lesbarheita til dette. Siktlinja mot Nordhuglo vil bli brote. Positivt at 
E39 og gjennomfartstrafikken vert flytta vekk frå kulturmiljøet. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Intet / lite positivt 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                    ▲ 
 

KM12 – Nordhuglo 
Ny E39 og bru over Langenuen vil berre ha indirekte (visuell) påverknad på kulturmiljøet på 
Nordhuglo. Brua vil bli liggjande i overkant av 3 kilometer nordvest for kulturmiljøet, og midt i 
siktlina nordover herifrå. Tiltaket vil svekke den historiske samanhengen mellom kulturmiljø og 
omgjevnadene, og såleis redusere både opplevingsverdien og den pedagogiske verdien til 
kulturmiljøet. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Lite / middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                            ▲ 
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KM13 – Eide 
Ny bru over Langenuen vil verte liggjande om lag 5 kilometer søraust for den sentrale delen av 
kulturmiljøet på Eide, og vil i liten grad virke forstyrrande på dette. Det vil vere positivt at E39 og 
gjennomfartstrafikk vert flytta vekk frå miljøet. 

Verdi:  Liten / middels 
Omfang: Lite positivt 
Konsekvens: Ubetydeleg / liten positiv (0/+) 
 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                           ▲ 
 

KM14 – Raunholm 
Ny bru over Langenuen vil verte liggjande i overkant av 6 kilometer søraust for den sentrale delen av 
kulturmiljøet på Raunholm, og vil i liten grad virke forstyrrande på dette. Det vil vere positivt at E39 
og gjennomfartstrafikk vert flytta vekk frå miljøet. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Lite positivt 
Konsekvens: Ubetydeleg / liten positiv (0/+) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                          ▲ 
 

KM15 – Vistvik / Hovland 
Det vil vere positivt at E39 og gjennomfartstrafikk vert flytta vekk frå miljøet. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Lite positivt 
Konsekvens: Ubetydeleg / liten positiv (0/+) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                          ▲ 
 

KM16 – Engevik 
Det vil vere positivt at E39 og gjennomfartstrafikk vert flytta vekk frå miljøet. 

Verdi:  Liten 
Omfang: Lite positivt 
Konsekvens: Ubetydeleg / liten positiv (0/+) 
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      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                          ▲ 

 

KM17 – Levåg 
Ny E39 vil krysse Langenuen mellom Raunholm og Nese, og såleis føre til redusert trafikk gjennom 
kulturmiljøet på Levåg. Den nye brua over Langenuen vil verte liggjande om lag 6,6 kilometer søraust 
for den sentrale delen av kulturmiljøet, men vil ikkje vere synleg herifrå. 

Verdi:  Liten / middels 
Omfang: Lite positivt 
Konsekvens: Ubetydeleg / liten positiv (0/+) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                           ▲ 
 

KM18 – Sandvik 
For kulturmiljøet på Sandvik vil det vere positivt at E39 vert flytta vekk frå området, og at aktiviteten 
på Sandvikvåg ferjekai vert sterkt redusert. Det historiske lesbarheita vil ikkje bli mykje betre av di 
her allereie ligg ei stor ferjekai, men ein vil likevel få ein større opplevingsverdi at kulturmiljøet med 
omsyn til at det vil verte få bilar og lite støy her. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Middels positivt 
Konsekvens: Middels positiv (++) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                                            ▲ 

 

KM19 – Hodnanes 
Ny bru og E39 vil komme rett inn på Hodnaneset, men vil ikkje råke kjente kulturminne her. Brua vil 
liggje berre om lag 500 meter frå tunområdet på Hodnanes, men vil likevel berre i liten grad vere 
synleg herifrå. 

Verdi:  Liten / middels 
Omfang: Intet 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                ▲ 
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KM20 – Skår 
Ny E39 og bru over Langenuen vil berre ha indirekte påverknad på kulturmiljøet på Skår. Brua vil bli 
liggjande om lag 1,5 kilometer sør for kulturmiljøet, og midt i siktlina herifrå. Tiltaket vil svekke den 
historiske samanhengen mellom kulturmiljø og omgjevnadene. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Lite / middels negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                            ▲ 
 

KM21 – Tornes 
Ny E39 og bru over Langenuen vil berre ha indirekte påverknad på kulturmiljøet på Tornes. Brua vil 
bli liggjande i overkant av 3 kilometer sør for kulturmiljøet, og berre i mindre grad vere synleg herifrå. 
Tiltaket vil stort sett ikkje endre den historiske samanhengen mellom kulturmiljø og omgjevnadene. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Intet / lite negativt 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                            ▲ 

 

 
Figur 8-13. Øklandkrysset. 
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KM22 – Økland 
Ny E39 gjennom den austlege delen av kulturmiljøet, i tillegg til toplanskryss (Øklandkrysset) i den 
sørlege delen av kulturmiljøet. Nokre bygningar, steingardar og delar av kulturlandskapet vil bli 
øydelagt. Tiltaket vil redusere den historiske lesbarheita til kulturmiljøet. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                               ▲ 
 

KM23 – Flatråker 
Ny E39 vil gå aust for kulturmiljøet, og vil ikkje øydeleggje kjente kulturminne her. Veg og bru over 
den vestlege enden av Flatråkervatnet, vil utgjere ein barriere mot omgjevnadane mot aust og i nokon 
grad svekke den historiske samanhengen mellom kulturmiljøet og omgjevnadane her. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                      ▲ 

 

 
Figur 8-14. Kulturmiljø KM41 – Botnen / Nordbustad. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 
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KM41 – Botnen / Nordbustad 
Ny E39 vil krysse Nordbustadvatnet og passere tvers gjennom den sentrale delen av kulturmiljøet. I 
dette området vil både kulturminne og delar av kulturlandskapet verte øydelagt. Veg med tilhøyrande 
bru gjennom kulturmiljøet vil dele dette i to, og vil verte liggjande som ein fysisk barriere i dalen. 
Kulturmiljøet har stor grad av autentisitet, som vil verte øydelagt av ny E39 gjennom området. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
         ▲ 

 

 
Figur 8-15. Utsyn nedover Uggdalsdalen, med ny E39 på fylling langs vestsida av dalen. Kulturmiljøet på Gjellefall 
(KM42) i forgrunnen. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 

 

KM42 – Gjellefall 
E39 vil komme inn i Uggdalsdalen sørfrå via tunnel frå Nordbustad, og gå i dagen på vestsida av dalen 
frå området sørvest for Vermedalsvatnet og nordover. Uggdalsdalen er i dette området særs smal, og 
tiltaket vil såleis leggje beslag på mykje av dalbotnen. Område med kulturlandskap og kulturspor som 
steingardar og ryddingsrøyser vil verte direkte råka. Ny veg vil verte liggjande på fylling opp til 20 
meter over bakkenivå, og vil såleis vere eit særs dominerande og forstyrrande element i kulturmiljøet. 
I tillegg vil støy frå E39 vere forstyrrande på kulturmiljøet. Både den historiske lesbarheita, 
opplevingsverdien og den pedagogiske verdien til miljøet vil verte sterkt redusert. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Særs stor negativ (----) 
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      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
          ▲ 

 

 
Figur 8-16. Ny E39 på fylling langs vestsida av Uggdalsdalen. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 

 

KM43 – Vollane 
E39 vil komme inn i Uggdalsdalen sørfrå via tunnel frå Nordbustad, og gå i dagen på vestsida av dalen 
frå området sørvest for Vermedalsvatnet og nordover. Uggdalsdalen er i dette området særs smal, og 
tiltaket vil såleis leggje beslag på mykje av dalbotnen, i tillegg til at støy frå E39 vil verte 
dominerande. Område med kulturlandskap og kulturspor som steingardar og ryddingsrøyser vil verte 
direkte råka av tiltaket. Ny veg vil verte liggjande på fylling om lag 10 - 15 meter over bakkenivå midt 
i synsfeltet til kulturmiljøet, og utgjere eit visuelt skjemmande framandelement. Den historiske 
lesbarheita, den pedagogiske verdien og opplevingsverdien til dei automatisk freda kulturminna vil 
verte øydelagt. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Særs stor negativ (----) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
         ▲ 
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Figur 8-17. Ny E39 med toplanskryss (Uggdalkrysset) innanfor kulturmiljøa på Opdal og To / Rolse. Myklestad og 
Reiso i bakgrunnen. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 

 

 
Figur 8-18. Uggdalkrysset (Alternativ D). 
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KM44 – Opdal 
E39 vil gå i dagen på vestsida av Uggdalsdalen gjennom kulturmiljøet på Opdal. Ved grensa til 
grannegarden Rolse i nord, vil det komme toplanskryss. Tiltaket vil medføre store inngrep i 
kulturmiljøet, og både det gamle vegfaret gjennom dalen, fleire SEFRAK-registrerte gardsbygningar, 
steingardar og ryddingsrøyser, i tillegg til store areal av kulturlandskapet vil verte øydelagt. Som 
følgje av dette, vil også den historiske lesbarheita og opplevingsverdien til kulturmiljøet verte 
øydelagt. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Særs stor negativ (----) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
       ▲ 

 

KM45 – To / Rolse 
Ny E39 med tilhøyrande toplanskryss (Uggdalskrysset) vil medføre store inngrep i den austlege delen 
av kulturmiljøet. Både kulturminne og kulturlandskap vil verte øydelagt. Tiltaket vil dele kulturmiljøet 
i to, og ny E39 vil utgjere ein barriere mellom dei to delane. Både opplevingsverdien, den pedagogiske 
verdi og lesbarheita til kulturmiljøet vil verte øydelagt i dette området. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
          ▲ 

 

KM48 – Reiso / Myklestad 
Ny E39 vil gå gjennom den austlege delen av kulturmiljøet, og især råke den delen som ligg på Reiso. 
Både gardsbygningar og delar av kulturlandskapet i det som er det gamle kjerneområdet på Reiso vil 
verte øydelagt som følgje av tiltaket. I tillegg vil den historiske lesbarheita, den pedagogiske verdi og 
opplevingsverdien til delar av kulturmiljøet verte øydelagt. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Særs stor negativ (----) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
          ▲ 
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Figur 8-19. Ny E39 gjennom kulturmiljøet på Reiso og Myklestad. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige 
justeringar. 

 

KM49 – Økland / Heie 
Ny E39 vil gå i tunnel nord for den sentrale delen av kulturmiljøet og berre i liten grad råke dette. E39 
og ny bru over Søreidsvika vil verte liggjande 300 meter nord for automatisk freda gravrøyser, og vere 
skjemmande på desse viktige elementa i kulturmiljøet. Her vil lesbarheita av kulturmiljøet og 
opplevingsverdien av dette verte sterkt redusert. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels / stor negativ (--/---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                 ▲ 
 

KM29 – Ersvær / Brattatveit 
E39 vil gå tvers igjennom den sentrale delen av kulturmiljøet, og øydeleggje både kulturminne og 
delar av kulturlandskapet. Kulturmiljøet vil verte øydelagt, og miste all grad av autentisitet og 
tilhøyrande historiske lesbarheit, pedagogiske verdi og opplevingsverdi. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
      ▲ 
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Figur 8-20. Ny E39 gjennom Ersvær / Brattatveit. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 
 

KM30 – Gjelland 
Kulturmiljøet vil ikkje verte direkte råka av tiltaket. Ny bru over Søreidsvika vil verte liggjande i 
underkant av 1 kilometer frå den sentrale delen av miljøet, og vil såleis svekke den visuelle kontakten 
med omgjevnadane mot søraust. Lesbarheita til kulturmiljøet og opplevingsverdien av dette vil verte 
redusert i nokon grad. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Lite / middels negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                            ▲ 
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Tabell 8-7. Omfang og konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ D. 

Delstrekning 2 – Alternativ D 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM9 – Jektevik 

 Lite / 
middels 
negativt 

 

Den historiske lesbarheita til kulturmiljøet 
vil reduserast, i tillegg til at samanhengen 
til omgjevnadane i nokon grad vil verte 
svekka. 

Liten /       
middels negativ                

(-/--) 

KM10 – Børtveit Middels 
Intet / 

lite 
negativt 

Den historiske lesbarheita til kulturmiljøet 
vil reduserast, i tillegg til at samanhengen 
til omgjevnadane vil verte svekka. Positivt 
at E39 og trafikken vert flytta vekk. 

Ubetydeleg /   
liten negativ     

(0/-) 

KM11 – Mehammar Middels 
Intet / 

lite 
positivt 

Bru over Langenuen vil i liten grad virke 
forstyrrande på den historiske lesbarheita. 
Positivt at E39 og gjennomfartstrafikken 
vert flytta vekk frå kulturmiljøet. 

Ubetydeleg         
(0) 

KM12 – Nordhuglo Stor 
Lite / 

middels 
negativt 

Brua vil verte liggjande midt i siktlina 
nordover frå kulturmiljøet. Tiltaket vil 
svekke den historiske samanhengen 
mellom kulturmiljø og omgjevnadene. 

Middels negativ    
(--) 

KM13 – Eide  

 

Lite 
positivt 

Ny bru vil i liten grad virke forstyrrande 
på kulturmiljøet. Det vil vere positivt at 
E39 og gjennomfartstrafikk vert flytta 
vekk. 

Ubetydeleg /   
liten positiv   

(0/+) 

KM14 – Raunholm Middels Lite 
positivt 

Ny bru vil i liten grad virke forstyrrande 
på kulturmiljøet. Det vil vere positivt at 
E39 og gjennomfartstrafikk vert flytta 
vekk. 

Ubetydeleg /   
liten positiv   

(0/+) 

KM15 – Vistvik / 
Hovland 

Middels Lite 
positivt 

Det vil vere positivt at E39 og 
gjennomfartstrafikk vert flytta vekk. 

Ubetydeleg /   
liten positiv  

(0/+) 

KM16 – Engevik Liten Lite 
positivt 

Det vil vere positivt at E39 og 
gjennomfartstrafikk vert flytta vekk. 

 

Ubetydeleg /   
liten positiv  

(0/+) 

KM17 – Levåg 
 

Lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 

 

Ubetydeleg /    
liten positiv   

(0/+) 

KM18 – Sandvik Middels Middels 
positivt  

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet, 
og redusert aktivitet på Sandvikvåg 
ferjekai. 

Middels positiv 
(++) 

KM19 – Hodnanes 

 

Intet 
Ny bru og E39 vil ikkje råke kjente 
kulturminne her. Brua vil i liten grad vere 
synleg frå tunområdet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM20 – Skår Middels 
Lite / 

middels 
negativt 

Brua vil bli liggjande midt i siktlina frå 
kulturmiljøet, og svekke den historiske 
samanhengen mellom kulturmiljø og 
omgjevnadane. 

Liten negativ       
(-) 

 
Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 

Liten til 
middels 

Liten til 
middels 
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KM21 – Tornes Middels 
Intet / 

lite 
negativt 

Brua vil berre i mindre grad vere synleg 
frå kulturmiljøet. Tiltaket vil stort sett 
ikkje endre den historiske samanhengen 
mellom kulturmiljø og omgjevnadane. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM22 – Økland Middels Middels 
negativt 

Nokre bygningar, steingardar og delar av 
kulturlandskapet vil bli øydelagt. Tiltaket 
vil redusere den historiske lesbarheita til 
kulturmiljøet. 

Middels negativ   
(--) 

KM23 – Flatråker 

 

Lite 
negativt 

Veg og bru utgjere ein barriere og i nokon 
grad svekke den historiske samanhengen 
mellom kulturmiljøet og omgjevnadane 
her. 

Liten negativ       
(-) 

KM29 – Ersvær / 
Brattatveit 

Middels Stort 
negativt 

Kulturmiljøet vil verte øydelagt av tiltaket. 

 

Stor negativ         
(---) 

KM30 – Gjelland Middels 
Lite / 

middels 
negativt 

Veg og bru utgjere ein barriere og i nokon 
grad svekke den historiske samanhengen 
mellom kulturmiljøet og omgjevnadane 
her. 

Liten negativ       
(-) 

KM41 – Botnen / 
Nordbustad 

 
Stort 

negativt 

Kulturminne, kulturlandskap og den 
historiske lesbarheita til kulturmiljøet vil 
bli øydelagt. 

Stor negativ        
(---) 

KM42 – Gjellefall Stor Stort 
negativt 

Kulturminne, kulturlandskap og den 
historiske lesbarheita til kulturmiljøet vil 
bli øydelagt. 

Særs stor negativ 
(----) 

KM43 – Vollane Stor Stort 
negativt 

Den historiske lesbarheita og 
opplevingsverdien til dei automatisk freda 
kulturminna vil verte øydelagt. 

Særs stor negativ 
(----) 

KM44 – Opdal Stor Stort 
negativt 

Kulturminne, kulturlandskap og den 
historiske lesbarheita til kulturmiljøet vil 
bli øydelagt. 

Særs stor negativ 
(----) 

KM45 – To / Rolse 

 
Stort 

negativt 

Kulturminne, kulturlandskap og den 
historiske lesbarheita til kulturmiljøet vil 
bli øydelagt. 

Stor negativ        
(---) 

KM48 – Reiso / 
Myklestad 

Stor Stort 
negativt 

Kulturminne, kulturlandskap og den 
historiske lesbarheita til kulturmiljøet vil 
bli øydelagt. 

Særs stor negativ 
(----) 

KM49 – Økland / Heie Stor Middels 
negativt 

E39 i tunnel gjennom ytterkant av 
miljøet. Visuell forstyrring pga. bru. 

Middels /          
stor negativ          

(----) 

Samla konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ D 
Stor /              

særs stor negativ 
(---/----) 

 
Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

 
Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

 
Middels 
til stor 
 
 
 

 

 



 
E39 STORD - OS STATLEG KOMMUNDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING – KULTURMILJØ 

 

108 

8.3 Alternativ E: Agdestein – Gjøvåg 
Same som Alternativ B fram til og med KM24 – Nese, og som Alternativ D frå KM49 – Økland / Heie 
og fram til delstrekning 3 ved Gjøvåg. Gjennomgangen nedanfor går frå sør og nordover. 

 

Tabell 8-8. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ E innanfor delstrekning 2 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Agdesteintunnelen med austleg løp 
Tunnel Mehammartunnelen 
Tunnel Drangetunnelen 
Tunnel Uggdalseidtunnelen 
Tunnel Dormålshaugtunnelen 
Tunnel Reksterentunnelen 
Bru Raunholmbrua 
Bru Drangsvågbrua 
Bru Søreidsvikbrua 
Kryss Uggdalkrysset 

 

 

 
Figur 8-21. Alternativ E gjennom Kongsvik, sett mot nord. Vegen er vist i skjering nede til venstre, men skal her gå i 
tunnel. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 

 

KM25 – Kongsvik 
Frå Nese i sørvest vil ny E39 gå i tunnel noko vest for den sentrale delen av kulturmiljøet på 
Kongsvik, for så gå nordaustover på ca. 10 meter høg fylling og vidare i skjering fram til bru over 
Drangsvågen. Både kulturminne og kulturlandskapet i den nordvestlege delen av kulturmiljøet vil bli 
direkte råka og øydelagt. Ny veg på fylling vil utgjere ein barriere mot områda mot nord og nordvest, 
og såleis redusere den historiske lesbarheita til miljøet. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Middels / stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (---) 
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      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                      ▲ 

 

KM26 – Drange / Leite 
Tiltaket vil berre råke kulturmiljøet direkte i området kor brua over Drangsvågen kjem i land på 
austsida av vågen. Det er ikkje kjente kulturminne i dette området. Visuelt vil brua virke skjemmande 
på kulturmiljøet, av di siktlinja utover vågen vil verte brote. Historisk lesbarheit og autentisitet vil 
verte redusert. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                 ▲ 
 

KM27 – Håviskeland 
Ny E39 vil gå i tunnel vest for kulturmiljøet, og ikkje ha konsekvens for dette. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Intet 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                ▲ 

 

KM46 – Støle / Søreid 
Ny E39 vil, på veg nordover, komme ut frå tunnel like nord for Håviskeland, for så å gå i dagen 
gjennom kulturmiljøet på Støle / Søreid. Portal til Uggdalseidtunnelen vil komme midt i tunet på 
Søreid. Vegen vil i den sørlege delen av dette området gå på ein stor og massiv fylling, om lag 10 
meter over bakkenivå. Tiltaket vil medføre at både eldre gardsbygningar og andre kulturminne, saman 
med store delar av kulturlandskapet her, vil verte øydelagt. Vegen vil dele kulturmiljøet i to, og 
fullstendig øydeleggje både autentisiteten og den historiske lesbarheita til dette. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Særs stor negativ (----) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
      ▲ 
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Figur 8-22. Alternativ E gjennom Støle og Søreid. Kulturmiljøet på Sæ i bakgrunnen. Utsnitt frå 3D-modell utan 
terrengmessige justeringar. 
 

KM47 – Sæ 
Ny E39 saman med portal til Uggdalseidtunnelen vil verte liggjande midt i tunet på Søreid, og føre til 
at både eldre gardsbygningar og andre kulturminne, saman med store delar av kulturlandskapet her, vil 
verte øydelagt. I tillegg vil vegen utgjere ein barriere i kulturmiljøet, og øydeleggje autentisiteten og 
den historiske lesbarheita til dette. Siktlina frå automatisk freda gravminne vil verte broten. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Stor negativt 
Konsekvens: Særs stor negativ (----) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
       ▲ 
 

KM45 – To / Rolse 
Nord for Uggdalseidtunnelen, vil ny E39 gå i dagen gjennom kulturmiljøet på To / Rolse. Vidare mot 
nord, ved grensa mellom gardane Rolse og Reiso, vil det komme toplanskryss (Uggdalkrysset). Både 
kulturminne og kulturlandskap innanfor kulturmiljøet vil verte øydelagt. Det vil dessutan verte delt i to 
på langs, omtrent i grensa mellom To og Rolse, og både autentisiteten og den historiske lesbarheita til 
kulturmiljøet vil verte øydelagt.  

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Stort negativt 
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Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
       ▲ 

 

 
Figur 8-23. Alternativ E gjennom To og Rolse (kulturmiljøet ligg til høgre og i midten av biletet). Utsnitt frå 3D-
modell utan terrengmessige justeringar. 
 

 
Figur 8-24. Uggdalkrysset (Alternativ E). 
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Figur 8-25. Alternativ E gjennom Reiso og Myklestad, sett mot nordvest. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige 
justeringar. 

 

KM48 – Reiso / Myklestad 
Ny E39 med toplanskryss på Uggdal vil øydeleggje fleire eldre gardsbygningar og andre kulturminne, 
i tillegg til store område med kulturlandskap. Reiso og delar av Myklestad vil verte delt i to av tiltaket, 
og såleis miste mykje av sin autentisitet og historiske lesbarheit. Både opplevingsverdi og pedagogisk 
verdi vil verte sterkt redusert. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Særs stor negativ (----) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
         ▲ 

 

 

Tabell 8-9. Omfang og konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ E. 

Delstrekning 2 – Alternativ E 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM9 – Jektevik 

 Lite / 
middels 
negativt 

 

Ingen kulturminne vil bli øydelagt. Stor 
fylling vil redusere den historiske 
lesbarheita til kulturmiljøet. 

Middels negativ      
(--) 

 
Middels 
til stor 
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KM10 – Børtveit Middels Stort 
negativt 

Einskilde bygningar og delar av 
kulturlandskapet vil verte øydelagt. Ny 
E39 vil øydeleggje samanhengen mellom 
kulturmiljøet og omgjevnadane. 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

KM11 – Mehammar Middels Stort 
negativt 

Eldre bygningar vil måtte rivast og delar 
av kulturlandskapet vil bli øydelagt. Endra 
historiske lesbarheit, og brote samanheng 
mellom kulturmiljøet og omgjevnadane. 

Stor negativ         
(---) 

KM13 – Eide  

 Intet / 
lite 

negativt 

Ingen kulturminne vil verte øydelagt på 
Eide, men den historiske lesbarheita vil bli 
noko redusert. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM14 – Raunholm Middels Stort 
negativt 

Kulturmiljøet vil verte delt i to av ny veg 
og tilhøyrande bru, og den historiske 
lesbarheita vil verte sterkt redusert. 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

KM15 – Vistvik / 
Hovland 

Middels 
Intet / 

lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM16 – Engevik Liten Lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg /   
liten positiv           

(0/+) 

KM17 – Levåg 
 

Lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 

 

Ubetydeleg /    
liten positiv   

(0/+) 

KM18 – Sandvik Middels Middels 
positivt  

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet, 
og redusert aktivitet på Sandvikvåg 
ferjekai. 

Middels positiv 
(++) 

KM20 – Skår Middels Intet 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM21 – Tornes Middels Intet 
Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM22 – Økland Middels 
Intet / 

lite 
negativt 

Den nye brua over Langenuen vil i liten 
grad utgjere eit forstyrrande element til 
miljøet. 

Ubetydeleg /   
liten negativ            

(0/-) 

KM24 – Nese 

 Middels / 
stort 

negativt 

Somme bygningar og delar av 
kulturlandskapet vil verte øydelagt. Den 
historiske lesbarheita vil bli redusert. 

Stor negativ         
(---) 

KM25 – Kongsvik 

 

Middels / 
stort 

negativt 

Kulturminne og kulturlandskap i den 
nordvestlege delen av kulturmiljøet vil bli 
øydelagt. Ny veg vil utgjere ein barriere, 
og redusere den historiske lesbarheita til 
miljøet. 

Stor negativ        
(---) 

KM26 – Drange / 
Leite 

 
Lite 

negativt 

Visuelt vil brua virke skjemmande på 
kulturmiljøet, av di siktlinja utover vågen 
vil verte brote. 

Liten negativ        
(-) 

 
Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

 
 
Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 
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8.4 Alternativ F: Agdestein – Gjøvåg 
Som Alternativ D fram til KM22 – Økland (sjå avsnitt 8.2 for omfangsvurdering av kulturmiljøa sør 
for Økland og på vestsida av Langenuen). Deretter som Alternativ B på strekninga mellom Færavåg 
og Flygansvær (sjå avsnitt 8.1), for så å gå i eigen trasé fram til delområde 3. 

 

Tabell 8-10. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ F innanfor delstrekning 2. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Agdesteintunnelen med vestleg løp 
Tunnel Skarkulttunnelen 
Tunnel Skorsåtatunnelen 
Tunnel Holmentunnelen 
Tunnel Beitehaugtunnelen 
Tunnel Orefjelltunnelen 
Tunnel Gjøvågtunnel 
Bru Jektevikbrua 
Bru Søreidbrua 
Bru Bårdsundbrua 
Kryss Øklandkrysset  
Kryss Søreidstjørnkrysset 
Påkoplingsarmar Variant 1, 2 og 3 

 

Det er føreslått tre variantar av påkoplingsarmar til Søreidstjørnkrysset. Desse vil verte skildra og 
diskutert i samband med kulturmiljø KM46 – Støle / Søreid. 

KM27 – Håviskeland 
 

Intet 
Kulturmiljøet vil ikkje verte råka. 

 
Ubetydeleg (0) 

KM29 – Ersvær / 
Brattatveit 

Middels Stort 
negativt 

Kulturmiljøet vil verte øydelagt av tiltaket. Stor negativ        
(---) 

KM30 – Gjelland Middels 
Lite / 

middels 
negativt 

Veg og bru utgjere ein barriere og i nokon 
grad svekke den historiske samanhengen 
mellom kulturmiljøet og omgjevnadane 
her. 

Liten negativ       
(-) 

KM45 – To / Rolse 
 Stort 

negativt 
Kulturminne og kulturlandskap vil verte 
øydelagt. Barriereverknad. 

Stor negativ        
(---) 

KM46 – Støle / Søreid Stor Stort 
negativt 

Tiltaket vil øydeleggje kulturminne og 
kulturlandskapet. Barriereverknad. 

Særs stor negativ 
(----) 

KM47 – Sæ Stor Stort 
negativt 

Tiltaket vil øydeleggje kulturminne og 
kulturlandskapet. Barriereverknad. 

Særs stor negativ 
(----) 

KM48 – Reiso / 
Myklestad 

Stor Stort 
negativt 

Fleire eldre gardsbygningar og andre 
kulturminne i tillegg til store område med 
kulturlandskap vil verte øydelagt. 
Historisk lesbarheit sterkt redusert. 

Særs stor negativ 
(----) 

KM49 – Økland / Heie Stor 
Middels / 

stort 
negativt 

E39 i tunnel gjennom ytterkant av 
miljøet. Visuell forstyrring pga. bru. 

Middels /          
stor negativ          

(--/---) 

Samla konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ E 
Stor negativ        

(---) 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
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KM22 – Økland 
Ny E39 vil gå frå nord til sør gjennom den austlege delen av kulturmiljøet. Her vil og komme 
toplanskryss (Øklandkrysset). Nokre bygningar, steingardar og delar av kulturlandskapet vil bli 
øydelagt som følgje av tiltaket. Den historiske lesbarheita til kulturmiljøet vil verte redusert. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Middels / stort negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                      ▲ 

 

 
Figur 8-26. Alternativ F gjennom kulturmiljøa ved Økland og Flatråker, sett mot nordaust. Økland i midten og i 
venstre framkant av biletet, Flatråker oppe til venstre. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 
 

KM23 – Flatråker 
Ny E39 vil gå aust for kulturmiljøet, og vil ikkje øydeleggje kjente kulturminne her. Veg og bru over 
den vestlege enden av Flatråkervatnet, vil utgjere ein barriere mot omgjevnadane mot aust og i nokon 
grad svekke den historiske samanhengen mellom kulturmiljøet og omgjevnadane her. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                      ▲ 
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Figur 8-27. Søreidstjørnkrysset med dei tre variantane av påkoplingsarmar. 

 

KM46 – Støle / Søreid 
E39 vil komme frå søraust ut Holmentunnelen og gå nordvestover over Søreidbrua, som vil verte 
liggjande 50-60 meter over sjølve kulturmiljøet ved Støle og Søreid. Vidare går vegen inn i 
toplanskryss like nord for Søreidstjørna (Søreidstjørnkrysset). 

 
Det er tre moglege variantar for tilkopling til Søreidstjørnkrysset (fig. 8-27). 

• Variant 1: Dagline frå toplanskryss ned mot Søreidsvika og påkopling til dagens kryss (Fv. 83 
og Fv.  49) på Søreid. 

• Variant 2: Kort dagstrekk med tunnel, og nytt kryss på Søreid. 

• Variant 3: Lang dagline med nytt kryss på Søreid. 

 
Variant 1 vil medføre store terrenginngrep, men vil gå utanom sjølve kulturmiljøet. Variant 2 vil ha 
færrast terrenginngrep, men vil råke delar av kulturlandskapet her. Variant 3 er på mange måtar lik 
variant 2, men vil ha lenger vegstrekning og vil difor medføre fleire terrenginngrep. Variant 1 vil vere 
den beste løysinga i høve til kulturminneverdiane i området, medan variant 3 vil vere den dårlegaste. 

Ny E39 med toplanskryss vil råke både kulturminne og kulturlandskap direkte og øydeleggje desse. I 
tillegg vil Søreidbrua virke skjemmande på kulturmiljøet, og danne ein barriere mellom miljøet og 
vågen, og områda bortanfor. Det er ikkje skilt mellom dei ulike variantane av påkoplingsarmar, då 
desse ikkje vil utgjere nokon stor skilnad i høve til omfang og konsekvens av alternativ F på 
kulturmiljøet. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Stort negativt 
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Konsekvens: Særs stor negativ (----) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
         ▲ 

 

 
Figur 8-28. Alternativ F gjennom kulturmiljøet ved Støle og Søreid. Her er vist tre alternativ til påkopling til 
toplanskryss ved Søreidstjørna. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 

 

 
Figur 8-29. Utsikt sør-sørvestover, om lag slik den vil arte seg frå dei automatisk freda gravminna på Sæ. Utsnitt frå 
3D-modell utan terrengmessige justeringar. 
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KM47 – Sæ 
Alternativ F vil ha liten direkte innverknad på kulturmiljøet, men val av trasé for tilkomstveg til/frå 
toplanskryss ved Søreidstjørna vil vere avgjerande for omfanget til tiltaket på kulturminne og 
kulturmiljø her. Her har omfang vorte  vurdert på generelt grunnlag. Reint visuelt vil ny E39 med 
toplanskryss vere særs skjemmande for kulturmiljøet, då dette vil verte liggjande midt i siktlina frå 
fleire automatisk freda gravminne. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Middels / stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                      ▲ 

 

 
Figur 8-30. Alternativ F ved kulturmiljøet på Færavåg, sett sørvestover inn Sørvågen. Utsnitt frå 3D-modell utan 
terrengmessige justeringar. 

 

KM28 – Færavåg 
Tiltaket vil råke den sørlegaste delen av kulturmiljøet ved Færavåg, i området inst i Sørvågen. 
Kulturminne like sør for vågen vil verte direkte råka av ny veg med fylling, mens naustmiljøet her vil 
verte sterkt skjemma. Den historiske lesbarheita og opplevingsverdien vil verte sterkt redusert. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
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      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                ▲ 
 

KM32 – Landrøyvågen 
Ny E39 vil gå sør og sørvest for kulturmiljøet ved Landrøyvågen, og såleis ikkje gi direkte påverknad 
på dette. Men ny veg vil verte liggjande på ei om lag 50 meter høg fylling over draget som går sørover 
frå Landrøyvågen, og også på høg fylling (ca. 20 meter) langs deler av vestsida av kulturmiljøet, og vil 
såleis utgjere ein stor og markant barriere mellom kulturmiljøet og deler av omgjevnadane. Den 
historiske lesbarheita til miljøet vil verte sterkt redusert som følgje av dette. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                               ▲ 

 

KM33 – Bårdsundet vest 
Dagløysinga for ny E39 gjennom området ved Bårdsundet, vil medføre store vegskjeringar både sør 
og nord for sundet, i tillegg til at det vil verte bygd bru over sjølve Bårdsundet. Ingen automatisk freda 
kulturminne vil verte direkte råka og øydelagt, men tiltaket vil utgjere eit stort framandelement i 
kulturmiljøet. Både den historiske lesbarheita til kulturmiljøet og samanhengen til dei naturlege 
omgjevnadane vil verte øydelagt. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Særs stor negativ (----) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
        ▲ 

 

KM34 – Bårdsundet aust 
Tiltaket vil berre råke den nordvestlege delen av kulturmiljøet direkte, men vil utgjere ein barriere 
mellom dette kulturmiljøet og omgjevnadane mot vest. Brua over Bårdsundet vil vere midt i siktlina 
frå delar av kulturmiljøet og vestover ut sundet. Den historiske lesbarheita og opplevingsverdien vil 
verte redusert. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Middels / stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (--) 
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      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                      ▲ 

 

KM35 – Flygansværsvågen 
Ny E39 vil passere like vest for og ovanfor kulturmiljøet ved Flygansværsvågen, og såleis ikkje skade 
kjente kulturminne her. Ny veg på fylling vil virke delvis skjemmande på kulturmiljøet, og i nokon 
grad forstyrre den historiske lesbarheita til dette. 

Verdi:  Liten / middels 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ (-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                      ▲ 

 

 
Figur 8-31. Alternativ F gjennom kulturmiljøa ved Frøkjedalsvatnet og Frøkjedal. Tunområdet på Frøkjedal ligg nede 
til høgre, og Frøkjedalsvatnet nede til venstre. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 
 

KM36 – Frøkjedalsvatnet 
Tiltaket vil medføre at spora etter gruvedrift i området vert øydelagt.  

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

 
        ▲ 
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KM37 – Frøkjedal 
Ny E39 vil gå i ein nabodal vest for sjølve tunet på Frøkjedal, og såleis unngå direkte påverknad på 
dette. Nordvest for tunet, vil ny veg skjere inn i det same daldraget som kulturmiljøet ligg i, og her 
øydeleggje både kulturminne og kulturlandskap. Tiltaket vil i tillegg medføre at den nordlege delen av 
kulturmiljøet vert skilt frå resten av miljøet. Vegen vil danne ein barriere mellom desse to delane av 
kulturmiljøet her, og såleis øydeleggje den historiske lesbarheita og opplevingsverdien til dette. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
            ▲ 
 

Tabell 8-11. Omfang og konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ F. 

Delstrekning 2 – Alternativ F 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM9 – Jektevik 

 Lite / 
middels 
negativt 

 

Den historiske lesbarheita til kulturmiljøet 
vil reduserast, i tillegg til at samanhengen 
til omgjevnadane i nokon grad vil verte 
svekka. 

Liten /       
middels negativ                

(-/--) 

KM10 – Børtveit Middels 
Intet / 

lite 
negativt 

Den historiske lesbarheita til kulturmiljøet 
vil reduserast, i tillegg til at samanhengen 
til omgjevnadane vil verte svekka. Positivt 
at E39 og trafikken vert flytta vekk. 

Ubetydeleg /   
liten negativ     

(0/-) 

KM11 – Mehammar Middels 
Intet / 

lite 
positivt 

Bru over Langenuen vil i liten grad virke 
forstyrrande på den historiske lesbarheita. 
Positivt at E39 og gjennomfartstrafikken 
vert flytta vekk frå kulturmiljøet. 

Ubetydeleg         
(0) 

KM12 – Nordhuglo Stor 
Lite / 

middels 
negativt 

Brua vil verte liggjande midt i siktlina 
nordover frå kulturmiljøet. Tiltaket vil 
svekke den historiske samanhengen 
mellom kulturmiljø og omgjevnadene. 

Middels negativ    
(--) 

KM13 – Eide  

 

Lite 
positivt 

Ny bru vil i liten grad virke forstyrrande 
på kulturmiljøet. Det vil vere positivt at 
E39 og gjennomfartstrafikk vert flytta 
vekk. 

Ubetydeleg /   
liten positiv   

(0/+) 

KM14 – Raunholm Middels Lite 
positivt 

Ny bru vil i liten grad virke forstyrrande 
på kulturmiljøet. Det vil vere positivt at 
E39 og gjennomfartstrafikk vert flytta 
vekk. 

Ubetydeleg /   
liten positiv   

(0/+) 

KM15 – Vistvik / 
Hovland 

Middels Lite 
positivt 

Det vil vere positivt at E39 og 
gjennomfartstrafikk vert flytta vekk. 

Ubetydeleg /   
liten positiv  

(0/+) 

KM16 – Engevik Liten Lite 
positivt 

Det vil vere positivt at E39 og 
gjennomfartstrafikk vert flytta vekk. 

Ubetydeleg /   
liten positiv  

(0/+) 

 
Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 
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KM17 – Levåg 
 

Lite 
positivt 

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet. 

 

Ubetydeleg /    
liten positiv   

(0/+) 

KM18 – Sandvik Middels Middels 
positivt  

Redusert trafikk gjennom kulturmiljøet, 
og redusert aktivitet på Sandvikvåg 
ferjekai. 

Middels positiv 
(++) 

KM19 – Hodnanes 

 

Intet 
Ny bru og E39 vil ikkje råke kjente 
kulturminne her. Brua vil i liten grad vere 
synleg frå tunområdet. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM20 – Skår Middels 
Lite / 

middels 
negativt 

Brua vil bli liggjande midt i siktlina frå 
kulturmiljøet, og svekke den historiske 
samanhengen mellom kulturmiljø og 
omgjevnadane. 

Liten negativ       
(-) 

KM21 – Tornes Middels 
Intet / 

lite 
negativt 

Brua vil berre i mindre grad vere synleg 
frå kulturmiljøet. Tiltaket vil stort sett 
ikkje endre den historiske samanhengen 
mellom kulturmiljø og omgjevnadane. 

Ubetydeleg        
(0) 

KM22 – Økland Middels 
Middels / 

stort 
negativt 

Kulturminne og kulturlandskap vil verte 
øydelagt. Historisk lesbarheit vil 
reduserast. 

Middels negativ    
(--) 

KM23 – Flatråker 

 

Lite 
negativt 

Kulturminne vil ikkje verte øydelagt. Veg 
og bru vil utgjere ein barriere og i nokon 
grad svekke den historiske samanhengen 
mellom kulturmiljøet og omgjevnadane. 

Liten negativ       
(-) 

KM28 – Færavåg 
 

Middels 
negativt 

Skjemming av naustmiljø i Sørvågen 

 

Middels negativ   
(--) 

KM32 – Landrøyvågen 

 

Middels 
negativt 

Ny veg vil verte liggjande på høg fylling 
mellom anna over draget som går sørover 
frå Landrøyvågen. Den historiske 
lesbarheita til miljøet vil verte redusert. 

Middels negativ   
(--) 

KM33 – Bårdsundet 
vest 

Stor Stort 
negativt 

Både den historiske lesbarheita til 
kulturmiljøet og samanhengen til dei 
naturlege omgjevnadane vil verte 
øydelagt. 

Særs stor negativ 
(----) 

KM34 – Bårdsundet 
aust 

Stor 
Middels / 

stort 
negativt 

Den historiske lesbarheita og 
opplevingsverdien vil verte redusert. 

Stor negativ        
(---) 

KM35 – Flygansværs-
vågen  

 Lite 
negativt 

Tiltaket vil vere visuelt skjemmande for 
kulturmiljøet. 

Liten negativ       
(-) 

KM36 – Frøkjedals-
vatnet 

Liten Stort 
negativt 

Tiltaket vil øydeleggje gruverelaterte 
kulturminne. 

Liten negativ        
(-) 

KM37 – Frøkjedal 

 
Stort 

negativt 

Tiltaket vil øydeleggje kulturminne og 
kulturlandskap. Barriereverknad. 
Skjemming. 

Stor negativ        
(---) 

KM46 – Støle / Søreid Stor Stort 
negativt 

 

 

Særs stor negativ 
(----) 

 
Middels 
til stor 
 
 
 

 

 
Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Liten til 
middels 

Liten til 
middels 

Middels 
til stor 
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KM47 – Sæ Stor 
Middels / 

stort 
negativt 

Direkte påverknad av tilkomstveg. Visuell 
skjemming av automatisk freda 
kulturminne. 

Stor negativ        
(---) 

Samla konsekvens, Delstrekning 2 – Alternativ F 
Middels /          

stor negativ                
(--/---) 
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9 Omfang og konsekvens – Delstrekning 3 
Delstrekning 3 går frå Gjøvåg i Tysnes kommune til Røtinga i Os kommune, inkludert kryssing av 
Bjørnafjorden på multispenn hengebru eller flytebru. I tabellane under kvart av vegalternativa framgår 
ulike større tiltak knytt til prosjektet. 

9.1 Alternativ K1/K2: Multispenn hengebru 
Den einaste forskjellen mellom dei to brukonsepta K1 og K2, er at K1 har brutårn på stålflytarar, 
medan K2 har brutårn på betongflytarar. I samband med konsekvensutgreiinga vert desse to konsepta 
difor vurdert samla. 

9.1.1 Dagline gjennom Søre Øyane 
 

Tabell 9-1. Oversikt over større tiltak knytt til brukonsept K1/K2 innan delstrekning 3, med dagline gjennom Søre 
Øyane i Os kommune. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Liafjelltunnelen 
Bru Bjørnafjordbrua 
Bru Til Ytterøya 
Kryss Kaldafosskrysset  
Påkoplingsarm Kaldafosskrysset-Gjøvåg 
Fergeleie arm Kaldafosskrysset-Gjøvåg 

 

 

 
Figur 9-1. Ny E39 gjennom Gjøvåg (gjeld for alle brukonsepta). Toplanskryss i bakgrunnen (Kaldafosskrysset), og 
anleggsveg/veg til framtidig ferjekai i midten av biletet. Kaldafoss til venstre og Gjøvåg til høgre. Utsnitt frå 3D-
modell utan terrengmessige justeringar. 
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Figur 9-2. Delstrekning 3. Kulturmiljøa KM50 – 52 ligg i Fusa kommune, lengst mot aust i Bjørnafjorden, og er ikkje 
vist på dette kartet. Sjå verdikartet (figur 6-1) for plasseringa til desse. 
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KM38 – Gjøvåg 
Kulturmiljøet på Gjøvåg ligg delvis innanfor delstrekning 2 og delvis innanfor delstrekning 3, men 
vert berre omtalt og konsekvensvurdert her. Ny E39 vil komme ut av tunnel i sør, krysse daldraget og 
elva som går ned til Gjøvåg i vest, og gå vidare langs den austlege utkanten av kulturmiljøet. I denne 
delen av kulturmiljøet vil tiltaket øydeleggje både kulturlandskap og kulturminne, ikkje minst delar av 
den gamle kyrkjevegen mellom Gjøvåg og Hope. Den sentrale delen av kulturmiljøet vil berre i 
mindre grad verte direkte råka av tiltaket, men anleggsveg / veg til framtidig ferjekai vil øydeleggje 
delar av den nordvestlege delen av kulturmiljøet. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
            ▲ 

 

 
Figur 9-3. Kaldafosskrysset. 

 

KM39 – Kaldafoss 
Tiltaket vil råke den austlege ytterkanten til kulturmiljøet, og her øydeleggje delar av kulturlandskapet. 
Den sentrale delen av kulturmiljøet vil ikkje verte direkte påverka av ny veg gjennom området. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
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      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                      ▲ 

 

KM40 – Svarvhella 
E39 vil gå nordover i tunnel under den sentrale delen av kulturmiljøet, og komme i dagen like sør for 
Svarvhelleholmen. Det militærhistoriske anlegget på Svarvhella vil ikkje verte direkte råka, men 
tiltaket vil medføre visuell påverknad for dette. Denne typen bru, med om lag 200 meter høge tårn, vil 
verte liggjande midt i siktlina nordover frå kulturmiljøet. For den historiske lesbarheita til eit 
militærhistorisk anlegg som dette, vil uforstyrra siktliner vere essensielle. Maritime kulturminne ved 
Svarvhelleholmen vil verte direkte råka. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Middels / stort negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                      ▲ 

 

 

Figur 9-4. Brukonsept K1/K2. Utsikt frå Svarvhella og nordaustover. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige 
justeringar. 
 

KM31 – Vernøy 
Kryssinga av Bjørnafjorden vil berre ha indirekte påverknad på kulturmiljøet ved Vernøy, gjennom 
visuell forstyrring av dette. Brua vil på det nærmaste liggje om lag 4 kilometer frå kjerneområdet av 
kulturmiljøet, og vil verte liggjande midt i siktlina frå kulturmiljøet og utover Bjørnafjorden. Både den 
historiske lesbarheita og opplevingsverdien til kulturmiljøet vil verte redusert. 
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Verdi:  Stor 
Omfang: Lite / middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                            ▲ 

 

KM50 – Hjartnes / Nordtveit 
Kryssinga av Bjørnafjorden vil berre ha indirekte påverknad på kulturmiljøet ved Hjartnes og 
Nordtveit, gjennom visuell forstyrring av dette. Brua vil på det nærmaste liggje om lag 19 kilometer 
frå kjerneområdet av kulturmiljøet, og altså særs langt unna. Likevel vil brua verte liggjande midt i 
siktlina frå kulturmiljøet og utover Bjørnafjorden. Historisk lesbarheit og opplevingsverdien vil verte 
noko redusert. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Ubetydeleg / liten negativ (0/-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                       ▲ 

 

 
Figur 9-5. Utsikt frå Hjartnes i Fusa. Svarvhella og Søre Øyane kan sjåast på bortsida av fjorden (Foto: Atle Jenssen, 
Statens vegvesen). 
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KM51 – Baldersheim 
Kryssinga av Bjørnafjorden vil berre ha indirekte påverknad på kulturmiljøet ved Baldersheim, 
gjennom visuell forstyrring av dette. Brua vil på det nærmaste liggje om lag 21 kilometer frå 
kjerneområdet av kulturmiljøet, og altså særs langt unna. Likevel vil brua verte liggjande midt i 
siktlina frå kulturmiljøet og utover Bjørnafjorden. Historisk lesbarheit og opplevingsverdien vil verte 
noko redusert. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Ubetydeleg / liten negativ (0/-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                       ▲ 

 

KM52 – Vinnes / Skåte 
Kryssinga av Bjørnafjorden vil berre ha indirekte påverknad på kulturmiljøet ved Vinnes og Skåte, 
gjennom visuell forstyrring av dette. Brua vil på det nærmaste liggje om lag 12 kilometer frå 
kjerneområdet av kulturmiljøet, og altså særs langt unna. Likevel vil brua verte liggjande midt i 
siktlina frå kulturmiljøet og utover Bjørnafjorden. Historisk lesbarheit og opplevingsverdien vil verte 
noko redusert. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Ubetydeleg / liten negativ (0/-) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                       ▲ 

 

KM53 – Kobbavågen 
Kjente kulturminne vil ikkje verte øydelagt, men den ytste delen av Kobbavågen vil verte fullstendig 
endra. I tillegg vil brua og landfeste verte liggjande inne i kulturmiljøet, og få ein stor visuell 
påverknad på dette. Den historiske lesbarheita vil verte sterkt redusert. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Middels / stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                      ▲ 
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Figur 9-6. Konsept K1/K2 med dagløysing gjennom Søre Øyane. Tilkopling for gang-/sykkelveg er innteikna. 

 

KM54 – Røtingen fort 
Tiltaket vil medføre visuell påverknad av kulturmiljøet. På det nærmaste vil brua verte liggjande om 
lag 2,5 kilometer frå kulturmiljøet, og delvis i siktlina frå dette. For den historiske lesbarheita til eit 
militærhistorisk anlegg som dette, vil uforstyrra siktliner vere essensielle. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                 ▲ 

 

Tabell 9-2. Omfang og konsekvens, Delstrekning 3 – Alternativ K1/K2 (dagline gjennom Søre Øyane). 

Delstrekning 3 – Alternativ K1/K2 (dagline) 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM31 – Vernøy Stor 
Lite / 

middels 
negativt 

Visuell forstyrring av kulturmiljøet. 

 

Middels negativ   
(--) 

KM38 – Gjøvåg  Stort 
negativt 

Øydelegging av kulturminne og 
kulturlandskap. 

Stor negativ        
(---) 

KM39 – Kaldafoss Middels Lite 
negativt 

Den austlege ytterkanten av kulturmiljøet 
vil verte direkte råka. 

Liten negativ       
(-) 

KM40 – Svarvhella Middels 
Middels / 

stort 
negativt 

Stor visuell påverknad. Kulturminne på og 
ved Svarvhelleholmen vert direkte råka. 

Middels negativ    
(--) 

Middels 
til stor 
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Figur 9-7. Brukonsept K1/K2 – multispenn hengebru, med tunnel under Søre Øyane i Os kommune. Sett nordvestover 
frå Svarvhella. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 

9.1.2 Tunnel under Søre Øyane 

Tabell 9-3. Oversikt over større tiltak knytt til brukonsept K1/K2 innanfor delstrekning 3, med dagline gjennom Søre 
Øyane i Os kommune. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Kobbholmen senketunnel 
Tunnel Liafjelltunnelen 
Bru Bjørnafjordbrua 
Kryss Kaldafosskrysset  
Påkoplingsarm Kaldafosskrysset-Gjøvåg 
Fergeleie-arm Kaldafosskrysset-Gjøvåg 

KM50 – Hjartnes / 
Nordtveit 

Stor Lite 
negativt 

Visuell påverknad. 

 

Ubetydeleg /    
liten negativ    

(0/-) 

KM51 – Baldersheim  Stor Lite 
negativt 

Visuell påverknad. 

 

Ubetydeleg /    
liten negativ    

(0/-) 

KM52 – Vinnes / 
Skåte 

Stor Lite 
negativt 

Visuell påverknad. 

 

Ubetydeleg /    
liten negativ    

(0/-) 

KM53 – Kobbavågen  
 Middels / 

stort 
negativt 

Brufeste og ny E39 vil råke kulturmiljøet 
direkte. Stor visuell påverknad. 

Stor negativ        
(---) 

KM54 – Røtingen fort Middels Middels 
negativt 

Stor visuell påverknad. 

 

Middels negativ    
(--) 

Samla konsekvens, Delstrekning 3 – Alternativ K1/K2 (dagline) 
Middels /            

stor negativ         
(--/---) 

Middels 
til stor 
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Som for avsnitt 9.1.1, men forskjellig omfang og konsekvens for kulturmiljø KM53 – Kobbavågen, då 
brua vil komme i land på ein annan stad og på ein annan måte enn for dagløysinga. 

 

 
Figur 9-8. Brukonsept K1/K2 med tunnel under Søre Øyane i Os kommune. Kobbavågen ligg midt i biletet. Utsnitt frå 
3D-modell utan terrengmessige justeringar. 

 

 
Figur 9-9. Brukonsept K1/K2 med tunnel under Søre Øyane i Os kommune. 
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KM53 – Kobbavågen 
Brua vil komme i land midt i den sørlege delen av kulturmiljøet. Det vil her verte bygd ei kunstig øy 
sør for dei ytste holmane utanfor Kobbavågen for senketunnel. Dei fysiske inngrepa, saman med 
anleggsveg gjennom området (som seinare skal nyttast som gang-/sykkelveg) vil ha stor negativ 
innverknad på kulturmiljøet ikring Kobbavågen, mellom anna vil delar av det historiske hageanlegget 
her verte øydelagt. Den historiske lesbarheita og opplevingsverdien av miljøet vil verte øydelagt.  

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Stort negativt 
Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
           ▲ 

 

Tabell 9-4. Omfang og konsekvens, Delstrekning 3 – Alternativ K1/K2 (tunnel under Søre Øyane). 

Delstrekning 3 – Alternativ K1/K2 (tunnel) 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM31 – Vernøy Stor 
Lite / 

middels 
negativt 

Visuell forstyrring av kulturmiljøet. 

 

Middels negativ   
(--) 

KM38 – Gjøvåg 
 Stort 

negativt 
Øydelegging av kulturminne og 
kulturlandskap. 

Stor negativ        
(---) 

KM39 – Kaldafoss Middels Lite 
negativt 

Den austlege ytterkanten av kulturmiljøet 
vil verte direkte råka. 

Liten negativ       
(-) 

KM40 – Svarvhella Middels 
Middels / 

stort 
negativt 

Stor visuell påverknad. Kulturminne på og 
ved Svarvhelleholmen vert direkte råka. 

Middels negativ    
(--) 

KM50 – Hjartnes / 
Nordtveit 

Stor Lite 
negativt 

Visuell påverknad. 

 

Ubetydeleg /    
liten negativ    

(0/-) 

KM51 – Baldersheim  Stor Lite 
negativt 

Visuell påverknad. 

 

Ubetydeleg /    
liten negativ    

(0/-) 

KM52 – Vinnes / 
Skåte 

Stor Lite 
negativt 

Visuell påverknad. 

 

Ubetydeleg /    
liten negativ    

(0/-) 

KM53 – Kobbavågen   Stort 
negativt 

Kunstig øy, senketunnel og veg vil gå 
gjennom kulturmiljøet. Kulturminne vil 
verte skada. Stor visuell påverknad. 

Stor negativ        
(---) 

KM54 – Røtingen fort Middels Middels 
negativt 

Stor visuell påverknad. 

 

Middels negativ    
(--) 

Samla konsekvens, Delstrekning 3 – Alternativ K1/K2 (tunnel) 
Middels /            

stor negativ         
(--/---) 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
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9.2 Alternativ K7: Endeforankra flytebru 

9.2.1 Dagline gjennom Søre Øyane 
Tabell 9-5. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ K7 innanfor delstrekning 3, og med dagline gjennom Søre 
Øyane. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Liafjelltunnelen 
Tunnel Røtingatunnelen 
Bru Bjørnafjordbrua 
Bru Frå Røtinga til Ytterøya 
Kryss Kaldafosskrysset  
Påkoplingsarm Kaldafosskrysset – Gjøvåg 
Fergeleie-arm Kaldafosskrysset – Gjøvåg 

 

Omfang og konsekvens om lag som for Alternativ K1/K2 med dagline gjennom Søre Øyane, men 
noko forskjell for kulturmiljøet på Svarvhella (sjå avsnitt 9.1.1 for omfangs- og konsekvensvurdering 
for dei andre kulturmiljøa innanfor delstrekning 3, og tabell 9-1 for samanstilling av konsekvens). 

 

 
Figur 9-10. Brukonsept K7 med dagline, sett frå Svarvhella.. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 

 

KM40 – Svarvhella 
Ny E39 vil verte liggjande høgt i terrenget gjennom dette området, og gå nordover gjennom den 
austlege delen av kulturmiljøet, delvis i låg skjering og delvis på fylling. Brutårnet vil verte plassert 
midt på Svarvhelleholmen. Det militærhistoriske anlegget på Svarvhella vil ikkje verte direkte råka, 
men tiltaket vil medføre visuell påverknad då seglingsleia med tilhøyrande brutårn vil verte liggjande 
like utanfor Svarvhella. For den historiske lesbarheita til eit militærhistorisk anlegg som dette, vil 
uforstyrra siktliner vere essensielle. Maritime kulturminne ved Svarvhelleholmen vil verte direkte 
råka. 
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Verdi:  Middels 
Omfang: Middels / stort negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                      ▲ 

 

 
Figur 9-11. Brukonsept K7 med dagline gjennom Søre Øyane. Tilkopling for gang-/sykkelveg er innteikna. 

 

9.2.2 Tunnel under Søre Øyane 
Tabell 9-6. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ K7 innanfor delstrekning 3, og med tunnel under Søre Øyane. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Kobbholmen senketunnel 
Tunnel Liafjelltunnelen 
Tunnel Røtingatunnelen 
Bru Bjørnafjordbrua 
Kryss Kaldafosskrysset  
Påkoplingsarm Kaldafosskrysset – Gjøvåg 
Fergeleie-arm Kaldafosskrysset – Gjøvåg 

 

Noko annleis løysing ved Kobbavågen enn Alternativ K1/K2 med tunnel under Søre Øyane, men same 
omfang og konsekvens som for dette (sjå avsnitt 9.1.2 og tabell 9-2). 
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9.3 Alternativ K8: Sideforankra flytebru 

9.3.1 Dagline gjennom Søre Øyane 
Tabell 9-7. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ K8 innanfor delstrekning 3, og med dagline gjennom Søre 
Øyane. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Liafjelltunnelen 
Tunnel Røtingatunnelen (?) 
Bru Bjørnafjordbrua 
Bru Frå Røtinga til Ytterøya 
Kryss Kaldafosskrysset  
Påkoplingsarm Kaldafosskrysset-Gjøvåg 
Fergeleie-arm Kaldafosskrysset-Gjøvåg 

 

Omfang og konsekvens om lag som for Alternativ K1/K2 med dagline gjennom Søre Øyane, men 
noko forskjell for kulturmiljøet på Svarvhella (sjå avsnitt 9.1.1 for omfangs- og konsekvensvurdering 
for dei andre kulturmiljøa innanfor delstrekning 3). 

 

 
Figur 9-12. Kartutsnitt som viser Alternativ K8 (dagline) i området ved Svarvhella. 

 

KM40 – Svarvhella 
Ny E39 vil verte liggjande høgt i terrenget gjennom dette området, og gå nordover gjennom den 
austlege delen av kulturmiljøet, delvis i låg skjering og delvis på fylling. Brutårnet vil verte plassert 
heilt i aust på Svarvhelleholmen. Det militærhistoriske anlegget på Svarvhella vil ikkje verte direkte 
råka, men tiltaket vil medføre visuell påverknad då seglingsleia med tilhøyrande brutårn vil verte 
liggjande like utanfor Svarvhella. For den historiske lesbarheita til eit militærhistorisk anlegg som 
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dette, vil uforstyrra siktliner vere essensielle. Dei maritime kulturminna ved Svarvhelleholmen vil 
ikkje verte direkte råka. 

Verdi:  Middels 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                            ▲ 

 

 

Tabell 9-8. Omfang og konsekvens, Delstrekning 3 – Alternativ K8 (dagline). 

 

 

Delstrekning 3 – Alternativ K8 (dagline) 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM31 – Vernøy Stor 
Lite / 

middels 
negativt 

Visuell forstyrring av kulturmiljøet. 

 

Middels negativ   
(--) 

KM38 – Gjøvåg 
 Stort 

negativt 
Øydelegging av kulturminne og 
kulturlandskap. 

Stor negativ        
(---) 

KM39 – Kaldafoss Middels Lite 
negativt 

Den austlege ytterkanten av kulturmiljøet 
vil verte direkte råka. 

Liten negativ       
(-) 

KM40 – Svarvhella Middels Middels 
negativt 

Stor visuell påverknad. Middels negativ    
(--) 

KM50 – Hjartnes / 
Nordtveit 

Stor Lite 
negativt 

Visuell påverknad. 

 

Ubetydeleg /    
liten negativ    

(0/-) 

KM51 – Baldersheim  Stor Lite 
negativt 

Visuell påverknad. 

 

Ubetydeleg /    
liten negativ    

(0/-) 

KM52 – Vinnes / 
Skåte 

Stor Lite 
negativt 

Visuell påverknad. 

 

Ubetydeleg /    
liten negativ    

(0/-) 

KM53 – Kobbavågen  
 Middels / 

stort 
negativt 

Ny E39 vil gå gjennom kulturmiljøet. Stor 
visuell påverknad. 

Stor negativ        
(---) 

KM54 – Røtingen fort Middels Middels 
negativt 

Stor visuell påverknad. 

 

Middels negativ    
(--) 

Samla konsekvens, Delstrekning 3 – Alternativ K8 (dagline) 
Middels /            

stor negativ         
(--/---) 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
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9.3.2 Tunnel under Søre Øyane 
Tabell 9-9. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ K8 innanfor delstrekning 3, og med tunnel under Søre Øyane. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Kobbholmen senketunnel 
Tunnel Liafjelltunnelen 
Tunnel Røtingatunnelen 
Bru Bjørnafjordbrua 
Kryss Kaldafosskrysset  
Påkoplingsarm Kaldafosskrysset-Gjøvåg 
Fergeleie-arm Kaldafosskrysset-Gjøvåg 

 

Alternativ K8 (tunnel) er lik Alternativ K7 (tunnel) fram til og med området ved Svarvhella. Det vil 
verte omtrent same løysing med fylling og kulvert ved Kobbavågen som for Alternativ K1/K2 med 
tunnel under Søre Øyane. Omfang og konsekvens for Alternativ K8 (tunnel) vil difor verte lik som for 
Alternativ K1/K2 (tunnel), bortsett frå for kulturmiljø KM40 – Svarvhella. For dette kulturmiljøet vil 
omfang og konsekvens vere likt som for Alternativ K7 (sjå avsnitt 9.1.2). 
 

Tabell 9-10. Omfang og konsekvens, Delstrekning 3 – Alternativ K8 (tunnel). 

Delstrekning 3 – Alternativ K8 (tunnel) 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM31 – Vernøy Stor 
Lite / 

middels 
negativt 

Visuell forstyrring av kulturmiljøet. 

 

Middels negativ   
(--) 

KM38 – Gjøvåg 
 Stort 

negativt 
Øydelegging av kulturminne og 
kulturlandskap. 

Stor negativ        
(---) 

KM39 – Kaldafoss Middels Lite 
negativt 

Den austlege ytterkanten av kulturmiljøet 
vil verte direkte råka. 

Liten negativ       
(-) 

KM40 – Svarvhella Middels Middels  
negativt 

Stor visuell påverknad. Kulturminne på og 
ved Svarvhelleholmen vert direkte råka. 

Middels negativ    
(--) 

KM50 – Hjartnes / 
Nordtveit 

Stor Lite 
negativt 

Visuell påverknad. 

 

Ubetydeleg /    
liten negativ    

(0/-) 

KM51 – Baldersheim  Stor Lite 
negativt 

Visuell påverknad. 

 

Ubetydeleg /    
liten negativ    

(0/-) 

KM52 – Vinnes / 
Skåte 

Stor Lite 
negativt 

Visuell påverknad. 

 

Ubetydeleg /    
liten negativ    

(0/-) 

KM53 – Kobbavågen   Stort 
negativt 

Kunstig øy, senketunnel og veg vil gå 
gjennom kulturmiljøet. Kulturminne vil 
verte skada. Stor visuell påverknad. 

Stor negativ        
(---) 

KM54 – Røtingen fort Middels Middels 
negativt 

Stor visuell påverknad. 

 

Middels negativ    
(--) 

Samla konsekvens, Delstrekning 3 – Alternativ K8 (tunnel) 
Middels /            

stor negativ         
(--/---) 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 

Middels 
til stor 
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10 Omfang og konsekvens – Delstrekning 4 

10.1 Alternativ B: Røtinga – Svegatjørn 
Løysing med tunnel under Søre Øyane og fram til Moberg. 

 

Tabell 10-1. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ B innanfor delstrekning 4. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Liafjelltunnelen 
Bru Mobergbrua 
Kryss Svegatjørnkrysset  

 

KM56 – Haugland 
Ny E39 vil verte liggjande i tunnel frå Søre Øyane og fram til Moberg. Dette vil medføre at 
eksisterande E39, som i dag går gjennom kulturmiljøet på Haugland, vert omgjort til lokalveg og 
trafikkmengda gjennom kulturmiljøet sterkt redusert. 

Verdi:  Stor 
Omfang: Middels positivt 
Konsekvens: Middels positiv (++) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                                                                             ▲ 

 

 
Figur 10-1. Frå området ved KM57 – Moberg / Kuven. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige justeringar. 
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Figur 10-2. Delstrekning 4. 
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KM57 – Moberg / Kuven 
Tiltaket vil berre råke den vestlegaste delen av kulturmiljøet, i eit område kor det ikkje er bevarte 
kulturminne. Indirekte vil tiltaket vere negativt for opplevingsverdien til kulturmiljøet, med ny veg og 
bru i siktlina til fleire av kulturminna her, især på nord- og austsida av Ulvenvatnet.  

Verdi:  Liten / middels 
Omfang: Lite / middels negativt 
Konsekvens: Ubetydeleg (0) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                                            ▲ 

 

Tabell 10-2. Omfang og konsekvens, Delstrekning 4 – Alternativ B. 

 

10.2 Alternativ D: Røtinga – Svegatjørn (dagline) 
Alternativ D har dagline gjennom Søre Øyane og fram til Halhjem. Tunnel derifrå og fram til Moberg. 
Omfang og konsekvens likt Alternativ B for KM56 – Haugland og KM57 – Moberg / Kuven. 

 

Tabell 10-3. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ B – F innanfor delstrekning 4, med dagline gjennom Søre 
Øyane. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Ytterøyatunnelen 
Tunnel Lekventunnelen 
Bru Bjørnarøyosbrua 
Bru Mobergbrua  
Kryss Svegatjørnkrysset  

 

KM55 – Kvalesundet 
Ny E39 med bru over Kvalesundet vil passere like sør og søraust for kulturmiljøet. Ingen kjente 
kulturminne vil verte direkte råka, men den historiske lesbarheita og opplevingsverdien til miljøet vil 
verte redusert. Tiltaket vil verte liggjande midt i siktlina sørover frå kulturmiljøet. 

Verdi:  Middels / stor 
Omfang: Middels / stort negativt 

Delstrekning 4 – Alternativ B 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM56 – Haugland Stor Middels 
positivt 

Vil få redusert trafikk gjennom 
kulturmiljøet, og betre tilhøvet til dette. 

Middels positiv 
(++) 

KM57 – Moberg / 
Kuven 

 Lite / 
middels 
negativt 

Visuell skjemming pga. ny veg og bru. 

 

Liten negativ       
(-) 

Samla konsekvens, Delstrekning 4 – Alternativ B 
Liten positiv      

(+) 

Liten til 
middels 
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Konsekvens: Stor negativ (---) 
 
      Stort negativt    Middels negativt   Lite negativt Intet  Lite positivt   Middels positivt   Stort positivt 

 
                      ▲ 

 

 
Figur 10-3. Dagline gjennom området ved KM55 – Kvalesundet. Utsnitt frå 3D-modell utan terrengmessige 
justeringar. 

 

Tabell 10-4. Omfang og konsekvens, Delstrekning 4 – Alternativ D. 

 

Delstrekning 4 – Alternativ D 

Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

KM55 – Kvalesundet 
 Middels / 

stort 
negativt 

Visuell forstyrring. Redusert historisk 
lesbarheit. 

Stor negativ        
(---) 

KM56 – Haugland Stor Middels 
positivt 

Vil få redusert trafikk gjennom 
kulturmiljøet, og betre tilhøvet til dette. 

Middels positiv 
(++) 

KM57 – Moberg / 
Kuven 

 
Lite / 

middels 
negativt 

Visuell skjemming pga. ny veg og bru. Liten negativ       
(-) 

Samla konsekvens, Delstrekning 4 – Alternativ D 
Middels negativ   

(--) 

Middels 
til stor 
 
 
 

 

 
Liten til 
middels 
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10.1 Alternativ E: Røtinga – Svegatjørn 

Tabell 10-5. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ E innanfor delstrekning 4. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Liafjelltunnelen 
Bru Mobergbrua  
Kryss Svegatjørnkrysset  

 

Same omfang og konsekvens som for Alternativ B (sjå avsnitt 10.1 og tabell 10-1). 

10.2 Alternativ F: Røtinga – Svegatjørn 

Tabell 10-6. Oversikt over større tiltak knytt til Alternativ F innanfor delstrekning 4. 

Tiltak Geografisk namn 
Tunnel Liafjelltunnelen 
Bru Mobergbrua  
Kryss Svegatjørnkrysset  

 

Same omfang og konsekvens som for Alternativ B (sjå avsnitt 10.1 og tabell 10-1). 
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11 Samla konsekvens for alternativa 
Nedanfor er samanstilling av konsekvensar for dei einskilde delstrekningane. I tillegg er 
delstrekningane 1 og 2 samanstilt, det vil seie den samla strekninga frå Ådlandkrysset i Stord 
kommune til Kaldafosskrysset i Tysnes kommune. Også delstrekningane 3 og 4 er samanstilt, det vil 
seie den samla strekninga frå Kaldafosskrysset heilt nord på Reksteren i Tysnes kommune til 
Mobergkrysset i Os kommune. 

Det er viktig å vere klar over at samanstillinga av konsekvensar for eit alternativ ikkje skal gjerast som 
ei matematisk øving basert på gjennomsnittleg konsekvens i delområda (Statens vegvesen 2014:131). 
Det skal liggje ei fagleg vurdering til grunn for samla konsekvensgrad, kor talet på råka område, 
storleiken på konfliktane og samla belastning vert lagt til grunn for vurderingane. 

Til dømes vil alternativ med overvekt av negative verknadar ha ein samla negativ konsekvensgrad. I 
dei tilfella kor det er ein eller fleire store eller særs store negative konsekvensar, kan dette være 
utslagsgivande. Totalkonsekvens må vurderast ut frå kunnskapen om kva som vert råka. Om tiltaket 
fører til miljøskade som strider mot nasjonale mål, skal dette visast med særs stor negativ konsekvens 
(----), men det må presiserast at motstrid mot nasjonale mål ikkje er det einaste kriteriet for bruk av 
denne konsekvensgraden.   

11.1 Samla konsekvens – Delstrekning 1 
Alle dei fire vegalternativa er relativt like gjennom delstrekning 1, og har stort sett dei same 
utfordringane for kulturminneverdiane i området. Skilnaden er i området frå Fjellgardane og fram til 
Agdestein, kor Alternativ D og F får eit noko anna innhald enn Alternativ B og E. 

Alternativ B og Alternativ E er rangert høgast av di dei i større grad unngår automatisk freda 
kulturminne ved Agdestein, sjølv om også desse to alternativa vil ha negativ konsekvens for 
kulturmiljøet her. 

Alternativ D og Alternativ F er rangert lågast då dei har størst negativ konsekvens for området heilt 
vest i kulturmiljøet ved Agdestein. Tunnelportal vil komme like i nærleiken av automatisk freda tuft 
og gardsanlegg frå mellomalder. Toplanskryss ved Agdestein vil i tillegg vere skjemmande for 
kulturmiljøet. 

 

Tabell 11-1. Samanstilling av konsekvensar for alternativa for tema kulturmiljø for delstrekning 1. 

 

Kulturmiljø 
Konsekvens 

  Alternativ B 

Konsekvens  

Alternativ D 

Konsekvens 

Alternativ E 

Konsekvens 

Alternativ F 

Delstrekning 1 
Middels negativ       

(--) 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

Middels negativ       
(--) 

Middels /          
stor negativ                

(--/---) 

Rangering 1 2 1 2 

Strider mot 
nasjonale mål 

Nei Nei Nei Nei 
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11.2 Samla konsekvens – Delstrekning 2 
Innanfor delstrekning 2 går dei ulike vegalternativa igjennom mange, og til dels vidt forskjellige 
kulturmiljø, på deira veg frå Stord i sør og nordover gjennom Tysnes kommune. Det spesielle med 
kulturmiljøa på Tysnes, er deira store grad av autentisitet og tilhøyrande store opplevingsverdi. På 
Tysnes har utbyggingsaktiviteten til alle tider vore låg, og presset på kulturmiljøa tilsvarande lågt. 
Reiser ein rundt i kommunen og vitjar dei ulike kulturmiljøa i dag, vil ein innanfor fleire av desse 
områda på mange måtar få den same opplevinga som om ein hadde vitja området på 1800-talet eller 
tidleg på 1900-talet. Verdien til kulturmiljøa innanfor den delen av delstrekning 2 som ligg på Tysnes, 
er difor generelt sett høg; dei aller fleste har verdiar frå middels, middels til stor og stor verdi. Då seier 
det seg sjølv at eit tiltak som ny firefelts motorveg gjennom dette området, vil i dei fleste tilfella 
medføre relativt stor negativ konsekvens for dei einskilde råka kulturmiljøa. 

Som nemnt ovanfor, er ikkje ei samanstilling av konsekvens for eit alternativ ei matematisk øving. For 
å kunne rangere dei ulike alternativa, har det difor vert viktig å sjå på kva alternativ som råkar færrast 
kulturmiljø, og på minst negativ måte. Som det kjem fram av tabellen nedanfor, er alle alternativa 
negative for kulturmiljøa innanfor delområdet, men somme skil seg likevel ut. 

Alternativ F og Alternativ B (med dagline gjennom Bårdsundet) er rangert høgast av dei fire 
alternativa. Dei er i tillegg rangert likt, då dei båe har dei same utfordringane i høve til 
kulturminneverdiane innanfor dei områda som vert råka. Den største utfordringa for Alternativ B og F 
er veglina med bru gjennom kulturmiljøa ved Bårdsundet. Verdien av desse kulturmiljøa, især det 
vestlege, med alle sine automatisk freda gravminne i eit fullstendig autentisk, uforstyrra landskap, er 
særs stor, og har utan tvil stor nasjonal verdi. Alternativ B har òg store negative konsekvensar for dei 
kulturmiljøa som ligg i området ved Drange i Tysnes kommune, medan Alternativ F på si side vil få 
stor negativ konsekvens for kulturmiljøa ved Støle/Søreid og Sæ. Det er viktig å vere klar over at sjølv 
om Alternativ B og F er rangert høgare enn Alternativ D og E, er ikkje skilnaden mellom dei stor. 

Alternativ E er rangert som nest dårlegast av dei fire vurderte alternativa. Det er ikkje mykje betre 
enn Alternativ D, men unngår dei viktige kulturmiljøa ved Botnen/Nordbustad og i heile 
Uggdalsdalen. Den store utfordringa med dette alternativet, er øydelegginga av kulturmiljøa på 
Støle/Søreid og ikkje minst Sæ. I dette sistnemnde kulturmiljøet, vil veg og tunnelportal komme midt i 
det sentrale tunområdet på garden, kor det finst fleire eldre og godt bevarte gardsbygningar. Frå 
Uggdal i sør, og nordover forbi kulturmiljøet ved Ersvær/Brattatveit, følgjer Alternativ E den same 
lina som Alternativ D, og har her dei same utfordringane som dette alternativet. 

Alternativ D er rangert som det dårlegaste av alternativa, med stor eller særs stor negativ 
konsekvens for alle råka kulturmiljø frå sør, gjennom Uggdalsdalen og nordover fram til og med 
kulturmiljøet på Ersvær/Brattatveit. Det som har vore utslagsgjevande for å rangere dette alternativet 
lågast, er dagstrekninga både gjennom kulturmiljøet ved Botnen/Nordbustad, og ikkje minst gjennom 
Uggdalsdalen. Uggdalsdalen er ein relativt trong dal, med store mengder kulturminne frå både 
førhistorisk og historisk tid, og Alternativ D vil endre kulturmiljøa her fullstendig. 

Til sist må variant B2 kort nemnast. Dette er ein variant av Alternativ B, men med senketunnel under 
Bårdsundet i staden for dagline og bru. B2 er altså ein variant av Alternativ B, og ikkje eit eige 
alternativ, og er difor ikkje gitt ei eiga rangering. Dersom B2 hadde vore eit eige alternativ, hadde det 
vore rangert over Alternativ B og F. Då B2 berre er ein variant av Alternativ B, har det mange av dei 
same utfordringane som dette alternativet, ikkje minst i området ved Drange. Men av di ein med 
senketunnel under Bårdsundet skåner dei viktige kulturmiljøa her, vil ein som det einaste alternativet 
ikkje få eit einaste tilfelle av særs stor negativ konsekvens for dei råka kulturmiljøa. 
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Tabell 11-2. Samanstilling av konsekvensar og rangering av alternativa for tema kulturmiljø for delstrekning 2. 

 

11.3 Samla konsekvens – Delstrekning 3 
Konsekvensen for kulturmiljø innanfor delstrekning 3 er lik for dei fire vegalternativa på land, og for 
dei forskjellige konsepta for kryssing av Bjørnafjorden. Alle alternativa vil ha negativ konsekvens for 
dei kulturmiljøa som vil verte direkte råka av tiltaket. 

Alternativa K1/K2, K7 og K8 er rangert likt. Dei medfører alle store fysiske inngrep på land, og vil 
virke visuelt skjemmande på råka kulturmiljø i området rundt Bjørnafjorden, då især på Reksteren i 
Tysnes og på Søre Øyane i Os. Også kulturmiljø lenger inne i fjorden vil verte visuelt påverka av 
fjordkryssinga, men då i mindre grad på grunn av den relativt store avstanden mellom kulturmiljø og 
bru. Her kan ein argumentere for at multispenn hengebru (K1/K2), med sine høge tårn, vil verte meir 
synleg frå kulturmiljøa innover i fjorden enn dei to variantane av flytebru (K7 og K8), med berre eitt 
tårn heilt i sør. Men då den visuelle skilnaden er vurdert å vere så liten, er konsekvensgraden lik for 
alle brukonsepta. 

 

Tabell 11-3. Samanstilling av konsekvensar og rangering av alternativa for tema kulturmiljø for delstrekning 3. Både 
hengebru og flytebru (rett eller bua) kan gå i tunnel under eller i dag gjennom Søre Øyane i Os kommune. 

 

Kulturmiljø 
Konsekvens 

Alternativ B 

Konsekvens 

Alternativ D 

Konsekvens 

Alternativ E 

Konsekvens 

Alternativ F 

Delstrekning 2 

B: Middels /      
stor negativ                

(--/---) Stor /              
særs stor negativ                 

(---/----) 

Stor negativ          
(---) 

Middels /          
stor negativ                 

(--/---) B2: Middels 
negativ                

(--) 

Rangering 
delstrekning 2 

1 3 2 1 

Strid mot nasjonale 
mål Nei Nei Nei Nei 

Kulturmiljø 

Konsekvens 

Alternativ K1/2 
(dagline) 

Konsekvens 

Alternativ K1/2 
(tunnel) 

Konsekvens 

Alternativ K7 og K8 
(dagline) 

Konsekvens 

Alternativ K7 og 
K8 (tunnel) 

Delstrekning 3 
Middels /           

stor negativ                
(--/---) 

Middels /           
stor negativ                

(--/---) 

Middels /             
stor negativ                   

(--/---) 

Middels /             
stor negativ                  

(--/---) 

Rangering 
delstrekning 3 

1 1 1 1 

Strider mot 
nasjonale mål 

Nei Nei Nei Nei 
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11.4 Samla konsekvens – Delstrekning 4 
Gjennom delstrekning 4 er det i realiteten berre to alternativ: lang tunnel frå Søre Øyane og fram til 
Moberg, eller dagline gjennom Søre Øyane og fram til Halhjem, deretter tunnel frå Halhjem til 
Moberg. I planprogrammet var det Alternativ D som var tenkt å ha dagline gjennom Søre Øyane, 
medan Alternativ B, E og F var tenkt å gå i tunnel heile vegen frå Søre Øyane til Moberg. I realiteten 
er det mogleg å kombinere alle alternativa B – F med enten tunnel eller dagline gjennom delstrekning 
4. Her er planprogrammet følgd, og Alternativ B, E og F vert knytt opp mot tunnelløysinga, medan 
Alternativ D vert knytt opp mot dagløysinga. 

Alternativ B, E og F (tunnel) er rangert høgast, og er til og med gitt positiv konsekvens for 
kulturmiljø innanfor delstrekninga. Berre to kulturmiljø vert direkte eller indirekte råka av tiltaket. For 
kulturmiljøet ved Haugland vil konsekvensen vere middels positiv. Sidan dette kulturmiljøet har stor 
verdi, har dette vore utslagsgivande for den samla konsekvensen for desse alternativa gjennom 
delstrekning 4. 

Alternativ D (dagline) er rangert lågast på grunn av dagstrekninga gjennom Søre Øyane. Her ligg 
det viktige kulturmiljøet ved Kvalesundet, som vil få ny E39 midt i siktlina og såleis verte visuelt 
skjemma. For kulturmiljøet er konsekvensen av tiltaket vurdert å vere stor negativ, og den samla 
konsekvensen for varianten med dagline gjennom delstrekning 4 er vurdert å vere middels negativ. 

 

Tabell 11-4. Samanstilling av konsekvensar og rangering av alternativa for tema kulturmiljø for delstrekning 4. 

 

11.5 Samanstilling av delstrekning 1 og 2 
Det er gjort ei samanstilling av konsekvens for delstrekning 1 og 2, det vil seie for heile strekninga frå 
Ådlandskrysset i sør til Kaldafosskrysset i nord. Variant B2 er vist i tabellen, men er ikkje gitt eiga 
rangering. Som nemnt ovanfor, hadde denne varianten vorte rangert høgast om dette vore eit eige 
alternativ. 

Alternativ B er rangert som det beste av alternativa, og vert her rangert høgare enn Alternativ F 
(som var rangert likt med Alternativ B i delstrekning 2), då Alternativ F er ein dårlegare løysing i høve 
til kulturminneverdiane i delstrekning 1 enn Alternativ B. 

Alternativ D er rangert som det dårlegaste av alternativa i forhold til kulturminneverdiane som 
vert råka, med Alternativ E like bak. Som ein ser av tabell 11-5, er Alternativ E betre enn Alternativ D 
både innanfor delstrekning 1 og innanfor delstrekning 2. 

 

Kulturmiljø 
Konsekvens 

Alternativ B  

Konsekvens 

Alternativ D 

Konsekvens 

Alternativ E 

Konsekvens 

Alternativ F 

Delstrekning 4 
Liten positiv      

(+) 
Middels negativ    

(--) 
Liten positiv      

(+) 
Liten positiv      

(+) 

Rangering delstrekning 4 1 2 1 1 

Strider mot nasjonale mål Nei Nei Nei Nei 
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Tabell 11-5. Samanstilling av konsekvensar og rangering av alternativa for tema kulturmiljø for delstrekning 1 og 2. 

 

11.6 Samanstilling av delstrekning 3 og 4 
Det er også gjort ei samanstilling av konsekvens for delstrekning 3 og 4, det vil seie strekninga frå 
Kaldafosskrysset i sør til Mobergkrysset i nord. 

Alternativ B, E og F er like innanfor denne strekninga, og er rangert høgast, medan Alternativ D 
følgjer daglina gjennom Søre Øyane, og på grunn av dette er rangert lågast 

 

Tabell 11-6. Samanstilling av konsekvensar og rangering av alternativa for tema kulturmiljø for delstrekning 3 og 4. 

Alternativ 
Konsekvens 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Delstrekning 2 

Samla 
konsekvens Rangering 

B                                                  
Middels negativ      

(--) 

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 
1 

(Variant B2)                             
Middels negativ     

(--) 
Middels negativ      

(--) 
Middels negativ      

(--) 
Ikkje rangert 

D                                   
Middels /            

stor negativ                  
(--/---) 

Stor /               
særs stor negativ                 

(---/----) 

Stor /               
særs stor negativ                 

(---/----) 
4 

E                                   Middels negativ      
(--) 

Stor negativ           
(---) 

Stor negativ          
(---) 

3 

F                                   
Middels /            

stor negativ                  
(--/---) 

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 
2 

Alternativ 
Konsekvens 

Delstrekning 3 

Konsekvens 

Delstrekning 4 

Samla 
konsekvens Rangering 

K1/K2            
+                   

Alt. B                                                  

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Liten positiv        
(+) 

Middels negativ     
(--) 

1 

K7                   
+                   

Alt. B                               

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Liten positiv        
(+) 

Middels negativ      
(--) 

1 

K8                  
+                   

Alt. B                                   

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Liten positiv        
(+) 

Middels negativ     
(--) 

1 

K1/K2            
+                    

Alt. D                                   

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Middels negativ     
(--) 

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 
2 

K7                  
+                    

Alt. D                                   

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Middels negativ     
(--) 

Middels /            
stor negativ                  

(--/---) 
2 

K8                   
+                    

Alt. D 

Middels /            
stor negativ                 

(--/---) 

Middels negativ     
(--) 

Middels /            
stor negativ                  

(--/---) 
2 
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11.7 Nasjonale mål 
Alternativ som utløyser særs stor negativ konsekvens (----) kan i einskilde tilfelle vere i strid med 
nasjonale mål for utredingstemaet (Statens vegvesen 2014:182). For deltemaet kulturmiljø er det ikkje 
definert nøyaktig kva type påverknad som kvalifiserer som eit brot på nasjonale mål, og det må difor 
gjerast ei sjølvstendig, fagleg vurdering ikring dette. Ifylgje handbok V712 bør statusen i fyrste rekkje 
relaterast til brot på lover, forskrifter og nasjonale retningsliner. 

 

Dei nasjonale måla for kulturminne og kulturmiljø er gitt i Stortingsmelding nr. 16 (2004–2005) 
«Leve med kulturminner» (sjå òg St.meld. nr. 21 (2004-2005) og St.meld. nr. 35 (2012-2013)): 

 

Strategiske mål: 

• Mangfaldet av kulturminne og kulturmiljø skal forvaltast og takast vare på som 
bruksressursar, som grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping. 

• Eit representativt utval av kulturminne og kulturmiljø skal takast vare på i eit langsiktig 
perspektiv. 

 

Nasjonale resultatmål: 

• Det årlege tapet av verneverdige kulturminne og kulturmiljø som følgje av fjerning, 
øydelegging eller forfall skal minimaliserast og skal innan år 2020 ikkje overstige 0,5 prosent 
årleg. 

• Freda og fredingsverdige kulturminne og kulturmiljø skal vere sikra og ha ordinært 
vedlikehaldsnivå i 2020. 

• Den geografiske, sosiale, etniske, næringsmessige og tidsmessige bredda i varige verna 
kulturminne og kulturmiljø skal betrast, og eit representativt utval kulturminne og kulturmiljø 
skal vere freda innan 2020. 

 

Ein kan på nettstaden miljøstatus.no få ein oversikt over korleis det står til med miljøet, kva som 
påverkar det og kva vi kan gjere for å sikre eit godt miljø her til lands. Fleire offentlege etatar med 
miljøansvar bidreg, mellom anna Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt og Statens 
strålevern. Det vert her mellom anna vist til dei nasjonale måla for kulturminne og kulturmiljø, i 
tillegg til indikatorar for om vi er på rett veg i forhold til å nå desse måla. Då det berre er det fyrste av 
dei nasjonale måla som er relevant for dette prosjektet, dvs. målet om at «tapet av verneverdige 
kulturminne skal minimerast» (miljostatus.no), er det dette målet som vil verte diskutert vidare her. 

 

For det fyrste delmålet er fylgjande indikatorar sett opp:  

• Prosentvis årleg tap av verneverdige kulturminne i utvalte område 

• Prosentvis årleg tap av SEFRAK-registrerte bygningar i utvalte område 

• Prosentvis årleg tap av kulturminne i jordbruket sitt kulturlandskap 
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Det nasjonale målet i høve til automatisk freda og andre verneverdige kulturminne er at tapet av slike 
skal vere redusert til maksimalt 0,5 prosent pr. år innan år 2020. Når det gjeld dei fire vegalternativa 
for ny E39 mellom Stord og Os, vil desse ha direkte påverknad for berre eit fåtal kjende kulturminne 
av denne kategorien, som til dømes ved Agdestein i Stord kommune og moglegvis ved Bårdsundet i 
Tysnes kommune. Då det er mange førreformatoriske kulturminne som enno ikkje er påvist, vil dette 
vere ein vanskeleg indikator å nytte for å seie om eitt eller fleire av vegalternativa er i strid med 
nasjonale mål. Først etter at det har vore gjennomført arkeologiske registreringar i og ved dei 
potensielle veglinene, vil ein kunne få ein betre oversikt over dette. 

På bakgrunn av ei overvaking av tilstanden for SEFRAK-registrerte bygningar i 18 kommunar frå år 
2000 og fram til i dag, har Riksantikvaren berekna at det årlege tapet av denne typen kulturminne i 
snitt har lagt på 1 prosent. Til samanlikning er det nasjonale målet ein reduksjon av dette tapet til 
maksimalt 0,5 prosent årleg. Ny E39 mellom Stord og Os vil medføre at fleire SEFRAK-registrerte 
bygningar vil måtte rivast (eller eventuelt flyttast). Då SEFRAK-data frå delar av Tysnes og Os 
kommunar er mangelfulle, vil tap av SEFRAK-registrerte bygningar vere ein vanskeleg indikator å 
nytte for å vurdere om einskilde av vegalternativa er i strid med dei nasjonale måla. 

I dag vert ofte flyfotografering nytta for å dokumentere kulturminne i jordbrukslandskapet. Ein ulempe 
med denne registrerings-/overvakingsmåten, er at det kan vere vanskeleg å følgje med på korleis det 
går med bygningar, steingjerder, ruinar og andre kulturminne, då mange av dei ligg i terreng med 
vegetasjon som skjuler dei på flybileta. Ein reknar likevel med at mellom 11 og 15 prosent av denne 
typen kulturminne er borte, men det er ikkje registrert særlege endringar dei siste fem åra. I løpet av 
den same perioden er det registert små endringar i arealbruken rundt kulturminne i 
jordbrukslandskapet. Også denne indikatoren kan vere vanskeleg å nytte for å avgjere om nokre av 
vegalternativa for ny E39 er i strid med dei nasjonale måla for kulturminne og kulturmiljø, då 
kunnskapen om desse kulturminna ofte er avgrensa. Likevel kan ein seie at dei vegalternativa som går 
gjennom eller tett opptil område med gardsbusetting kan komme til å vere i strid med dei nasjonale 
måla for denne kulturminnekategorien, som til dømes dei viktige kulturlandskapsområda i 
Uggdalsdalen eller på Støle / Søreid i Tysnes kommune. 

Ein kan altså ikkje utan vidare seie at nokon av dei fire vurderte vegalternativa er i strid med dei 
nasjonale måla for kulturminne og kulturmiljø. Alle vegalternativa vil medføre negativ påverknad på 
kulturminne og kulturmiljø, og fleire stader også med tap av kulturminne og delar av kulturlandskapet 
dei er ein del av. I denne samanheng er det alternativa D og E som kommer dårlegast ut. 
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12 Konsekvensar i anleggsperioden 
Anleggsarbeid i samband med eit så stort tiltak som dette, vil naturleg nok medføre negativ 
konsekvens for alle dei kulturmiljøa som vert direkte råka.  Det vil måtte byggast anleggsvegar for 
store anleggsmaskinar, det vil måtte byggast massedeponi for til dels særs store mengder masse, i 
tillegg til at det vil vere naudsynt med store riggområde fleire stadar. Anleggsarbeidet vil også 
medføre negativ konsekvens for kulturmiljøa i samband med både støv og støy. 

Anleggsfasen er forbigåande, og det er difor viktig at ein unngår å gjere uboteleg skade på dei 
kulturmiljøa som vert råka, jf. avsnitt 13.1 nedanfor. 

12.1 Veganlegg 
Ved bygging av veg i område utan eksisterande infrastruktur, må bygginga skje frå ulike geografiske 
angrepspunkt. Dette gjeld særleg for Tysnes. Eit slikt angrepspunkt kan vere bygging av kaiar for 
transport av utstyr og maskiner fram til veganlegget. 

12.2 Riggområde 
Dei riggområda som er vurderte i prosjektet er ikkje omfatta av konsekvensutgreiinga. Dei er for det 
meste tenkt lokalisert til den 200 meter breie korridoren langs vegalternativa, eller til kryssområda. 
Riggområda vert sett på som ein del av anleggsfasen, og det er ikkje avklart om dei i noko grad vert 
permanente. 

Lokalisering av riggområda må avklarast med fylkeskommunen i høve til eventuelle 
kulturminneinteresser. Ei eventuell etterbruk av riggområda må den einskilde kommune ta vidare i 
eige planarbeid. 

12.3 Anleggsvegar 
Dei fleste anleggvegane skal ikkje vere permanente. Eit unntak er anleggsvegen frå Kaldafosskrysset 
og ned til grenda Gjøvåg og ein eventuell Gjøvåg ferjekai, som truleg vil verte omgjort til permanent 
lokalveg. Eit anna unntak er anleggsveg ved Kobbavågen på Røtinga, som vil verte nytta som gang- 
og sykkelveg når prosjektet er ferdigstilt. 

12.4 Samanstilling av bru 
Uavhengig av val av brukonsept, vil arbeidet med samanstilling av konstruksjonane gå over lengre tid. 
Til dømes vil Fusafjorden vere aktuell for samanstilling av flytebru. Monteringsarbeid krev i tillegg til 
sjøareal, også areal for kai og vegtilkomst.  
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13 Avbøtande tiltak 

13.1 Avbøtande tiltak i anleggsperioden 
Merking av kulturminne: Tiltaket vil medføre fleire typar 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 være viktig å merke dei i anleggsperioden. Dette vil vere særskilt viktig i sårbare 
område, som til dømes ved Bårdsundet i Tysnes kommune. Slik merking vert gjort i samråd med 
fylkeskommunen. 

13.2 Avbøtande tiltak i permanent situasjon 
Fjerne eller flytte delar av tiltaket: For alle dei råka kulturmiljøa vil negativ konsekvens kunne 
reduserast eller fullstendig eliminerast ved å flytte tiltaket vekk frå desse. Med omsyn til dei tekniske 
krava til ny europaveg, vil justeringar av alternativa vere vanskelege å få gjennomført. Det bør likevel 
vurderast i dei tilfella kor tiltaket har størst negativ konsekvens for kulturminne og kulturmiljø, som til 
dømes ved Søreid, i Uggdalsdalen og ved Bårdsundet. Her vil tunnel utanom kulturmiljøa kunne 
eliminere negativ konsekvens av tiltaket på desse, som til dømes variant B2 med senketunnel under 
Bårdsundet, som har vore diskutert mellom anna i kapittel 11. 

 
Ulike landskapspleietiltak: Tilpassing av terrenginngrepa slik at grad av skjemming vert redusert 
mest mogleg. Dette vil vere aktuelt for alle dei direkte råka kulturmiljøa. 

Det må vurderast å byggje miljøtunnel i visse område for å unngå dei negative konsekvensane av store 
og skjemmande skjeringar. Dette vil til dømes vere særs aktuelt i området sør og nord for Bårdsundet, 
og ved Ersvær / Brattatveit, men også andre stader vil dette kunne vere aktuelt. 

 
Dokumentasjon, demontering og/eller flytting: Dette er å oppfatte som ei naudløysing for delvis å 
kunne ivareta kunnskapsverdien til kulturminna, og vert ikkje rekna som «ekte» avbøtande tiltak, då 
kulturminna som følgje av dette vil verte øydelagt eller forringa. Dette er relevant for alle kulturminna 
som kommer i direkte konflikt med tiltaket, enten gjennom utgraving (gjeld førhistoriske kulturminne) 
eller flytting (gjeld primært nyare tids kulturminne). 
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14 Behov for supplerande undersøkingar 

14.1 Usikkerheit 
Konsekvensutgreiinga har gitt ein oversikt over kjente kulturminne og kulturlandskap innanfor plan- 
og influensområdet, basert på data henta frå tilgjengelege kjelder, som databaser, bøker, munnlege 
kjelder, og liknande. I tillegg er desse data supplert med informasjon innsamla i samband med 
synfaringar. Grunna storleiken til undersøkingsområdet og kjeldemessige manglar, er det sjølvsagt 
umogleg å få ein komplett oversikt over alle førekomstar av kulturminne og kulturlandskap på dette 
plannivået. Etter at ein har valt vegalternativ, og skal gå vidare til neste plannivå, vil det difor vere 
viktig å få ein meir komplett oversikt over førekomstane av kulturminne og kulturlandskap som vil 
verte råka av tiltaket. 

14.2 Kulturhistoriske registreringar 
Framleis er det særs mange automatisk freda kulturminne som ikkje er kjent, dette av di det aktuelle 
området aldri har vore tilstrekkeleg registrert, eller kanskje ikkje registrert i det heile. 
Førreformatoriske kulturminne er ofte ikkje synlege over bakken, men er bevart under torva eller 
matjordlaget. For å avgjere om eit tiltak vil kunne komme i konflikt med automatisk freda 
kulturminne, vil det difor alltid vere behov for supplerande undersøkingar for å påvise og dokumentere 
slike kulturminne, jf. kulturminneloven § 9 (undersøkingsplikten). Slike arkeologiske undersøkingar 
vert gjennomført av arkeologar frå fylkeskommunen, og skjer normalt på reguleringsplannivå. 

Som det har framkomme i denne konsekvensutgreiinga, er det eit stort kunnskapshol når det gjeld 
nyare tids kulturminne av alle typar innanfor undersøkingsområdet. Det same gjeld òg førekomstane 
av kulturlandskap med tilhøyrande kulturspor. Ein god del av dei eldre bygningane, då primært 
gardsbygningar, vart i si tid dokumentert i SEFRAK-registeret, og desse data er tilgjengelig via fleire 
kjelder. Då registreringane diverre var særs mangelfulle mange stadar, og av di det etter kvart har gått 
mange år sidan desse vart gjennomført, må det gjennomførast meir grundige registreringar av nyare 
tids kulturminne i dei områda som vert direkte råka av tiltaket. Dette gjeld i hovudsak innanfor dei 
kulturmiljøa som er skilt ut i denne utgreiinga, men også dei «blanke områda» i mellom kulturmiljøa 
bør undersøkast nærmare, då her gjerne finst nyare tids kulturminne som ikkje tidlegare har vore 
registrert. Slike kulturminne kan, bortsett frå ståande bygningar, vere steingardar, bakkemurar, 
hustufter, ryddingsrøysar, vegfar, og liknande. Dette er ikkje freda kulturminne, men er likevel viktige 
kulturminne for å få heilskapleg kulturhistorisk kunnskap om eit gitt område. 

Det same forholdet gjeld òg dei marinarkeologiske kulturminna, som i liten grad har vore registrert. 
Alle områda i sjø som vil verte råka av tiltaket, må vurderast av Bergen sjøfartsmuseum, som så vil 
avgjere om det må gjennomførast marinarkeologiske undersøkingar. I dette prosjektet vil dette gjelde 
alle stadane for fjordkryssingar, om det er på bru eller via senketunnel. 
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16 Vedlegg 

16.1 Kulturmiljø og verdivurdering 
Innanfor plan- og influensområdet er det definert til saman femtisju (57) kulturmiljø med til dels 
forskjellig innhald, utstrekning og tidsdjupne. Verdikartet er vist i kapittel 6 (figur 6.1). Nedanfor vert 
det gitt ein gjennomgang og presentasjon av det kulturhistoriske innhaldet til kvart einskild kulturmiljø 
som har vorte definert i samband med dette prosjektet, saman med grunngjevnaden for 
verdivurderingane. 

 

Tabell 16-1. Oversikt over verdivurderte delområde. 

Kulturmiljø 
KM1 – Ådland KM30 – Gjelland 
KM2 – Tyse KM31 – Vernøy 
KM3 – Nordre Tveita / Lunde KM32 – Landrøyvågen 
KM4 – Rommetveit KM33 – Bårdsundet vest 
KM5 – Kyvik KM34 – Bårdsundet øst 
KM6 – Fjellgardane KM35 – Flygansværsvågen 
KM7 – Grov KM36 – Frøkjedalsvatnet 
KM8 – Agdestein KM37 – Frøkjedal 
KM9 – Jektevik KM38 – Gjøvåg 
KM10 – Børtveit KM39 – Kaldafoss 
KM11 – Mehammar KM40 – Svarvhella 
KM12 – Nordhuglo KM41 – Botnen / Nordbustad 
KM13 – Eide KM42 – Gjellefall 
KM14 – Raunholm KM43 – Vollane 
KM15 – Vistvik / Hovland KM44 – Opdal 
KM16 – Engevik KM45 – To / Rolse 
KM17 – Levåg KM46 – Støle / Søreid 
KM18 – Sandvik KM47 – Sæ 
KM19 – Hodnaneset KM48 – Reiso / Myklestad 
KM20 – Skår KM49 – Økland / Heie 
KM21 – Tornes KM50 – Hjartnes / Nordtveit 
KM22 – Økland KM51 – Baldersheim 
KM23 – Flatråker KM52 – Vinnes / Skåte 
KM24 – Nese KM53 – Kobbavågen 
KM25 – Kongsvik KM54 – Røtingen fort 
KM26 – Drange / Leite KM55 – Kvalsundet 
KM27 – Håviskeland KM56 – Haugland 
KM28 – Færavåg  KM57 – Moberg / Kuven 
KM29 – Ersvær / Brattatveit  
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Figur 16-1. Kulturmiljø KM1 – Ådland. 

 

Kulturmiljø 1 – Ådland       Stord kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Øvre Ådland (gnr. 28) grensar til Tveita i nord, med Lundemannsverk, Tyse og Hystad i aust, og 
Orninggard (Nedre Ådland) i sør. I vest grensar garden til Ådlandsvatnet (Høyland 1966:355). Garden 
er stort sett flatlendt, men noko kupert, og med godt jordsmonn.  

Namnet Ådland kjem av Årland, altså «landet ved elva» (Stord kommune 2009a). Gardsnamn med 
endinga –land vert i regelen datert til eldre jernalder. Opphavleg var Øvre og Nedre Ådland ein gard, 
som seinare vart skilt i to. På midten av 1600-talet var Øvre Ådland sjølveigande gard medan Nedre 
Ådland var kyrkjegods. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent faste arkeologiske kulturminne frå Øvre Ådland, men det skal tidlegare ha lagt ein 
gravhaug i nærleiken av kyrkjegarden og vegen på Nedre Ådland. Haugen inneheldt boltar og 
klinknaglar, som truleg må tolkast som spora etter ein båtgrav frå jernalder (B2730). Også ein del 
lausfunn av førhistoriske gjenstandar på Nedre Ådland viser at det har vore menneskeleg aktivitet i 
området i førhistorisk tid. På bakgrunn av plasseringa til gravhaugen nemnt ovanfor, er det 
nærliggjande å tru at området ved Nedre Ådland var det opphavlege busetnadsområdet på Ådland før 
garden seinare vart delt i to. 
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Figur 16-2. Flintolk frå Øvre Ådland (B11884) (Foto: © 2015 Universitetsmuseet i Bergen). 
 

Berre eitt lausfunn av ein førhistorisk gjenstand er kjent frå Øvre Ådland. Dette er ein flintdolk, funne i 
eit uthus på gnr. 28/44 (B11884). Dolken er tilverka med såkalla flateretusjerings-teknikk, ein teknikk 
som var i bruk frå slutten av yngre steinalder til byrjinga av bronsealder. Denne konkrete dolken er av 
ein form som daterer den til byrjinga av sein-neolittisk tid, som er den siste av dei arkeologiske 
periodane i yngre steinalder (Østmo og Hedeager 2005:113). 

 

Potensialvurdering 

Sjølv om det berre er kjent eitt lausfunn frå Øvre Ådland, er potensialet for å gjere funn av 
arkeologiske kulturminne likevel vurdert å vere til stades. Vi veit at havnivået i området etter siste 
istid låg ein god del over dagens havnivå, og at Ådlandsvatnet på denne tida har vore ein fjordarm. 
Med omsyn til kunnskapen om at busetnad frå den eldre delen av steinalder gjerne låg nært dåtidas 
strandline, vil ein kunne forvente å finne slike busetnadsspor på høvelege flatar langs Ådlandsvatnet, 
om lag 5 – 10 meter over dagens vassflate. 

Kulturspor frå yngre delar av førreformatorisk tid, etter at folk i større grad hadde vorte fastbuande, og 
gjerne innanfor ein regulær gardsbusetnad, vil ein kunne finne i innmarka og i nærleiken av dagens 
tunområde. Især kunnskap om kor dei eldste historisk kjente tunområda låg, vil gje ein god peikepinn 
på kor slike kulturminne kan finnast. Dei førreformatiske kulturminna vil kunne vere alt frå busetnads- 
og aktivitetsspor til gravminne. 

I tillegg vil det òg vere potensial for å gjere funn av førreformatoriske kulturminne i utmarka. Dette 
kan til dømes vere spor etter forskjellig ressursbruk, som jernvinne eller jakt, eller spor etter ferdsle. 

 

Nyare tids kulturminne 

På Øvre Ådland er framleis ein del av den eldre bygningsmassen bevart, mellom anna ein del 
bygningar som kan daterast til 1800-talet. Garden er SEFRAK-registrert, noko som gir ein god 
oversikt over kva som finst av eldre bygningar her. I tillegg er nyare tids kulturminne frå Øvre Ådland 
skildra i både kulturminneplanen og bygningsvernplanen for Stord (Stord kommune 2009a, 2009b). 

Våningshuset på bruk nr. 1 skal opphavleg ha vore ei lafta stove som seinare vart flytta og bygd om til 
sveitserhus (Stord kommune 2009a). På dette bruket står det òg att to mindre grunnmurar i stein, som 
truleg er spor etter uthus og smaleflor.  
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Figur 16-3. Nyare tids kulturminne og kulturlandskap på Ådland (Foto: Google). 

 

På bruk nr. 2, Sageneset, er gamlestova og fleire uthus bevart. Bygningane er frå om lag 1870 og i god 
stand. Sageneset var i si tid husmannsplass under Ådland. Her er seinare reist nytt våningshus, men 
samla er området eit fint minne om ein husmannsplass frå siste del av 1800-talet. 

På bruk nr. 3 skal både våningshus, løe og fjøs vere frå 1884 (Åsland og Strand 1963:919). 
Våningshuset på bruk nr. 4 skal vere bygd om i 1956, og er då truleg ein god del eldre enn dette. På 
det same bruket er det ei løe frå 1912. 

Vidare er det på bruk nr. 5 eit gamalt restaurert eldhus, i tillegg til ein godt bevart staursilo frå om lag 
1920. Desse to bygga er teke med i bygningsvernplanen for Stord kommune (2009b). På eigedommen 
står også eit gammalt våningshus. Kårhuset er restaurert og vert no nytta som barnepark. 

Eldre gardsbygningar finn ein òg på gnr. 28/7, mellom anna eit våningshus frå 1880 og ei løe frå 1929. 

Ådlandsstova, ei årestove frå mellomalderen, stammar frå Øvre Ådland og er i dag plassert mellom 
Sunnhordland museum sine bygningar i Vidsteenparken. 

Øvre Ådland hadde både sag og kvern. Ådlandssaga er nemnd alt i 1610 og låg i Sagenesbekken der 
bruk nr. 2 er i dag. Det er framleis bevarte steinmurar etter saga. Garden hadde dessutan kvern i 
Jørnsbekken. Både her og i Hjulhusbekken ved innmarka til bruk nr. 3, var det mura opp stemmer, 
noko som kan tyde på at vatnet ein gong hadde vore leida herifrå til Sagenesbekken. 

 

Kulturlandskapet 

Innanfor det godt bevarte kulturlandskapet på garden fins det ein del steingardar, bakkemurar og 
rydningsrøyser, som alle er viktige kulturminne, og som saman utgjer vakre og historieforteljande 
innslag i landskapet. 
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Verdivurdering 

Kulturmiljøet på Øvre Ådland består av nyare tids kulturminne med tilhøyrande kulturlandskap. Delar 
av Øvre Ådland er i dag nedbygd med moderne busetnad, men her er framleis fleire gardstun 
beståande av eldre bygningar kor den eldre tunformen er bevart. For to av bygningane i tunet på gnr. 
28/5 er den kulturhistoriske verdien vurdert å vere så høg at dei er regulert som omsynssone i 
arealdelen til den gjeldande kommuneplanen for Stord (H570_171). 

Innanfor kulturmiljøet på Øvre Ådland finst det fleire stadar bevart spor etter både sag og kvern. Dette 
er viktige kulturelement for forståinga av ressursutnyttinga på garden, og sjølv om dei i dag ligg i ruin, 
finst dei framleis i sin riktige kontekst  

På Øvre Ådland er det òg store områdar med velhalde kulturlandskap, med kulturhistoriske spor som 
steingardar, bakkemurar og rydningsrøyser. 

Verdien til kulturmiljøet kan utifrå dei kulturminna som finst her, og utifrå den kontekst dei finst i, 
etter kriteria i handbok V712, settast til middels til stor verdi. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

          Liten       Middels       Stor 

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

                                        ▲ 

 

 

Kulturmiljø 2 – Tyse         Stord kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Tyse (Tyso) (gnr. 22). Frå 1648 har Tyse vore prestegard på Stord. Men i lange periodar budde 
prestane på andre gardar: i Kårevik siste halvparten av 1700-talet og i Sævarhagen tidleg på 1800-
talet. Sokneprest Daae tok i bruk Tyse att og fekk rusta opp bygningane. Han vart også den første 
rektoren på Seminaret og fekk bygt både ei skulestove og eit allmugehus på prestegarden. Skulestova 
vart flytta til lærarskuleområdet på Rommetveit og var i mange år sløydsal, men kring 1970 brann det 
ned. Allmugehuset står i dag i Sævarhagen. 

Garden vart driven av paktarar fram til 1990-åra då staten selde han til brukaren. Garden var då driven 
fram til å vera den største og beste garden på Stord. Men etter salet vart det laga golfbane på garden. 
Prestebustaden vart skilt ut som eige bruksnummer og er bustad for prost/sokneprest. Denne 
eigedommen er med i bygningsvernplanen (Stord kommune 2009b). Det gamle tunet på Tyse låg på 
haugen nord for prestebustaden. Her står att eitt gammalt stovehus som er teke med i framlegget til 
bygningsvernplan. 

 

Arkeologiske kulturminne 

På Tyse finst det to automatisk freda kolgroper, som begge er datert til mellomalder (Askeladden ID 
108478). Kulturminna ligg utanfor kulturmiljøet som vert diskutert her, med indikerer at her har vore 
menneskeleg aktivitet i førreformatorisk tid. 
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Figur 16-4. Kulturmiljø KM2 – Tyse. 

 

Potensialvurdering 

På Tyse vil det vere middels potensial for å finne automatisk freda kulturminne. Området er generelt 
sett mykje nedbygd, og det er få urørte områdar att. Innanfor det definerte kulturmiljøet er det framleis 
område med ope kulturlandskap, kor ein kan forvente å finne automatisk freda kulturspor. 

 

Nyare tids kulturminne 

Innanfor kulturmiljøet er det to SEFRAK-registrerte gardsbygningar. Dette er eit bustadhus og ei løe 
på gnr. 22/7, begge datert til byrjinga av 1900-talet. 

 

Kulturlandskapet 

Rommetveitområdet omfattar heile området frå Tyse til Kyvik, og ligg i ei slak helling frå sjøen opp 
mot skogområda i Rommetveitmarka. Landskapet her er variert med små koller og haugar innimellom 
dei flatare jordbruksmarkene. I Stord kommune sin arealanalyse over Nordbygda, er kulturlandskapet i 
dette området generelt sett klassifisert som A-område, dvs. særs verdfullt kulturlandskap (Stord 
kommune 2000:25). Dei mindre areala i sør, mot Tysemarka og byggefelta på Rommetveit og Kyvik, 
er derimot klassifisert som B-område, dvs. verdfullt kulturlandskap. Innanfor kulturmiljøet på Tyse er 
det bevart steingard langs grensa mot Øvre Ådland i sør. 

 

Verdivurdering 

Området frå Nedre Økland/Tyse og til Hystad har frå gammalt vore eitt av dei beste jordbruksområda i 
kommunen. Men etter kvart har bustadkonsentrasjonen vorte så sterk at det i dag først og fremst er eit 
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attraktivt bustadstrok. Her er få bevarte kulturspor, men framleis kan ein få inntrykk av den gamle 
gardsbusetnaden i området. 

 

Verdi:  Liten  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

            ▲ 

 

 

 
Figur 16-5. Kulturmiljø KM3 – Nordre Tveita / Lunde. 

 

Kulturmiljø 3 – Nordre Tveita / Lunde    Stord kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø (og automatisk freda kulturminne) 

Dei tre gardane Nordre Tveita (gnr. 16), Lundemannsverk (gnr. 17) og Lunde (gnr. 18) ligg på sør-
austre delen av Stord, eit stykke opp frå sjøen. Her er eit ope og etter måten flatt jordbrukslandskap 
med utsyn mot fjella innover i Hardanger og sørover. Gardsområdet utgjer eit samanhangande 
kulturlandskap mellom E39 og Rommetveitvegen, kor det framleis er aktiv gardsdrift, og vakre og 
velhaldne tun med mange gamle og mektige tuntre. To gardsvegar gjennom området, begge frå 
Rommetveitvegen til E39, bind tunområda saman. Vest for dagens E39 er det beitemark og 
utmarksområde, og her er mellom anna heimstølen til Nordre Tveita. 



 
E39 STORD - OS STATLEG KOMMUNDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING – KULTURMILJØ 

 

165 

  
Figur 16-6. Til venstre: gullring frå 300-talet e. Kr., funne på Lundemannsverk (B2599) (Foto: © 2015 
Universitetsmuseet i Bergen). Til høgre: kulturlandskapet på Nordre Tveita (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Gardsnamnet Lunde kjem av det gamalnorske lundr, som tyder «liten skog», medan Tveita kjem frå 
tveit, som tyder «rydning» eller «slåtteng i skog». Tveit-gardane vert ofte datert til vikingtid. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Innanfor kulturmiljøet er det berre kjent eitt arkeologisk kulturminne. Dette er «Skjelmarhaugen», ein 
stor gravhaug på dyrka mark på Lundemannsverk (Askeladden ID 60601). Haugen er ikkje utgraven, 
med det er funne ein kleberskål i austre kant av gravminnet. Med ein diameter på om lag 20 meter og 
ein høgd på 4 meter, er dette eit av dei største gravminna i kommunen. Frå haugen er det god utsikt 
over garden og landskapet omkring. Gravminnet ligg tett ved den gamle kyrkjevegen. 

Elles er her gjort eit funn av ein fingerring av gull frå 300-talet e. Kr. (B2599). Ringen vart funne i det 
som truleg var restane av ein gravhaug i åkeren «Skålaren», like nord for tunet på gnr. 17/1. På 
Lundemannsverk er det òg gjort lausfunn av eit spinnehjul og ein stridsøks, begge frå jernalder. 

På Nordre Tveita finst det to haugar som kanskje kan vere gravminne. Den eine, den såkalla 
«Rundhaugen», er stor og ligg dominerande til like bortanfor tunet på bruk nr. 2, m. fl. Haugen er 
ikkje registrert som gravhaug, men ein kan ikkje sjå bort ifrå at den kan vere eit førhistorisk 
gravminne. I det same området ligg ein annan haug, «Tjoregrovhaugen». Heller ikkje denne er 
registrert som kulturminne. 

 

Potensialvurdering 

Utifrå kunnskapen om eksisterande kulturminne og lausfunn på Nordre Tveita, Lundemannsverk og 
Lunde, er potensialet for å gjere funn av arkeologiske kulturminne her vurdert å vere stort. 

I innmarka og rundt gardstuna her vil det vere stor sjanse for å kunne finne førreformatoriske 
busetnads- og aktivitetsspor. Kunnskap om kor gardstuna låg før utskiftinga, vil kunne gje ein god 
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indikasjon på kor slike kulturminne er å finne då gardsbusettinga ofte vart liggjande meir eller mindre 
på den same staden opp gjennom åra. Etter utskiftinga vart den gamle gardsstrukturen heilt endra. 

Innanfor kulturmiljøet vil det òg vere potensial for å finne førhistoriske gravminne. Som nemnt 
ovanfor, finst det på Nordre Tveita mellom anna ein stor og markant haug som kanskje kan vere eit 
gravminne. Berre nærmare arkeologiske undersøkingar vil kunne av- eller bekrefte dette. 

I tillegg er det òg potensial for å gjere funn av førreformatoriske kulturminne i utmarka. Dette vil 
kunne vere spor etter forskjellig ressursbruk, som jernvinne, fangst og så bortetter. Ny E39 er tenkt 
lagt gjennom delar av dette området, og det vil difor vere særs viktig å kartlegge dei kulturminna som 
måtte finnast her. 

 

 
Figur 16-7. Rundhaugen på Nordre Tveita. Til høgre i bakgrunnen ligg Tjoregrovhaugen (Foto: Atle Jenssen, Statens 
vegvesen). 

 

Nyare tids kulturminne 

Innanfor gardstuna i dette området er det ein blanding av eldre og nyare gardsbygningar, men med 
mange av dei eldre bygningane bevart. På Nordre Tveita, bruk nr. 2 m. fl., ligg husa tett, og ein kan 
her framleis få inntrykk av den gamle klyngjetunsstrukturen. Nokre av bygningane her er særs gamle, 
mellom anna skal stabburet vere frå 1500-talet. Dette er datert utifrå lafteteknikk og utforminga av 
døropninga (Jens Litlabø, pers. komm.). Elles er her våningshus frå 1905, løe med fjøs frå 1895 og 
røykjehus frå 1900. Fleire av bygningane i tunet ligg som omsynssone i arealdelen til gjeldande 
kommuneplan (H570_170). 

På Lundemannsverk er busetnaden samla i to distinkte tunområde: eitt på gnr. 17/1 og 5 og eitt på gnr. 
17/4. Innanfor begge desse områda er det bevart fleire eldre gardsbygningar. Ein av dei eldste 
bygningane her skal vere stabburet i tunet på gnr. 17/1, som truleg er frå 1760. Stabburet er teke med i 
bygningsvernplanen til Stord kommune (2009b), og ligg i tillegg som omsynssone i arealdelen til 
gjeldande kommuneplan (H570_169). Også eit sommarfjøs på gnr. 17/2 skal vere frå 1700-talet. 



 
E39 STORD - OS STATLEG KOMMUNDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING – KULTURMILJØ 

 

167 

 
Figur 16-8. Tunet på Nordre Tveita, gnr. 16/2 m. fl. (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

På gnr. 17/4 er to av bygningane truleg frå 1800-talet, medan det ifylgje SEFRAK-registeret skal vere 
fem bygningar frå 1800-talet, og då truleg frå tida før 1850, på gnr. 17/5. 

Også på Lunde er det bevart mange, eldre gardshus. Utifrå SEFRAK-registeret kan det virke som om 
det især er bygningar frå tida 1850-75 som finst her. Den eldste av bygningane skal vere ei løe frå ca. 
1825-50, som ligg på bruk nr. 4. 

Vest for dagens E39 er det utmarksområde og beite. Her ligg mellom anna heimestølen til Nordre 
Tveita, med godt bevart og grindbygd utløe. Bygningen er ikkje SEFRAK-registrert, men skal vere frå 
1800-talet. 

Vegen frå Fjellgardane kom ned til Nordre Tveita, derifrå gjekk kyrkjevegen over Tyse og kom inn på 
Valdaivegen litt sør for prestebustaden (Stord kommune 2009a). 

 

Kulturlandskapet 

Innanfor kulturmiljøet er det eit særs godt ivaretatt kulturlandskap. Innmarka, som består av dyrka 
mark, er for det meste ope, men med einskilde større eller mindre klyngjer av tre på kollane rundt 
ikring. I utmarka, vest for dagens E39, er det ein kombinasjon av ope beitemark og skog. 

 

Verdivurdering 

Gardstuna på bnr. 2 og 7 på Nordre Tveita ligg tett i kvarandre, og har såleis bevart delar av den gamle 
klyngjetunstrukturen. Også busetnaden elles innanfor kulturmiljøet ligg i klynger kring dei opphavlege 
gardstuna, og gamle bygningar og bygningsmiljø er stort sett teke godt vare på. Nyare gardsbygningar 
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er passa inn i miljøet, og heile bygningsmassen og jordareala er halde godt ved like. Området har god 
samanheng mellom dyrka mark og beitemark, kor ein òg finn dei gamle steingardane. 

Ifylgje arealanalysa for Nordbygda, er jordbrukslandskapet i dette området «heilskapleg, men likevel 
med stort mangfald. Området har eit velhalde, samanhangande og harmonisk kulturlandskap med fine 
bygningsmiljø og mange spor frå tidlegare drift. Variasjonen mellom den relativt flate dyrka marka, 
dei små kollane med skog, bekkedraga og gardstuna gjev landskapet stor opplevingsverdi» (Stord 
kommune 2000:28). I tillegg vert området klassifisert som eit A-område, som er særs verdfullt, på 
grunn av det heilskaplege kulturlandskapet med den beste jordbruksmarka i kommunen med mange 
historieforteljande element samt stort mangfald og velhaldne bygningsmiljø. 

Kulturmiljøet er eit særs heilskapleg og intakt jordbrukslandskap med få nyare tekniske inngrep. 
Tidsdjupna er særs stor, med synlege spor i landskapet frå førhistorisk tid saman med spora etter 
seinare tids gardsdrift. 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                ▲ 

 

 

 

Figur 16-9. Kulturmiljø KM4 – Rommetveit. 

 

Kulturmiljø 4 – Rommetveit      Stord kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Rommetveit er eit naturleg framhald av kulturlandskapet i Kyvik, og fører dette landskapet vidare 
sørover til gardstuna på Lunde og Lundemannsverk. Gardane Nedre Rommetveit (gnr. 20) og Øvre 
Rommetveit (gnr. 21) ligg i ei slak helling frå sjøen og opp mot skogsområda i Rommetveitmarka. 
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Landskapet er variert med små koller og haugar innimellom dei flate jordbruksmarkene. Kollene og 
haugane har grunnlendt mark, og er som regel nytta til beite. Ein finn òg litt lauvskog med mange 
gamle, flotte tre i desse områda. Store, gamle tre står det også på dei fleste gardstuna (Stord kommune 
2009a:35). 

Gardsnamnet kjem av mannsnamnet Romundr (Råmund) sett saman med endinga -tveit, som tyder 
«rydning» eller «slåtteng i skog». Tveit-gardane vert ofte datert til vikingtid, men ut frå dei 
arkeologiske funna på Rommetveit ser ein at her har vore menneskeleg aktivitet tidlegare enn dette. 

 

 
Figur 16-10. Kulturlandskapet på Rommetveit og Kyvik (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Arkeologiske kulturminne 

På Rommetveit er det bevart to faste arkeologiske kulturminne, men desse ligg utanfor kulturmiljøet 
som vert diskutert her.  

Det er elles gjort fleire lausfunn av førhistoriske gjenstandar på garden. I ein åker på Rabben, 300 
meter nord for tunet på gnr. 20/1, vart det i si tid funne to øksar frå steinalder (B11264 og i privat 
eige). To øksar frå steinalder har òg vore funne i området kor høgskulen i dag ligg (B6077 og tapt). I 
nærleiken av gravrøysa på Breidvikneset har det dessutan vore funne ein spjutspiss av jern (B2627). 

 

Potensialvurdering 

Saman med dei eksisterande førhistoriske kulturminna på Rommetveit, gir dei nemnde lausfunna oss 
eit visst innblikk i den menneskelege aktiviteten som har funne stad her i førhistorisk tid. 

Det er stort potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar på garden. Ut frå 
strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora 
etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne i nærleiken av rennande vatn 
og gjerne skjerma frå vær og vind. Fleire slike plassar kan ein finne her, men ingen av desse vil verte 
påverka av ny E39 gjennom området.  
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Også kulturminne frå tida etter at jordbruket vart innført og folk vart meir bufaste, vil ein kunne finne 
fleire stader på Rommetveit. Busetnads- og aktivitetsspor i tillegg til gravminne vil ein gjerne finne i 
innmarka og gjerne i nærleiken av tunområda. Især kunnskap om kor det eldste tunet låg før 
utskiftinga, vil gje ein god peikepinn på kor ein kan forvente å finne denne typen kulturminne. 

Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

Då det er fleire lune vikar og hamnar på Rommetveit, vil det òg vere stort potensial for å finne marine 
kulturminne her, men heller ikkje desse vil verte påverka av ny E39 gjennom området. 

 

Nyare tids kulturminne 

På Rommetveit ligg det gamle tunområdet samla, og den gamle klyngjetunstrukturen er framleis godt 
synleg. Innanfor tunet finn ein både eldre og yngre bygningar, og talet på bevarte, eldre 
gardsbygningar her er stort. Ifylgje Norske gardsbruk skal våningshusa på bruk nr. 1, 2 og 3 vere 
gamle, men av uviss alder (Aasland og Strand 1963:905-906). Ein stor mengd av bygningane her er 
SEFRAK-registrert, og delvis også datert. Den eldste bygningen i tunet skal vere våningshuset på gnr. 
20/3, bygd ein gong mellom 1825 og 1850. Våningshuset på gnr. 20/4 skal vere bygd ikring 1880, 
men har seinare vorte ombygd. Også løa og fjøset på dette bruket er gamle. 

 

Kulturlandskapet 

Kulturlandskapet på Rommetveit er heilskapleg, og med stort mangfald. Her er velhalde, 
samanhangande og harmonisk kulturlandskap med fine bygningsmiljø og mange spor frå tidlegare 
drift. Variasjonen mellom den relativt flate dyrka marka, dei små kollane med skog, bekkedraga og 
gardstuna gjev landskapet stor opplevingsverdi (Stord kommune 2000:28). 

 

Verdivurdering 

På garden Rommetveit er det spor etter menneskeleg aktivitet frå steinalder og heilt fram til i dag. 
Talet på eksisterande førreformatoriske kulturminne er lågt, ei gravrøys og ei nausttuft, og ligg utanfor 
det kulturmiljøet som vert diskutert her. 

Dei nyare tids kulturminna på Rommetveit er i hovudsak knytt til primærnæringen, det vil seie 
gardsbruka. Den gamle klyngjetunsstrukturen er i stor grad bevart, noko som saman med den store 
mengda eldre bygningar, gir desse kulturminna stor pedagogisk verdi. 

Kulturlandskapet på Rommetveit er velhalde, samanhangande og harmonisk, med fine bygningsmiljø 
og mange spor frå tidlegare drift. Variasjonen mellom den relativt flate dyrka marka, dei små kollane 
med skog, bekkedraga og gardstuna gjev landskapet stor verdi. 

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                ▲ 
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Figur 16-11. Kulturmiljø KM5 – Kyvik. 
 
 
Kulturmiljø 5 – Kyvik       Stord kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø (og automatisk freda kulturminne) 

Kyvik (gnr. 19) ligg på austsida av Stord med utsyn mot Huglo og Klosterfjorden. Kyvik er frå 
gammalt kyrkjegods, og var i si tid delt mellom Munkeliv kloster og Stord kyrkje. 

Frå gammalt av har garden vore skift i to partar med lik skyld, Øvre og Nedre Kyvik. Til Øvre Kyvik 
høyrde bruka nr. 2, 3, 4 og 7, og til Nedre bruka nr. 1, 5 og 6. Det er uvisst kva namnet kjem av, men 
det kjem kanskje frå ordet køyta, som tyder pytt, sump, søle. I så fall skriv det seg frå Kyvikøyro, der 
det er så utgrunt at det lagar seg massevis av pyttar ved fjøra sjø (Stord kommune 2000). 

 

Arkeologiske kulturminne 

Frå Kyvik kjenner ein berre til eitt arkeologisk kulturminne. Dette er restane av ei gravrøys, på berget 
100 meter nordaust for stova på gnr. 19/6 (Askeladden ID 126290). Av røysa er det i dag berre bevart 
nokre få steinar. Gravminnet kan ha vore 5-6 meter i diameter og skal i sin tid ha vore relativt høg. Ein 
kjenner ikkje til funn frå røysa. 

Ved rydding av stein i åkeren «Hagen» på gnr. 19/4 vart det i 1971 funne ein flintdolk (B12213). 
Funnstaden er ein flat bakke om lag 10 meter over havet. Dolken er framstilt ved hjelp av såkalla 
«flateretusjering», ein teknikk som kjenneteiknar siste del av yngre steinalder og den eldste delen av 
bronsealder. 
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Figur 16-12. Flintdolk (B12213) (Foto: © 2015 Universitetsmuseet i Bergen). 

 

Potensialvurdering 

På Kyvik er det potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar. Ut frå 
strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora 
etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn og gjerne 
skjerma frå vær og vind. Langs heile stranda på Kyvik er det stort potensial for å finne spor etter 
steinalderbusetnad. Funnet av ein flintspiss her understreker dette. Dette området vil ikkje verte råka 
av ny E39. 

Førreformatoriske kulturminne frå tida etter at jordbruket hadde vorte innført, vil ein kunne finne fleire 
stader. Busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av 
dagens tunområde. Især kunnskap om kor dei eldste kjente tunområda låg, vil gje ein god peikepinn på 
kor slike kulturminne kan finnast. 

Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. Vest for dagens E39 ligg helleren «Hundshilleren». Denne har ikkje vore undersøkt 
arkeologisk, men er ein stad der ein gjerne kan forvente å finne førreformatoriske busetnadsspor. 

Då det er fleire lune vikar og hamnar på Kyvik, med tilhøyrande sjøbruksmiljø, vil det òg vere stort 
potensial for å finne marine kulturminne her. På Kyvik vil område i sjø ikkje verte råka av plan om ny 
E39. 

 

Nyare tids kulturminne 

Det gamle tunet i Øvre Kyvik låg oppi bakken der tuna til gnr. 19/2 og 15 er, medan det gamle tunet i 
Nedra Kyvik, eller «Klokkargarden» som han vart heitande i dagleg tale, var om lag der som gnr. 19/1 
har tunet sitt. 

Dei fleste eldre bygningane som i dag står i tunet på gnr. 19/15 stammar truleg frå 1700-talet. Dette er 
små, enkle bygningar, organisert i eit firkanttun. Gamleløa er lita, og såleis ein typisk forløpar til dei 
etter kvart store vestlandsløene. I hovudhuset er det ein særeigen, open gråsteinsmurt eldstad. Slike 
eldstader finn ein elles oftast i eldhus (Stord kommune 2009b). Gardstunet ligg i omsynssone i 
gjeldande kulturminneplan for Stord (H570_164). 
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Figur 16-13. Naustmiljø på Kyvik (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

På gnr. 19/2 er det våningshus frå 1888 og løe frå 1905, på gnr. 19/3 og 4 er det våningshus frå 1924 
og løe frå 1905, medan det på gnr. 19/7 er våningshus frå 1900 og ei løe frå 1890 (Norske gardsbruk 
1963:894-95). 

I Kyvik er strandsona med naustmiljøa ein vesentleg del av kulturmiljøet. Naustet på gnr. 19/31 er 
grindabygt og truleg eitt av dei eldste på Stord. Det står på hellande grunn rett på stranda. Naustet er 
med i bygningsvernplanen til Stord kommune (2009b). Naustmiljøet ligg i omsynssone i gjeldande 
kulturminneplan (H570_165). 

 

Kulturlandskapet 

På Kyvik er det eit heilskapleg kulturlandskap, som er ope og velhalde. Tunområda er gjerne omgitt av 
lauvskog. Saman med Rommetveit og Økland, har Kyvik den beste jordbruksmarka i kommunen, og 
med mange historieforteljande element samt stort mangfald og velhaldne bygningsmiljø, er 
kulturlandskapet her klassifisert som særs verdfult (A-område) (Stord kommune 2000:25). 

Området har god samanheng mellom dyrka mark og beitemark, som mange stader framleis er skilt av 
steingardar, som det på Kyvik er bevart mange av. 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet har stor tidsdjupne, med spor etter menneskeleg aktivitet frå bronse-/jernalder og heilt 
fram til i dag. Kyvik ligg som ei fortsetting av kulturmiljøet på Rommetveit lenger mot sør, med det 
same innhaldet av eldre bygningar og velhalde kulturlandskap. 

Det er berre bevart eitt kulturminne frå førhistorisk tid på garden, men sjølv om denne gravrøysa i dag 
berre består av nokre steinar, og såleis har liten kulturhistorisk og pedagogisk verdi, er likevel 
kulturminnet med på å definere tidsdjupna til kulturmiljøet. 
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Dei nyare tids kulturminna på Kyvik er i hovudsak knytt til primærnæringen, det vil seie gardsbruka, 
med tilhøyrande naustområde. Den gamle klyngjetunsstrukturen er i stor grad bevart, noko som saman 
med den store mengda eldre bygningar, gir desse kulturminna stor pedagogisk verdi. 

Kulturlandskapet på Kyvik er velhalde, samanhangande og harmonisk, med fine bygningsmiljø og 
mange spor frå tidlegare drift. Variasjonen mellom den relativt flate dyrka marka, dei små kollane med 
skog, bekkedraga og gardstuna gjev landskapet stor kulturhistorisk verdi. 

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                ▲ 

 

 

 
Figur 16-14. Kulturmiljø KM6 – Fjellgardane. 

 

Kulturmiljø 6 – Fjellgardane      Stord kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Gardane frå Førland til Haugland ligg høgst oppe i Nordbygdo, om lag 100 – 150 meter over havet, og 
går under namnet «Fjellgardane». Sjølv om gardane her ligg høgt, og vinteren varar lengre her enn 
nede i Nordbygdo, er det få gardar på Stord som har så mykje sol (Økland og Njåstad 2005:56). 

Namnet Førland kjem av det gammalnorske fyri, altså fura. Førland sitt gardsområde strekkjer seg ned 
til sjøen mellom Grov og Kyvik. Namnet Eskeland kjem av det gammalnorske eski, altså ein stad der 
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det veks mykje ask. Gardar med namneendinga –land vert tradisjonelt datert til jernalder (Østmo og 
Hedeager 2005).  

Fjellgardane er sannsynlege mellomaldergardar. Arkeologiske undersøkingar på Eskeland tyder på at 
området vart rydda alt i eldre jernalder, medan korndyrking er tidfesta til om lag år 1100. Men det er 
uvisst om busetnaden vart etablert då eller tidlegare (Økland og Njåstad 2005: 123). 

 

 
Figur 16-15. Kulturlandskap og bygningsmiljø på Presthaug (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå dette området, og Fjellgardane var lenge eit 
«funntomt» område i arkeologisk samanheng. Ut i frå gardsnamna skulle ein likevel kunne forvente at 
det hadde vore busetnad så langt attende som jernalder. I eit forsøk på å få eit svar på denne «gåta», 
vart det i 2002 gjennomført ei arkeologisk undersøking på Øvre Eskeland (Økland og Njåstad 
2005:66). Dateringar av trekol og dyrkingslag, som vart funne i ei åkerrein her, viser at den eldste 
avsviinga skjedde ein gong innanfor tidsrommet 435 – 630 e. Kr., det vil seie i eldre jernalder, medan 
den eldste dyrkinga skjedde innanfor tidsrommet 1020 – 1160 e. Kr., som er heilt i byrjinga av 
mellomalderen. Tolkinga av desse funna, er at området for namnegarden Eskeland vart rydda i 
folkevandringstid, og at det i tidleg mellomalder fanst faste åkrar her (Økland og Njåstad 2005). 
Funnstaden er ikkje registrert i Askeladden, Riksantikvarens database over kulturminne. 

 

Potensialvurdering 

På bakgrunn av funn av trekol og dyrkingslag frå førreformatorisk tid, i tillegg til områdets stadnamn 
og topografi, er det vurdert å vere stort potensial for å gjere funn av førreformatoriske kulturminne her. 
At ein knapt kjenner til spor frå førhistorisk tid herifrå, skuldast nok at det ikkje har vore gjennomført 
arkeologiske undersøkingar her i særleg grad, framfor at området ikkje var busett i førhistorisk tid. 

Busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av dagens 
tunområde. Især kunnskap om kor dei eldste historisk kjente tunområda låg vil gje ein god peikepinn 
på kor slike kulturminne kan finnast. Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. 
Dette kan vere spor etter forskjellig ressursbruk, som til dømes jernvinne. 
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Nyare tids kulturminne 

På Førland finst det i dag mange moderne bygningar, både driftsbygningar og våningshus, og det er 
lite bevart av det opphavlege bygningsmiljøet. Einskilde spor etter tidlegare gardsdrift kan ein likevel 
finne her, mellom anna finst her ein stor, gammal askestyving, ein steingard og ei hustuft etter ein 
gammal husmannsplass (Stord kommune 2009a). 

På Eskelandsgardane er derimot den eldre bygningsmassen tatt betre vare på, då spesielt på Nedre 
Eskeland, og moderne bygningar er betre tilpassa det gamle bygningsmiljøet. Like ovanom tunet på 
Eskeland bruk nr. 1 ligg restar etter gamletunet, mellom nokre svære asketre. I tunet på bruk nr. 2 står 
ei gammal tømmerbygning, kanskje ei gammal røykstove, medan det nord for tunet ligg ruinar etter 
ein uteflor. Her er også ein steingard som viser skiljet mellom utmark og innmark. 

Til Øvra Eskeland høyrde husmannsplassen Austestølen. Ein veit at der har budd folk frå 1750-åra. 
Tuft etter stova står att. Ovanfor Massamyro låg husmannsplassen Myro, som vart fråflytta om lag 
1870. På plassen er det tufter etter stove og løe, i tillegg til ei vasskjelde. Nordvest for hovudtunet ligg 
stølen. Her er restar etter ein uteflor. 

Presthaug- og Hauglandsgardane har ein bygningsmasse av ulik alder, men hovuddelen er frå nyare 
tid. 

Sjoarvegen frå Eskeland til Fuglavikjo viser godt på ei strekkje, litt ovanom Fjellgardsvegen. Denne 
vegen brukte også Førland. Alle gardane her har naust i Fuglavikjo på Kyvik. 

 

Kulturlandskapet 

Fjellgardane har etter måten stor variasjon i terreng og jordbruksareal, og lite flat jordbruksmark 
(Stord kommune 2009a:34). Då her er meir beitemark enn dyrka mark, får kulturlandskapet ein nokon 
annan karakter enn i områda lågare nede og nærmare sjøen. 

Dei gamle steingardane i skiljet mellom inn- og utmark er her tatt godt vare på. Spesielt gjeld dette på 
Haugland (gnr. 15) og Presthaug (gnr. 14), kor det er bevart ein nesten kontinuerleg steingard rundt 
heile innmarka. Steingarden viser dei gamle grensene for innmarka til den opphavlege 
Hauglandsgarden, som i dag består av Haugland og Presthaug. 

 

Verdivurdering 

På Fjellgardane er det eit heilskapleg kulturlandskap med jordbruksareal som er godt halde i hevd, i 
tillegg til velhaldne bygningsmiljø. Det er ikkje kjent kulturminne frå førhistorisk tid herifrå, men 
undersøkingar viser at det har vore menneskeleg aktivitet her allereie så tidleg, noko som òg vert 
understreka av stadnamna. 

Felles for heile området er utparsellering av bustadtomter nært Fjellgardsvegen, og delar av Førland og 
Solhaug er bygd så mykje ut at området får meir karakter av å vere bustadfelt enn tradisjonelt 
bustadområde (Stord kommune 2009:34). Elles kan ein mange stader framleis finne einskilde 
bygningar og andre kulturspor rundt om på gardane her, spesielt på Eskeland. 

Kulturlandskapet på Fjellgardane har større variasjonar og større kontrastar i terrengformer og 
vegetasjonstypar enn i Rommetveitområdet, men gir likevel eit harmonisk og heilskapleg 
totalinntrykk, og har stor kulturhistorisk verdi. Det meste av Fjellgardsområdet er i arealanalysa for 
Nordbygda klassifisert som B-område (verdfullt), medan dei tettaste bustadsområda på Førland og 
Solhaug vert klassifisert som C-område (mindre verdfulle) (Stord kommune 2000:27). 
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Verdi:  Middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                               ▲ 

 

 

 
Figur 16-16. Kulturmiljø KM7 – Grov. 

 

Kulturmiljø 7 – Grov       Stord kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø (og automatisk freda kulturminne) 

Grov (gnr. 9) er ein gammal gard, rydja i jernalderen, men det er vanskeleg å bestemma alderen 
nærare enn det. Namnet Grov kjem av det gamalnorske grof, som tyder «grav», dvs. «søkk i 
landskapet». Garden høyrde til Halsnøy Kloster sitt gods og vart seinare selt til dei fire brukarane. 

 

Arkeologiske kulturminne 

På bruk nr. 1 er ein gravhaug frå jernalderen (Askeladden ID 66487). Haugen har ein diameter på om 
lag 7 meter, er av uviss høgd, og er særs dårleg markert i terrenget. Haugen ligg øvst oppe på ein kolle, 
som er tettvaksen med eiketre og kratt i nordre del, medan han i søre del er open og grasvaksen. Her 
må ha vore særs godt utsyn over fjorden mot Huglo i nordaust, aust og søraust, men i dag stengjer 
eikeskogen mykje for utsynet. Det er ikkje kjent førhistoriske funn frå haugen. 
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Figur 16-17. Gravhaug på Grov (Askeladden ID 66487) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

I tillegg ligg det ein mogleg gravhaug sørvest for den ovanfor nemnde haugen, på ein høg og 
graskledd kolle (informasjon frå Askeladden). Denne har ikkje vore nærmare undersøkt, og er ikkje 
lagt inn som freda kulturminne i databasen. 

Nede ved sjøen er det ei flat slette som vert kalla «Saltkjelen». Her skal det vere ein steinhelle med hol 
eller grop i eller ved ei forseinking i bakken. På garden er det tradisjon om at her skal ha vore utvunne 
salt. Alderen på dette kulturminnet er uviss. 

 

Potensialvurdering 

På Grov er det stort potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar. Ut frå 
strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora 
etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne nært rennande vatn og gjerne 
skjerma frå vær og vind. Fleire slike plassar kan ein finne langs strandlina på Grov. 

Førreformatoriske kulturminne frå tida etter at jordbruket hadde vorte innført vil ein kunne finne fleire 
stader på garden. Busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i 
nærleiken av dagens tunområde. Især kunnskap om kor dei eldste kjente tunområda låg vil gje ein god 
peikepinn på kor slike kulturminne kan finnast. 

Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne eller saltutvinning. Også gravminne plassert på knausar og berg 
langs strandlina vil det vere eit visst potensial for å kunne finne her. 

Då det er fleire lune vikar og hamnar på Grov, vil det òg vere eit visst potensial for å finne marine 
kulturminne her. Ein indikasjon på dette, er stadnamnet «Ladberget» ved Buvika, heilt sør på Grov, 
som kan tyde på at det her var ein god hamn, og at det i dette området vart tatt i land og lagra 
handelsvarer.  
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Figur 16-18. Kulturlandskap og nyare tids kulturminne på Grov (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Nyare tids kulturminne 

Der det gamle tunet på Grov låg, er det enno att eit kulturlandskap som er etter måten lite merkt av 
moderne busetnad. Den gamle bygdevegen går framom tuna på bruk nr. 1 og 4. Med våningshus, 
driftsbygningar, eldhus og siloar dannar desse to tuna eit interessant kulturmiljø. På bruk nr. 1 er det 
våningshus frå 1870 og løe frå 1935 (Aasland og Strand 1963:887). Også tunet på bruk nr. 4 har 
mange gamle hus, mellom anna våningshus frå 1700-talet som er lite endra, i tillegg til eldhus og 
stabbur frå 1800-talet. Løa og fjøset er yngre, bygd i 1902. To av bygningane i tunet ligg inne i 
omsynssone i gjeldande kommuneplan (H570_163). Vidare er det på bruk nr. 7 eit våningshus frå siste 
del av 1800-talet, seinare ombygd både i 1931 og 1951, i tillegg til gamal løe og fjøs. 

På bruk nr. 3 er det tufter etter ein husmannsplass. Inne i ei granplanting er grunnmuren av eit 
stovehus. På bruk nr. 6 er murrestar etter ei stampe og restar etter ein kvernhusmur. Bruk nr. 10 har 
hustuft etter ein husmannsplass. Det er restar etter husmuren på Elveplasset. Her er også ei 
rydningsrøys og ein 75 meter lang steingard. 

 

Kulturlandskapet 

Kulturlandskapet i dette området er av dei få landskapa som framleis har det småkuperte preget som 
tidlegare var vanleg mange stader på Vestlandet (Stord kommune 2009b). På Grov er det aktiv 
landbruksdrift, og kulturlandskapet er halde i god hevd. I arealanalysa for Nordbygda, er 
kulturlandskapet på Grov klassifisert som verdfullt (B-område) (Stord kommune 2000:27). 

 

Verdivurdering 

Det er berre bevart eitt førhistorisk kulturminne på Grov. Denne gravhaugen ligg fint i landskapet, og 
er med på å gi kulturmiljøet stor tidsdjupne. 
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Spora etter den eldre gardsbusettinga på garden er framleis godt synlege, og her finst bevarte 
bygningar frå både 1700- og 1800-talet. Spesielt i tunet på gnr. 9/4 er det bevart mange eldre 
bygningar, og her er den gamle gardsstrukturen særskilt tydeleg. Elles er det òg ein god del moderne 
bustader rundt om på garden.  

På Grov er det lite att av steingardar og andre historieforteljande element i kulturlandskapet, men 
landskapet er godt halde i hevd og vert rekna som verdfullt. 

Totalt sett vert difor verdien til kulturmiljøet på Grov sett til middels/stor. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                        ▲ 

 

 

 
Figur 16-19. Kulturmiljø KM8 – Agdestein. 

 

Kulturmiljø 8 – Agdestein      Stord kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø (og automatisk freda kulturminne) 

Garden Agdestein (gnr. 6) har fått namn etter «Agdesteinen», ein stor stein på fjellbruna ovanom, lett 
synleg frå Langenuen. Forstavinga er truleg det same som i Agder, noko med taggar på, noko som 
stikk fram. Garden er ikkje av dei eldste på Stord, og er truleg rydja i vikingtid. Agdestein er gammalt 
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sjølveigande bondegods. I 1795 vart garden skilt i to om lag jamstore bruk, bruk nr. 1 og 2. I 1851 vart 
bruk nr. 3 skilt ut frå bruk nr. 2. 

 

Arkeologiske kulturminne 

I Øyjorda, eit utmarksområde i fjellsida over Agdestein, ligg ei tuft etter eit hus (Askeladden ID 
66479). Hustufta teiknar seg som ein kring 13 x 4 meter stor, grasvaksen terrasse i den hallande lia. 
Ho er orientert nordaust-sørvest. Frå staden er det storfelt utsyn over leia mot sørlege delen av Huglo i 
aust. 

Steingardar markerer det som kan ha vore grensa mellom innmark og utmark. Truleg er dette 
mellomaldergarden Selfall, som i 1427 er ført opp i Munkeliv kloster si jordebok, men som ein seinare 
ikkje har funne spor etter i kjeldene. Øyjorda har seinare vore brukt som slåtteeng av brukarane på 
Agdestein. 

 

 
Figur 16-20. Hustuft frå mellomalder på Øyjorda (Askeladden ID 66479) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Potensialvurdering 

På Agdestein er det potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar. Ut frå 
strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora 
etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn og gjerne 
skjerma frå vær og vind. Fleire slike plassar kan ein finne på garden, men ingen av desse vil verte 
direkte påverka av ny E39 gjennom området. 

Også førreformatoriske kulturminne frå tida etter at jordbruket hadde vorte innført, er det potensial for 
å kunne finne fleire stader på Agdestein. Busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i 
innmarka og gjerne i nærleiken av dei eldre tunområda på garden. 
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Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

Då her er gode hamneforhold og bevart sjøbruksmiljø, er det òg potensial for å finne marine 
kulturminne på Agdestein. 

 

Nyare tids kulturminne 

Agdestein er ikkje av dei eldste gardane på Stord, men likevel står truleg eit av dei eldste våningshusa 
på Stord her. Våningshuset på bruk nr. 2 kan vere så gamalt som frå 1400-talet, men er ifylgje 
SEFRAK-registeret frå 1500-talet. Bygningen har seinare vore ombygd og påbygd fleire gonger, både 
i 1891 og 1906, og ligg inne i omsynssone i gjeldande kommuneplan for Stord (H570_159). På det 
same gardsbruket er det ei løe og eit fjøs frå 1880, medan det på bruk nr. 3 er eit våningshus som er 
bygd i det same året. På bruk nr. 4 skal det vere bevart to ståande bygningar frå 1500-talet, i tillegg til 
to tufter frå same tida. 

Der Sørelva (eller Sagelva) renn ut i sjøen, er det tufter etter den gamle Agdestein–saga. Alt i 1603 er 
det nemnt ei flaumsag på Agdestein, og i 1723 er det nemnt «1 flomquern til egen fornødenhed». I dag 
ser ein berre murrestar att etter sagbygningen og sloket. 

Agdestein var ei tid eigen skulekrins. Skulehuset kom frå Sørhuglo, det står enno, men vert i  dag nytta 
som fritidshus. Huset er eit interessant kulturminne, som bør bevarast (Stord kommune 2009a). 

I Agdesteinsvika er det eit lite sjøbruksmiljø, beståande av tre eldre naust (Fylkeskonservatoren i 
Hordaland 1989b). Det er gitt verneverdi B, det vil seie høg verneverdi og bør sikrast gjennom 
særskilte tiltak. 

 

Kulturlandskapet 

På Agdestein er det ikkje gardsdrift med dyrehald lenger, noko som har ført til at kulturlandskapet har 
endra seg. Dei tidlegare opne beiteområde er no mykje attgrodde, og er erstatta av lauvskog (Stord 
kommune 2000:27), men rundt dei sentrale tunområda er det framleis ein del ope kulturlandskap. I lia 
ovanfor dagens E39 kan ein framleis sjå spor etter tidlegare menneskeleg aktivitet, i form av 
steingardar og ruinar. I det same området er det fleire oppmuringar, truleg fundament for telegraf- eller 
straumstolpar. 

 

Verdivurdering 

Det automatisk freda gardsanlegget frå mellomalder, som ligg på Øyjorda vest for tunområdet på 
Agdestein, er eit sjeldan og viktig kulturminne frå denne delen av førreformatorisk tid. Sjølv om 
området her er noko attgrodd, er likevel den pedagogiske verdien stor. 

Innanfor tunområdet på garden er det fleire eldre og viktige gardsbygningar, ikkje minst på bruk nr. 2. 
Her er ein del moderne bygningar, men desse er lagt utanom dei eldre tuna, og forstyrrar såleis berre i 
liten grad den eldre gardsstrukturen. 

Kulturlandskapet på Agdestein er mykje attgrodd, men med ein del kulturspor att i landskapet. 

Utifrå kriteria sett i handbok V712, vert verdien av kulturmiljøet vurdert å vere middels til stor. 
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Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                        ▲ 

 

 

 

Figur 16-21. Kulturmiljø KM9 – Jektevik. 

 

Kulturmiljø 9 – Jektevik      Stord kommune 

Registreringskategori: Teknisk/industrielt kulturmiljø 

Kulturmiljøet ligg på Børtveit (gnr. 5) og Agdestein (gnr. 6), på vestsida av Langenuen, og rett 
ovanfor Hodnanes på Tysnessida. Her er ein del nakent berg og bratte fjellveggar, men stadvis finn ein 
grøne flekkar og slake bakkar. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne innanfor eller ved kulturmiljøet på Jektevik. 

 

Potensialvurdering 

Jekteviksområdet er brattlendt, og har òg vore mykje forstyrra av vegbygging, bygging av ferjekai, og 
så bortetter. Potensialet for å gjere funn av arkeologiske kulturminne her, er difor vurdert å vere lågt. 
Førhistoriske kulturspor vil truleg primært vere etter aktivitetsområde frå steinalder. Som nemnt 
ovanfor, vil ein både ut frå strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar 
gjerne låg strandnært, forvente å finne desse på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med 
rennande vatn og gjerne skjerma frå vêr og vind.  
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Figur 16-22. Bustad til verksmeistaren ved Børtveit kraftstasjon og brakke (venstre), og røyrgata til kraftstasjonen 
(høgre) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Då det er fleire lune vikar og hamnar på Jektevik, vil det vere potensial for å finne marine kulturminne 
i dette området. 

 

Nyare tids kulturminne 

Det kraftkrevjande selskapet «Stordø Kisgruber» kjøpte i 1918 Bortveitvassdraget, bygde ein 
kraftstasjon nede ved sjøen på Børtveit og skipa Børtveit kraftanlegg A/S. Kraftverket kom i drift i 
1922, og har etter kvart fått ein samla magasinkapasitet på om lag 2 millionar kubikkmeter i det 
regulerte vassdraget oppe i fjellet, og er såleis den største kraftstasjonen i Stord. 

Bygningsmiljøet ved sjølve kraftstasjonen inneheld to enkeltobjekt, stasjonsbygninga og smia 
(omsynssone H570_158 i gjeldande kommuneplan). Tidlegare var her òg eit naust, men dette er no 
borte. Stasjonsbygninga er liten, men likevel staseleg utforma både utvendig og innvendig. Mellom 
kraftstasjonen og smia er det reist eit nytt lagerbygg som stilmessig bryt kraftig med dei gamle bygga. 

Like ovanfor ferjekaien på Jektevik, på gnr. 5/18, ligg bygningen som i si tid var bustad for 
stasjonsmeistaren på kraftstasjonen. Bygningen som ligg like bak bustaden, fungerte som brakke for 
kraftverket. Dei vart bygd samstundes med kraftstasjonen i åra 1918-1919 og teikna av arkitekt Sigurd 
Lunde. 

Svartavatnet er demt opp for å gje vatn til kraftstasjonen på Børtveit. Også ved Stemmetjørn i Store 
Tjødnadalen er det demning, og vatn vert ført frå Børtveitdalen og over til Svartavatnet. Siste stykket 
fram til Svartavatnet er vatnet ført i ein fin oppmura kanal. Vatnet vert ført frå magasinet gjennom ei 
røyrgate, som er godt synleg langs fjellsida her. 

 

Kulturlandskapet 

Landskapet ved Jektevika er mykje omforma av moderne aktivitet, og det er ikkje bevart spor etter 
eldre tiders menneskeleg bruk av dette. 
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Verdivurdering 

Kraftstasjonsanlegget og det tilhøyrande bustadkomplekset har stor kulturhistorisk verdi (Stord 
kommune 2009a, 2009b). Anlegget er eit flott kulturminne frå ei tid kor moderniseringa tok til for 
fullt, og behovet for elektrisitet vart større. Kulturmiljøet fortel ein viktig del av historia til Litlabø 
gruvesamfunn. Husa er underlagt bygningsvernplan for Stord kommune. 

Det industrielle kulturmiljøet ved Jektevik er representativt for tidsepoken og ligg i stor grad i 
opphavleg kontekst. Miljøet inneheld bygningar og konstruksjonar med arkitektoniske kvalitetar. 
Verdien til kulturmiljøet er på bakgrunn av dette, vurdert å vere middels til stor. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                        ▲ 

 

 

 

Figur 16-23. Kulturmiljø KM10 – Børtveit. 

 

Kulturmiljø 10 – Børtveit      Stord kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Kulturmiljøet ligg på garden Børtveit (gnr. 5). Gardsnamnet er sett saman av dei to orda borg og tveit. 
Tveit tyder «rydning» eller «slåtteng i skog». Borg-namnet knyter seg truleg til fjellhøgda ovanom 



 
E39 STORD - OS STATLEG KOMMUNDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING – KULTURMILJØ 

 

186 

garden. Utifrå gardsnamnet, kan ein anta at han vart rydja i yngre jernalder. Garden stig bratt opp frå 
fjorden, men tunet ligg på eit platå, fritt og med utsyn over fjorden og Kvinnheradsfjella. 

Frå gammalt var garden i Halsnøy Kloster si eige. I 1758 fekk dei to brukarane kjøpa partane sine. 
Garden er delt i to av E39, dermed er dei gamle vegane mellom tuna og sjøen brotne av. 

 

 
Figur 16-24. Børtveit (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Arkeologiske kulturminne 

Opp for Ospevikhalsen på bruk nr. 1, om lag 50 meter frå sjøen og 100 meter nord for elva, låg det 
fram til 1913 ei avlang gravrøys i Eikehaugen (dette fjerna kulturminnet er ikkje registrert i 
Askeladden, men i sin oversikt over kulturminne i Stord kommune, har arkeologen Per Fett røysa med 
som sitt funnkart nr. 2 for garden Børtveit (Fett 1967)). Då staden vart rydda, og den 5-6 meter lange 
røysa fjerna, viste det seg at ho inneheldt ei mannslang steinkiste. Veggane var mura og kista dekt med 
steinheller. Det vart ikkje gjort funn i grava, men få år seinare vart ein spydspiss frå vikingtida funne i 
nærleiken (B6779). Ikkje langt frå den 25 cm lange spydspissen låg ein del brend stein som etter ei 
grue. 

 

Potensialvurdering 

Kunnskapen om at her har vore eit førhistorisk gravminne, i tillegg til funnet av spydspissen, viser at 
det har vore menneskeleg busetnad og aktivitet på garden i førhistorisk tid. Det vert utifrå dette vurdert 
å vere stort potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar på Børtveit. 

Ut frå strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, 
vil spora etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn 
og gjerne skjerma frå vær og vind. Fleire slike plassar kan ein finne her. 

Busetnadsspor og gravminne frå seinare delar av førhistorisk tid eller frå mellomalder finst ofte i 
innmarka, og gjerne i nærleiken av tunområdet på garden. Især kunnskap om kor tunområdet låg før 
utskiftinga, vil kunne gje ein god peikepinn på kor slike kulturminne kan finnast. 
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Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka, og kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

Innanfor kulturmiljøet er det få naturlege hamnar, og potensialet for å finne marine kulturminne her 
vert difor vurdert å vere lågt. 

 

Nyare tids kulturminne 

På bruk nr. 1 er gardshuset frå om lag 1860, men vart seinare påbygd både i 1925 og i 1966. Her er 
også murrestar etter ei gammal smie. Nokre meter vest for løa er ein gammal brønn. Naustmurane 
tilhøyrande bruket er truleg frå 1800-talet. Naustet av tre, som står der no, er frå 1970 og bygt oppå dei 
gamle murane. Bryggja er laga av granittstein, og i 1990 vart det bygt dekke av betong oppå. Den 
gamle gardsvegen til naustet viser òg att som ein kjerreveg, og var i bruk fram til 1963. 20 meter nord 
for elva, tett opp frå sjøen, er restar etter ein kvernhusmur. På nedsida av riksvegen er også åtte godt 
synlege ryddingsrøyser. 

På nabobruket, bruk nr. 2, er det tre SEFRAK-registrerte bygningar. Dette er våningshuset frå byrjinga 
av 1900-talet, driftsbygninga frå siste del av 1800-talet. I utmarka nord for tunet på bruk nr. 2, er 
delvis nedrasa murar etter ei stampe (Stord kommune 2009a:27). Like ved er restar etter ein bygning 
som kanskje har tent som lager. Litt lenger nord er også tufter etter kvernhus. Frå tunet framover mot 
stampa er det restar etter to steingardar som skrår mot kvarandre. I utmarka er også fleire steingardar 
som markerer skiftet mellom bruk nr. 1 og bruk nr. 2. 

Ned mot sjøen går sjoarvegen, ein vegparsell på 90 meter som fører til naustet. Naustet som er i bruk i 
dag, står på muren etter det gamle naustet. På Nothusneset er også restar etter eit gammalt nothus. 
Nedom riksvegen er det hustuft etter ein husmannsplass, med to like store, delvis nedrasa husmurar. I 
kanten av dyrka mark, «Larsamarka», er også tufter etter ein husmannsplass. 

 

Kulturlandskapet 

Terrenget er temmeleg bratt på Børtveit, og her er berre få opne dyrka flater. Men både over dei to 
gardstuna og også ned mot sjøen, er her mange spor etter tidlegare menneskelege aktivitet, slik som 
steingardar og ryddingsrøyser. 

 

Verdivurdering 

Gardsmiljøet på Børtveit er lite, men her er likevel bevart mange spor etter eldre tiders gardsbusetting 
og gardsdrift. Innanfor dei to bruka finst det bygningar frå både 1800-talet og tidleg 1900-tal. Her er 
òg einskilde moderne bygningar, men desse er plassert slik i tuna at dei ikkje forstyrrar den 
opphavlege gardsstrukturen. Om kulturlandskapet er avgrensa i storleik, er her likevel ein rekkje 
kulturhistoriske spor i kontekst, til dømes er mykje av steingarden mellom dei to bruka bevart, og i 
tillegg finst her fleire ryddingsrøyser. Verdien til kulturmiljøet er på bakgrunn av dette vurdert å vere 
middels. 

 

Verdi:  Middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                               ▲ 
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Figur 16-25. Kulturmiljø KM11 – Mehammar. 

 

Kulturmiljø 11 – Mehammar      Stord kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Garden Mehammar (gnr. 4) ligg på austsida av Stord med utsyn mot Langenuen, og gardane Tornes og 
Skår i Tysnes kommune. Garden ligg på ei avgrensa flate eit stykke opp frå sjøen, medan det lenger 
bak, og lenger mot vest, er relativt bratte, skogkledde lier. 

Namnet kjem av gamalnorsk á midjum hamri, som tyder «midt på hammaren». Garden er ikkje av dei 
eldste, truleg rydja i mellomalderen. Frå gammalt høyrde Mehammar til Fitjar kyrkje. På Mehammar 
var det to husmannsplassar: Mehammarvikjo (bruk nr. 4) og Myro. Mehammarvikjo er nemnt like 
tidleg som hovudbruket, og vart skilt ut som eige bruk i 1904. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå garden. 

 

Potensialvurdering 

Ut frå topografien til landskapet og alderen til gardsbusettinga her, er det vurdert å vere middels 
potensial for å kunne finne førreformatoriske kulturminne på Mehammar. Det vil kanskje kunne 
finnast spor etter busetnad frå mellomalder (eventuelt også frå jernalder) i nærleiken av tunområdet, 
men størst potensial vil det truleg vere for funn av busetnadsspor frå steinalder. Slike spor vil ein 
kunne vente å finne i området mellom kote 10 og 15, på flatar i livd for vind, og kor det gjerne er 
rennande vatn. Frå Mehammarvika til Tjuvavika er det fleire plassar gode lune bukter kor det kan 
finnast steinalderspor. 
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Nyare tids kulturminne 

Oppe i tunet på bruk nr. 3 er ei gammal løe, med trenaglar i bordkledningen. Alderen er uviss. Her er 
det òg geitahus, driftsbygning og bustadhus, alle frå før 1850. Naustet på bruket er frå fyrste halvdel 
av 1800-talet. Nede ved sjøen, ved Naustneset, er det dessutan eit sjøbruksmiljø med tufter etter både 
nothus og eldhus. Her er gammal vervaplass med slipp, kor mellom anna «Mehammarskøyta» vart 
bygd. 

På bruk nr. 6 er postopneriet og handelsplassen på Mehammar. Her var i si tid også dampskips-
ekspedisjon. I 1967 vart handelen lagt ned og i 1971 posten. 

Bruk nr. 4 er den gamle husmannsplassen «Mehammarvikjo». Her er eit rikt kulturmiljø, med to 
fortøyingskrykkjer, tufter etter nothus og murar etter eit våningshus med naust i kjellaren. Dette huset 
vart seinare flytta og nytta til bedehus på Flatråker i Tysnes. Det står også att restar etter den gamle 
trekaien på utsida av bryggja, kor rutebåtane la til. Krambua som ein gong som stod på bryggja, er no 
på Sunnhordland Museum. Også på husmannsplassen «Gunhildflekkje» er det bevarte hustufter. 

Gardshuset på bruk nr. 17, Vikastova, er det eldste huset i Mehammarvikjo, truleg bygd ein gong før 
1850. Her var den første krambua, og her har vore fabrikk for hermetisering av krabbe. I dag er huset 
brukt til ferieplass. 

 

Kulturlandskapet 

Kulturlandskapet er halden i hevd, og her er både eng og beiteland. Fleire stader er det synlege 
kulturspor i landskapet, som til dømes steingardar. 

 

Verdivurdering 

Bygningsmiljøet har både lokal og regional betyding, då den gamle tunformen er bevart, i tillegg til at 
mange av bygningane har relativt høg alder og har bevart sin autentisitet. Bygningane innanfor 
kulturmiljøet er av varierande alder og har varierande stiltrekk. 

Kulturlandskapet på Mehammar er av høg verdi, og inneheld fleire kulturhistoriske spor i kontekst. 

Totalverdien til kulturmiljøet må utifrå dei kulturminna og det kulturlandskapet som finst her, og utifrå 
den kontekst dei finst i, etter kriteria i handbok V712, settast til middels. Den kulturhistoriske verdien 
til kulturmiljøet er noko redusert av dagens E39, som går like inntil vestsida av dette. 

 

Verdi:  Middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                               ▲ 

 

 

Kulturmiljø 12 – Nordhuglo      Stord kommune 

Registreringskategoriar: Automatisk freda kulturminne og gardsmiljø. 

Huglo er den nest største av øyane i Stord kommune, på om lag 13,5 km2. Øya er for det meste 
flatlendt, berre midt etter reiser ho seg etter måten bratt og høg, og det har vel gjeve henne namn. 
Huglo kjem av gno. hugul, som tyder haug (Høyland 1966:16). 
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Figur 16-26. Kulturmiljø KM12 – Nordhuglo. 

 

Nordhuglo (gnr. 3) er den største av gardane i Stord kommune (rekna etter verdi), og ein av dei eldste. 
Han var busett alt i bronsealderen og truleg skilt ut som eigen gard i eldre jernalder. Garden har frå 
gammalt vore delt i seks bruk. Det gamle tunet før utskiftinga i 1860-åra låg oppe på ei høgd med fin 
skråning nedover til sjøen både i nord og vest. Alle husa til dei seks bruka stod i ei klyngje, somme så 
tett saman at det var vanskeleg å gå mellom dei, men løene stod fritt frå dei andre. På bruk nr. 3 kan 
ein framleis sjå konturane av det gamle tunet og geilen som førte til utmarka. 

Alle gardane på Huglo, med unnatak av Stora Brandvik, har vore heilt eller delvis i Halsnøy Kloster 
sitt eige. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det finst mange førhistoriske kulturminne på Nordhuglo. Dette er i hovudsak gravminne, anten 
liggjande aleine eller samla i større gravfelt. 

På ein morenerygg vest for garden, og med vidt utsyn nordover og sørover langs leia, ligg eit gravfelt 
beståande av tolv små og mellomstore gravhaugar og -røyser (Askeladden ID 6042). I det same 
området, men om lag 50 meter mot søraust, ligg den store gravhaugen «Grønhaug», som er eit 
karakteristisk landemerke på garden (Askeladden ID 25603). 

To store gravhaugar ligg på kvar sin side av grensa mellom bruk nr. 1 og 6. Dette er «Løehaugen» i 
nordaust og «Liarhaugen» i sørvest (Askeladden ID 35510). Liarhaugen er 19 x 11 meter i diameter og 
om lag 2 meter høg, medan Løehaugen er kring 17 meter i diameter og 1 meter høg. Under forsøk på å 
jamna Løehaugen, fann ein ei dekkhelle over ei steinsett kiste med noko kol i. Kista blei liggjande 
urørd. 
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Figur 16-27. Gravrøysa på Hommandeneset (Askeladden ID 60602) (Foto: Hordaland fylkeskommune). 

 

På eidet ved ytste neset mellom Gurevikjo i vest og Huglavikjo i aust, finst det bevart ei gravkiste 
(Askeladden ID 35511).  Gravrøysa, som ein gong har lege her, er no mest heilt borte slik at det berre 
er kista som ligg att. Ho måler 2 x 0,5 - 0,7 meter, og orientert nordaust-sørvest. Frå staden er det vidt 
utsyn over leia mot nord-nordvest, i vest ser ein mot Stord og mot nord Tysnesøya. 

Ytst ute på Hommandeneset ligg ei stor gravrøys frå eldre bronsealder (Askeladden ID 60602). Røysa 
er 15 meter i diameter og 2 meter høg. I røysa var det eit gravkammer, kor det vart funne bein av 
menneske saman med ein bronsedolk (B4299). Hordaland fylkeskommune satt for få år sidan opp 
informasjonsskilt på staden. 

Ei gravrøys finn ein òg på bergryggen nord for Nordre Korsvikjo (Askeladden ID 66492). Røysa er 
lita, med ein diameter på om lag 5 meter, og ei høgd på 0,3 - 0,4 meter. Frå staden er det utsyn over 
leia mot Stord i vest. 

Ovanfor nordlege del av Gurevikjo ligg eit lite gravfelt beståande av tre røyser (Askeladden ID 
66493). I fylgje arkeologen Per Fett skal dei tre røysene liggje på ein nord-sør-orientert rekkje. Alle 
røysene er temmeleg små og låge. I dag stengjer planteskogen for utsynet. 

Elles er her funne førhistoriske gjenstandar fleire stader. Det mest kjende av lausfunna frå Nordhuglo, 
er truleg runesteinen som låg i ein vor framfor naustet på bruk nr. 1 (B6439). På steinen står: «EK 
GUDINGA UNGANDIR». I dag vert steinen oppbevart hjå Bergen Museum. 

Like vest for Huglavikjo er det funne flintavslag, truleg spor etter ein steinalderbuplass (Askeladden 
ID 151641). Noko lenger mot aust er ein annan funnstad for flintavslag (Askeladden ID 214959). 
Truleg må desse to funnstadane sjåast i samanheng. 

I utmarka tett vest for ein steingard, 50 meter nord for «Smeaplassen», og truleg på sekundær stad, 
vart det i si tid funne ei spissnakka trinnøks (B11103). Ei anna steinøks, ei såkalla tverregga flintøks, 
vart ein gong funne i ein gamal åker sør for morenen mellom Liarhaug og Grønhaug (B11841). 
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Figur 16-28. Nordhuglo på 1950-talet (Foto: © 2015 Universitetsmuseet i Bergen). 

 

Potensialvurdering 

Funnpotensialet er stort på Nordhuglo, men ei nærmare vurdering av dette vil ikkje vere relevant i 
denne samanhengen. 

 

Nyare tids kulturminne 

Området illustrerer på ein god måte den gamle gardsstrukturen, og ein kan framleis sjå kor det gamle 
klyngjetunet har vore. Frå tunet kan ein også sjå kor geilen har ført ut i utmarka. Kontakten til sjøen er 
tydeleg, nede i Huglavikjo hadde kvart bruk sin eigen naustplass. 

To av bruka på Nordhuglo, bruk nr. 3 og bruk nr. 4, er del av gamletunet på garden. Våningshuset og 
stabburet på bruk nr. 3 og våningshus, reiskapshus, driftsbygning og stabbur på bruk nr 4. er teke med 
i bygningsvernplanen til Stord kommune (2009b), og ligg i omsynssone i kommuneplanen (H570_41 
og 42). I tillegg til einskildbygga, er tunet som desse husa lagar eit verdfullt kulturmiljø. Også tunet på 
bruk nr. 5 er ein viktig del av kulturmiljøet, men einskildbygga er ikkje teke med i planen. 

I nordenden av Storavatnet (Stemmevatnet) var det stem for å regulera vassføringa i Elvo. Nedover 
langs elva var det til saman fire kvernhus. To av dei stod ca. 150 meter ned frå stemma, dei to andre i 
Rudleholene litt lenger nede. Alle dei gamle kvernhusa er vekke, men det er reist ein kopi av ei av 
kvernene på ein av dei gamle murane. Demningane er der enno, men er litt skadde. 

I Huglavikjo er det restar av fem kalkomnar (Askeladden ID 214964). Dei var runde, mura opp av 
stein, og om lag 3 meter høge og 2,5 meter i diameter. Dei seks brukarane på Nordhuglo hadde kvar si 
jekt som dei førte kalkstein på frå Storsøyo til Huglavikjo. Der stod omnane på fjell og i ei skråning 
slik at det var lett å fylla dei frå toppen av. Kvart bruk hadde også si kalkebu som dei lagra kalken i. 
Buene var tømra av tjukke plankar og stod lagleg til ved sjøen for lasting av kalken (Stord kommune 
2009a). 

Også Huglavikjo med naust, bryggjer og butikk er ein viktig del av kulturmiljøet på Nordhuglo. 
Butikken er ny, og den gamle dampskipskaien er erstatta med ferjekai. Men både handel og 
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dampskipsekspedisjon har lange tradisjonar i Huglavikjo. Sjøbruksmiljøet her er gitt verneverdi B – 
høg verdi - i Fylkeskonservatoren i Hordaland si registrering av sjøbruksmiljø i Stord kommune 
(1989b). I tillegg ligg to av nausta i omsynssone i kommuneplanen til Stord (H570_46 og 47). 

 

Kulturlandskapet 

På Huglo er mykje av det gamle kulturlandskapet i hevd enno, og heile området frå Huglavikjo og til 
tunområdet på Nordhuglo er eit interessant kulturlandskap. Dei utbyggingane som har vore, har vore i 
liten skala og ikkje trengt seg inn på oppdyrka område. I kulturminneplanen for Stord kommune vert 
området frå Huglavikjo og opp til dit vegen flatar ut, definert som kulturlandskap med høg verneverdi 
(2009a). 

Tre steingardar er teke med i planen, alle på bruk nr. 5, nede i Huglavikjo. Den eine er 120 meter lang, 
vel 1 meter høg og 1,2 meter brei. Nedom naustet til bruk nr. 5 går han over i ei steinbryggje. Den 
andre er 180 meter lang med same høgde og breidde. Den nedste enden vert kalla «gardsenden». Den 
tredje steingarden er ein forstøtningsmur mot sjøen. Han er 70 meter lang, 1 meter brei og 70 cm høg. 
Steingardane er ein viktig del av kulturlandskapet på Nordhuglo, og har høg verneverdi. 

Endå om mykje av det gamle i dette landskapet er borte, det gjeld både nede i Huglavikjo og oppe 
kring dei einskilde tuna, viser enno landskapet dei gamle strukturane. 

 

Verdivurdering 

På Nordhuglo er det bevart ein stor mengd førhistoriske kulturminne, både gravminne liggjande for 
seg eller samla i gravfelt. Nokre ligg i nærleiken av gardstuna, medan andre ligg i utmarka, i nærleiken 
av sjøen. Kulturminna ligg for ein stor del i kontekst, og har bevart sin autentisitet. Dei har stor 
pedagogisk verdi. Mellom anna er røysa på Hommandneset skilta, og tilrettelagt for besøkande. 

Også gardsbusetnaden her er av stor verdi. Her ligg framleis fleire av dei gamle bygningane samla i 
klyngjetunet, og den opphavlege gardsstrukturen er godt synleg. Delar av sjøbruksmiljøet i Huglavikjo 
er bevart, om enn noko forstyrra av ferjekaia som ligg her i dag. Verdien er stor. Totalt sett er både 
opplevingsverdien og den pedagogiske verdien av dei nyare tids kulturminna her stor. 

Kulturlandskapet på Nordhuglo er særskilt godt bevart, med velhalde slåttemark, og godt bevarte og 
godt synlege landskapselement. Verdien til kulturlandskapet er stor. 

Totalverdien til kulturmiljøet må utifrå dei kulturminna som finst her, og utifrå den kontekst dei finst i, 
etter kriteria i handbok V712, settast til stor. 

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                    ▲ 

 

 

Kulturmiljø 13 – Eide       Fitjar kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Eide (gnr. 89) er ein brattlendt gard aust i Fitjar kommune, og er den største av Fitjargardane i denne 
delen av kommunen. I sør grensar garden til Mehammar i Stord og i nord til Raunholm, søre (Steinsbø 
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1986:667). Landskapet her er kuppert med småskog beståande av lauvtre innimellom åkerlappane. I 
dei bratte liene bak grenda er det lauv- og furuskog. Eide har vidt utsyn mot Langenuen. 

Garden har truleg fått namn etter eidet som skil Eideklubben, som er eit lite nes som stikk ut i 
Langenuen. Gardsnamn av denne typen vert ofte rekna som gamle (Steinsbø 1986). 

Eide låg øyde i siste delen av mellomalderen og utover. I 1723 fanst det korkje husmannsplass eller 
sæter her, men det var nok skog til brennefang og ei lita kvern til eige bruk. Jorda var god til korn– og 
høydyrking, men var svært tungbrukt. Garden hadde ikkje anna næring enn avlinga (Fitjar kommune 
2015:67). 

 

 
Figur 16-29. Kulturmiljø KM13 – Eide. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå garden. 

 

Potensialvurdering 

Sjølv om det ikkje er kjent arkeologiske kulturminne frå Eide, er det vurdert å vere middels til stort 
potensial for å gjere funn av slike kulturminne her. Dette gjeld både frå steinalder, men òg frå seinare 
delar av førreformatorisk tid. Steinalderbuplassar vil ein kunne rekne med å finne på høvelege flatar 
og daldrag mellom kote 10 og 20, jf. strandlinekurva for området, medan andre busettingsspor truleg 
vil vere å finne i nærleiken av dagens tunområde. 

Hordaland fylkeskommune gjennomførte ei kulturhistorisk registrering på Eide i samband med plan 
om utbetring av E39 i 2001 (Hordaland fylkeskommune 2001). Det vart den gongen ikkje påvist 
arkeologiske kulturminne, men fleire nyare tids kulturminne, som tre ruinar, i tillegg til restar etter 
fleire steingardar. 
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Figur 16-30. Eldre bustadhus på Eidesklubben (gnr. 89/6) (Foto: Fitjar kommune). 

 

Nyare tids kulturminne 

På Eide er det bevart gardsbygningar av varierande alder og stil. Blant dei eldste bygningane her, er ei 
løe og eit «geitehus» frå 1700-talet. Desse ligg på bruk nr. 4. I tillegg finn ein på bruk nr. 1 ei skykkje 
og eit naust frå 1800-talet, medan det på bruk nr. 3 er eit våningshus frå 1896 og eit naust frå 1800-
talet. Vidare er det på bruk nr. 5 eit kvernhus frå 1880. 

Fleire stader på Eide kan ein framleis finne godt bevarte ruinar av husmannsplassar. 

 

Kulturlandskapet 

Kulturspora ein finn i kulturlandskapet på Eide er mellom anna eng, styvingstre og steingardar. 

 

Verdivurdering 

Det eldre gardsmiljøet er vanleg førekommande og inneheld fleire stader bygningar som bryt med den 
opphavlege tunformen. I tillegg er her fleire bygningar av avgrensa kulturhistorisk/arkitektonisk 
betyding, sjølv om ein del av bygningane her har intakt alders- og autentisitetsverdi. 

Kulturlandskapet på Eide inneheld fleire kulturhistoriske spor i kontekst. Her er bevarte styvingstre og 
steingardar, og ikkje minst spor etter fleire husmannsplassar. 

Ut frå kriteria gitt i handbok V712 for verdisetting av kulturmiljø knytt til gardsmiljø (og til 
kulturlandskap), vil den samla verdien av kulturmiljøet på Eide måtte settast til liten til middels. 

 

Verdi:  Liten / middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                     ▲ 
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Figur 16-31. Kulturmiljø KM14 – Raunholm. 

 

Kulturmiljø 14 – Raunholm      Fitjar kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Kulturmiljøet består av Nordre Raunholm (gnr. 87) og Søndre Raunholm (gnr. 88), som begge ligg 
aust i Fitjar, på den smale jordstrima mellom Langenuen i aust og Stordafjellet i vest (Steinsbø 
1986:640). I sør ligg garden Eide og i nord Hageberg. Det er vidt utsyn mot Langenuen og mot Nese i 
Tysnes. 

Gardsnamnet har vore tolka som hraun, som tyder steingrunn, urd eller røys, samansett med holm. 
Dette kan peike på ein steinhaug, ei røys eller ein bergskolt som låg eller ligg for seg sjølv på ei slette 
her. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Ein veit ikkje om arkeologiske kulturminne frå garden. 

 

Potensialvurdering 

Det er vurdert å vere middels til stort potensial for å gjere funn av førhistoriske kulturminne på 
Raunholm, kanskje spesielt frå steinalder, men òg frå yngre delar av førreformatorisk tid. På bakgrunn 
av kunnskap om korleis både landhevinga og stigninga av havnivået har arta seg her etter siste istid, 
veit vi at steinalderbuplassar i dette området truleg vil kunne finnast på høvelege flatar og daldrag 
mellom kote 10 og 20. Yngre førreformatiske busettingsspor vil ein derimot kunne finne over store 
delar av innmarka til garden. 
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Figur 16-32. Frå kulturmiljøet på Raunholm. Eldhus og steingard på gnr. 88/3. Garden Nese i Tysnes kommune i 
bakgrunnen, på andre sida av Langenuen (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Her er fleire stader gode hamnetilhøve, så det vil òg vere potensial for funn av marinarkeologiske 
kulturminne på Raunholm. 

 

Nyare tids kulturminne 

Innanfor kulturmiljøet er det fleire spor etter nyare tids gardsbusetting og gardsdrift, som bygningar, 
styvingstre og steingardar. Bygningane varierer i både alder og stil; storparten av dei er frå 1900-talet, 
men ein finn òg fleire bygningar som er eldre enn dette. 

På gnr. 88/1 (Øydaln) er det eldhus frå slutten av 1800-talet og naust frå 1854. I nærleiken av naustet 
er det rester etter ein husmannsplass. På gnr. 88/2 er det eit våningshus frå 1887, eit våningshus frå 
1895, eit eldhus frå ca. 1880 og eit naust frå slutten av 1800-talet. Våningshuset på gnr. 88/16 er i 
fylgje SEFRAK-registeret frå siste del av 1800-talet, men den eldste delen av bygningen skal vere 
eldre enn dette. Huset vart restaurert i 1995. 

 

Kulturlandskapet 

Garden er brattlendt med ein del eng, styvingstre, ope beitemark og steingardar. 

 

Verdivurdering 

Bygningane på Raunholm varierer både i alder og stil, og ein del av dei har alders- og 
autentisitetsverdiar intakt.  Også restane etter husmannsplassen, med mellom anna bevarte 
grunnmurar, har historisk verdi. Kulturlandskapet på garden inneheld fleire kulturhistoriske spor i 
kontekst, som styvingstre og steingardar. Delar av kulturmiljøet er noko forstyrra av meir moderne 
bygningar som bryt med den eldre tunformen og byggjeskikken, slik at kulturminneverdien samla vert 
sett til middels. 
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Verdi:  Middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                               ▲ 

 

 

 

Figur 16-33. Kulturmiljø KM15 – Vistvik / Hovland. 

 

Kulturmiljø 15 – Vistvik / Hovland     Fitjar kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Garden Vistvik (gnr. 85) ligg aust i Fitjar, på den smale jordstrima mellom Langenuen i aust og 
Handfjellet i vest. Han grensar i sør til Hageberg, i nord til Hovland. Vistvik har fått namn etter vika 
den ligg ved, som er ei djup og god hamn. Den første delen av gardsnamnet, Vist, skal bety 
«opphaldsstad» (Steinsbø 1986:616). 

Hovland (gnr. 84) ligg nord for Vistvik, og grenser i nord mot Søre Engevik (Steinsbø 1986:599). 
Etter eit gammalt segn skal det ha vore eit gudehov på Hovland, noko som skal ha gitt namn til 
garden. 

 

Arkeologiske kulturminne 

På Vistvik har det vore funne eit konisk spinnehjul frå jernalder (B12290), medan det på Slåtthaugen 
(Sotthaugen) på Hovland, om lag 100 meter nordvest for der kaivegen i Vistviken tar av, har vore 
funne eit emne til ein grønnsteinsøks frå steinalder (B11154). 

Det er ikkje kjent andre arkeologiske funn eller kulturminne frå dette området, men det syner at her 
har vore menneskeleg aktivitet i førreformatorisk tid. 
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Hordaland fylkeskommune gjennomførte ei arkeologisk undersøking her i 2013 i samband med 
reguleringsplan for utbetring av E39 (Hordaland fylkeskommune 2013). Det vart ikkje registrert 
arkeologiske kulturminne, men fleire kulturminne frå nyare tid. 

 

Potensialvurdering 

Ikkje vurdert. 

 

Nyare tids kulturminne 

Fire bygningar på Vistvik er SEFRAK-registrert, medan det på Hovland er seks SEFRAK-registrerte 
bygningar. I Hovlandshagen er det eit våningshus og ein låve frå siste kvartal av 1800-talet. 
Tilsvarande bygningar finn ein òg inne i tunområdet på Hovland. Elles er det eit SEFRAK-registrert 
naust og ein ruin på garden. 

Hordaland fylkeskommune registrerte i 2013 mange nyare tids kulturminne i dette området 
(Hordaland fylkeskommune 2013). Dette er vegfar, steingardar, ruinar og ryddingsrøyser. 

I Vistvikevågen er det registrert eit marint kulturminne, vraket av dampskipet Turisten, som forliste i 
1893 (Askeladden ID 141020). 

 

Kulturlandskapet 

Velhalde kulturlandskap av stor verdi, med kulturspor i form av steingardar, oppmuringar og 
ryddingsrøyser. 

 

Verdivurdering 

På Vistvik og Hovland er det einskilde eldre gardsbygningar med kulturhistorisk verdi. Her er òg 
velhalde kulturlandskap av stor verdi, med kulturspor i form av steingardar og ryddingsrøyser både på 
nord- og sørsida av dagens E39. 

Kulturmiljøet er heilskapleg, med sjøbruk og gardsbruk, som ligg i eit klart definert landskapsrom med 
utsikt mot Langenuen. Frå gardstunet på Hovland går ein eldre, oppmura gardsveg nedover mot sjøen. 
Vegen har blitt kutta i to av dagens E39, men finst bevart både på opp- og nedsida av europavegen. 
Verdien til kulturmiljøet er vurdert å vere middels. 

  

Verdi:  Middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                               ▲ 

 

 

Kulturmiljø 16 – Engevik      Fitjar kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Engevikgardane (Nordre (gnr. 81), Midtre (gnr. 82) og Søre (gnr. 83)) ligg nordaust i Fitjar kommune, 
mellom Langenuen i aust og Handfjellet i vest. Gardsnamnet kjem frå vika som gardane ligg attmed. 
Opphavleg har dei nok vore ein gard, som seinare har blitt delt opp i tre sjølvstendige gardar (Steinsbø 
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1986:587). Midtre Engevik vert rekna som den yngste av dei tre Engevikgardane, og vart truleg ikkje 
skilt ut før på 1600-talet. 

 

 
Figur 16-34. Kulturmiljø KM16 – Engevik. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Ifølgje bygdebok for Fitjar, skal det liggje to gravhaugar nedanfor husa på Midtre Engevik. Desse er 
ikkje nemnd i andre kjelder, og det er uvisst om det her er snakk om førhistoriske gravminne eller 
naturlege haugar (Steinsbø 1986). 

Det er ikkje kjent fornminne eller fornfunn frå Søre Engevik. På 1860-talet ble det skildra «en 
[Kjæmpe høi] paa Stord ved Søgaard», men denne moglege gravhaugen er ikkje kjent i dag (Fett 
1973). 

 

Potensialvurdering 

Ikkje vurdert. 

 

Nyare tids kulturminne 

Ingen av bygningane på Midtre Engevik er SEFRAK-registrert, men enkelte av dei har likevel 
kulturhistorisk verdi. Her er til dømes ein låve med skiferhelletak, lagt på to forskjellige måtar. Her er 
òg eit bustadhus med dråpeskifer på taket. Elles er her ein del nyare tids oppmuringar og vegfar. 
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På Søre Engevik (Sørgård) er det SEFRAK-registrert fire bygningar, alle meldepliktige etter 
kulturminnelova § 25, det vil seie at dei er eldre enn 1850. I samband med nyleg utbetring av E39 
gjennom garden, er området mykje endra og fleire av bygningane her rive. 

 

Kulturlandskapet 

På Engevik er mykje av det gamle kulturlandskapet gått ut av bruk, og er i dag attgrodd med lauvskog. 
Men einskilde plassar er det framleis område med ope og knausete beitemark og dyrka flatar. Det er 
fleire kulturspor i landskapet her, som steingardar og ryddingsrøyser (Hordaland fylkeskommune 
2013). 

 

Verdivurdering 

Bygningsmiljøet på Nordre og Midtre Engevik er vanleg førekommande, og består av bygningar av 
avgrensa kulturhistorisk verdi. Det er einsarta, og noko forstyrra av moderne bygningar og veg. 
Bygningsmiljøet på Søre Engevik er meir heilskapleg, og låg inntil relativt nyleg i opphavleg kontekst, 
og med fleire bygningar av kulturhistorisk verdi. Den siste utbetringa av E39 gjennom garden har 
derimot forstyrra kulturmiljøet mykje, og fleire av dei eldre bygningane er rive. Kulturlandskapet er 
mykje attgrodd, men her finst fleire førekomstar av kulturspor. 

Sjølv om delar av kulturmiljøet på Engevik har bevart sin autentisitet, og at her framleis er bevart ein 
del eldre gardsbygningar og andre kulturspor, er likevel graden av inngrep og endring her vurdert å 
vere så stor at verdien er satt til liten. 

 

Verdi:  Liten 

 

           Liten       Middels       Stor 

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

            ▲ 

 

 

Kulturmiljø 17 – Levåg       Fitjar kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Nedre Levåg (gnr. 79) ligg nord i Fitjar, og grensar i aust til Langenuen, i sør til Øvre Levåg og 
Nordre Engevik (Steinsbø 1986:528). I vest grensar garden til Handfjellet, og i nord til Sandvik. 
Gardsnamnet kjem frå vågen den ligg attmed. Innløpet til Levåg er eit trongt sund, med ein særs god 
hamn innanfor.  Den eldste skriftlege skildringa av garden er frå 1519. 

Øvre Levåg (gnr. 80) ligg sør og søraust for Nedre Levåg. Garden er ikkje gammal. Truleg blei den 
delt i to bruk ein gong i løpet av seinmellomalderen (Steinsbø 1986:552). 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå Nedre Levåg. På Levågsætre sør for gardstunet på 
Øvre Levåg finst det eit område med førhistoriske busetnadsspor, mellom anna eldstad og spor etter ei 
hustuft (Askeladden ID 99924). Funn av kleberskår i eldstaden daterer lokaliteten til jernalder. 
Kulturminnet ligg sør for og utanfor kulturmiljøet som vert diskutert her. 
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Figur 16-35. Kulturmiljø KM17 – Levåg. 

 

Potensialvurdering 

Ikkje vurdert. 

 

Nyare tids kulturminne 

Tunet på Nedre Levåg består av fleire eldre gardsbygningar, mellom anna våningshus og løe med 
skifertak, i tillegg til to mindre uthus. Her er òg eit nyare bustadhus. Ingen av bygningane på garden er 
SEFRAK-registrert. 

Lenger mot nord, på vestsida av utløpet av Pollen, er det eldre SEFRAK-registrerte naust, sjøbu og 
utløe. Alle desse bygningane er eldre enn 1850. 

Innanfor Nedre Levåg er det elles fleire forskjellige gardsrelaterte kulturspor. Til dømes er det på 
nedsida av E39 ein ruin av eit kvernhus (med del av kvernstein). Denne ligg ved bekken som renn 
gjennom Øvre og Nedre Levåg. Elles er det på vestsida av tunet på Nedre Levåg, i skråninga nedanfor 
E39, eit eldre, oppmura vegfar. Vegfaret går frå Pollen og fram til Øvre Levåg, og har truleg vore den 
gamle «sjoarvegen» til Øvre Levåg. 

Aust for tunet på Nedre Levåg og nord for dagens E39, er det eit større ope, knausete 
kulturlandskapsområde, som strekk seg frå vegen og heilt til fjorden i nord. Her er kulturspor i form av 
mellom anna ein grovt oppmura veg. Beitemarkområdet strekk seg også vidare mot aust, på 
nordaustsida av E39, men her er det mykje meir attgrodd. 

Gamletunet på Øvre Levåg består i dag av berre av ein låve og eit SEFRAK-registrert eldhus frå 1800-
talet. Våningshuset (som var SEFRAK-registrert) og ein potetkjeller vart fjerna for få år sidan. Aust og 
ovanfor for gamletunet ligg det to nyare bustadhus. 
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Kulturlandskapet 

Innmarksområdet til Øvre Levåg bestod inntil nyleg av knausete kulturbeite lengst mot vest, med ein 
del ryddingsrøyser av varierande storleik i tillegg til ein bekk med oppmura kantar. Området er i dag 
oppdyrka, og mykje endra. Mot aust består området av dyrka mark. 

 

Verdivurdering 

Bygningsmiljøet i tunet på Nedre Levåg er vanleg førekommande, og inneheld i tillegg ein moderne 
bygning som bryt med tunformen. Kulturlandskapet her er vanleg. Naustmiljøet ved Pollen på Nedre 
Levåg ligg delvis i opphavleg kontekst, og inneheld einskilde bygningar av kulturhistorisk betyding. 

Bygningsmiljøet på Øvre Levåg er vanleg førekommande, men inneheld eit eldhus av kulturhistorisk 
og arkitektonisk betyding. Kulturmiljøet består òg av kulturlandskap med fleire forskjellige kulturspor 
knytt til eldre tids gardsdrift, som saman med bygningane i tunet gir kulturmiljøet ein viss tidsdjupne. 

Kulturmiljøet på Levåg innehar kulturhistoriske verdiar, men er mykje endra av tiltak i samband med 
utbetring av E39. Ikkje minst den siste utbetringa av vegen, har hatt stor negativ innverknad på 
kulturmiljøet. Verdien vert på bakgrunn av dette sett til liten til middels. 

 

Verdi:  Liten / middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                     ▲ 

 

 

Kulturmiljø 18 – Sandvik      Fitjar kommune 

Registreringskategori: Automatisk freda kulturminne (og kulturlandskap) 

Sandvik (gnr. 78) ligg nord i Fitjar, aust for Osterneset. Garden grensar i aust til Levåg, i sør til 
Landasåtene, i vest til Tveit og i nord til Færøyosen. Gardsnamnet kommer av viken den ligg ved, som 
har sandstrand (Steinsbø 1986:511). 

 

Arkeologiske kulturminne 

På garden er det spor etter menneskeleg aktivitet frå steinalder og fram til ny tid. Ved ferjekaien i 
Sandvikvåg, nord for planområdet, er det to hellerar med spor etter steinalderbusetnad (Askeladden ID 
16131). 

På vestsida av ferjekaia, tett ved fortauet og kring 20 m frå staden der ferja legg til, ligg Kirkhidleren 
(Askeladden ID 137245). Segna fortel at steinen til den gamle Fitjarkyrkja har vorte tatt ut her.  

Elles er det i ein åker på garden funne eit spjut frå yngre jernalder (B8142) Her er også funne ein 
skiferspiss (B7981) og ei prikkhogd trinnøks (B7982). 

 

Potensialvurdering 

Ikkje vurdert. 
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Figur 16-36. Kulturmiljø KM18 – Sandvik. 

 

Nyare tids kulturminne 

Innanfor kulturmiljøet er det fire SEFRAK-registrerte bygningar; to naust og to gardsbygningar. 
Nausta ligg like attmed Sandvikvåg ferjekai, medan dei to andre bygningane ligg ved eit mindre 
område med dyrka mark. Alle bygningane er datert til 1800-talet. 

 

Kulturlandskapet 

Aust i kulturmiljøet ligg eit mindre område med dyrka mark. Her er det kulturspor i form av 
steingardar og to gardsbygningar (også nemnt i avsnittet ovanfor). 

 

Verdivurdering 

Dei automatisk freda hellerane innanfor kulturmiljøet er gode eksempel på denne typen kulturminne, 
og har stor vitskapleg verdi. Kulturlandskapet her er av vanleg type. Med utgangspunkt i dette, vert 
kulturmiljøet vurdert å ha middels verdi. Området er mykje forstyrra av ferjekai og eksisterande E39, 
og verdien ville vore sett høgare om ikkje dette hadde vore tilfelle. 

 

Verdi:  Middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                               ▲ 
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Figur 16-37. Kulturmiljø KM19 – Hodnaneset. 

 

Kulturmiljø 19 – Hodnaneset     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Hodnanes (gnr. 161) ligg lengst sydvest på hovudøya Tysnes. Her er utsyn mot Stord og Langenuen. 
Kulturmiljøet ligg på ei hylle vest for sjølve garden, og er skilt frå denne ved ein stor fjellrygg. 

Førelekken i gardsnamnet – Hodn – må komme av ordet «horn», og viser truleg til lægjet, eit 
framspring på det høge neset der Tysnesøya sluttar i sør (Drange 2006:691). 

 

Arkeologiske kulturminne 

Garden har fleire funn frå steinalderen. Ei buttnakka trinnøks av grønstein kom for dagen like sør for 
Dalsekro, truleg i 1940-åra (B10291). Ei liknande øks vart funne i Nylende, kan hende 100 meter 
lengre vest, men ho er dessverre borte i dag. Seinare er ein pilespiss av flint frå yngre steinalder/tidleg 
bronsealder funne i strandkanten på Sandvik (B13425). I tillegg vart to steinalderbuplassar lokalisert 
og utgraven av Bergen Museum i 1990-åra (B14729). 

Eit spinnehjul funne på garden skriv seg frå ein yngre periode, truleg jern- eller mellomalder 
(B14666). 

 

Potensialvurdering 

I området ved Hodnaneset er det potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar. 
Ut frå strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, 
vil spora etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn 
og gjerne skjerma frå vær og vind. Fleire slike plassar kan ein finne her. 
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Figur 16-38. Pilspiss og steinøks funne på Hodnanes (Foto: © 2015 Universitetsmuseet i Bergen). 

 

Kulturspor frå tidsbolken frå yngre steinalder til mellomalder, som til dømes busetnadsspor og 
gravminne, vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av dagens tunområde. Her på 
Hodnanes er tunområdet lite, og dei potensielle funnstadane difor få. 

Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

 

Nyare tids kulturminne 

Hodnanes var øydegard fram til slutten av 1500-talet då garden vart teke opp att. På Bakkane kom ein 
husmannsplass truleg alt før 1700. Han var så vidt ein veit den einaste plassen som gjekk i arv 
innanfor husmannsfamilien. I Vetle Kalvavikjo sto ei strandsittarstove frå kring 1792 og fram mot 
1900. 

Hodnanes har vore rekna som ein gard med god skog, og saman med fiske var han ei kjærkomen 
attåtnæring til garden. 

Heimejorda på Hodnanes ligg i eit brattlendt terreng. Det var derfor få våte parti, så drenering var 
berre naudsynt i lite mon. Men jorda hadde etter måten mykje stein, som for det meste vart rydda i tida 
etter første verdskrig. I dag veks stort sett gras på markane.  

Husa på garden ligg ovanfor grasmarkane og nausta i vikane nedanfor. Våningshuset vart sett opp i 
1867, løa nokre år seinare. Først i 1980 fekk ein køyreveg til garden.  

På Stølen, nord på Bakkane sin eigedom (bruk nr. 3), skal det vere restar etter hus, kanskje spora etter 
ein husmannsplass. 

 

Kulturlandskapet 

Intakt og velhalde kulturlandskap i området rundt gardstunet. 

 

Verdivurdering 

Kulturlandskap og bygningar på garden er halde godt i hevd, og relativt få endringar har skjedd i nyare 
tid. Her er eng, klare sonegrenser, kantvegetasjon og ryddingsrøyser. Kulturminna ein finn her er 
vanleg førekommande, men ligg intakt og relativt uforstyrra. Den pedagogiske verdien til 
kulturmiljøet er middels. Totalt vert verdien til kulturmiljøet sett til liten til middels. 
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Verdi:  Liten / middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                      ▲ 

 

 

 
Figur 16-39. Kulturmiljø KM20 – Skår. 

 

Kulturmiljø 20 – Skår      Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Garden Skår (gnr. 1) ligg om lag 40 meter over havet, på ei flate i eit elles bratt lende. Herfrå er godt 
utsyn til Langenuen i vest. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Sjølv om historikarar trur at Skår, slik vi kjenner garden, ikkje vart fast busett før opp mot år 1000, har 
her vore folk langt tidlegare. Ei tjukknakka firesidig øks (B14728) kjem frå bruk nr. 1, og åtte 
flintavslag (B14736) er funne på bruk nr. 2. Mykje truleg ligg fleire spor under marka på flatane her. 
Nokre faste, automatisk freda kulturminne er derimot ikkje kjend frå Skår. 

 

Potensialvurdering 

Ikkje vurdert. 
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Nyare tids kulturminne 

Som så mange andre garder låg Skår øyde i fleire hundre år etter Svartedauden. Og lik mange andre 
vart han teke opp att på slutten av 1500-talet. 

Næringsgrunnlaget på Skår var stort nok til heimeforsyning, kanskje med heimefiske som det beste 
innkome. I 1889 tok handelen til på garden, som blant anna fekk dampskipskai.  

Det er i dag to bruk på garden, samt fem hyttetomter. Bruk nr. 1 er gamletunet, medan bruk nr. 2 flytta 
til sin nye plassering rundt 1874. 

 

Kulturlandskapet 

Relativt velhalde kulturlandskap med somme kulturspor. 

 

Verdivurdering 

Frå nyare tid har Skår vanleg gardsbusetnad, med beiteland, eng og steingardar. Kulturlandskapet er i 
relativt god hevd. Kulturminna ein finn her er vanleg førekommande, men ligg intakt og relativt 
uforstyrra. Verdien vert etter kriteria i handbok V712 sett til middels. 

 

Verdi:  Middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                              ▲ 

 

 

Kulturmiljø 21 – Tornes     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

I dalføret mellom bukta Anderssjøen og riksvegen finn ein garden Tornes (gnr. 2). Deler av marka er 
oppdyrka myr. Utanfor bustadområdet og den dyrkbare marka er det kuppert terreng. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjend arkeologiske kulturminne frå Tornes, men litt under 100 meter sør for gamletunet 
på gnr. 2/1 skal det liggje ein eller fleire moglege gravhaugar. Om dette er førhistoriske graver, viser 
det at det har vore busetnad her i førhistorisk tid. 

 

Potensialvurdering 

Ikkje vurdert. 
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Figur 16-40. Kulturmiljø KM21 – Tornes. 

 

Nyare tids kulturminne 

Tornes låg øyde i seinmellomalderen, og vart teken opp att om lag 1550. Garden hadde store ressursar 
i skogen, og kunne òg hente mykje ut av sjøen. Til trass for at det var rimeleg gode forhold for 
jordbruk, vart ikkje dette utnytta i like stor grad. 

Ingen av bygningane her er SEFRAK-registrert, men fleire av dei er frå slutten av 1800-talet. 
Gamletunet låg på ei rekkje der bruk nr. 1 ligg i dag. Den eldste bygningen på Tornes er kanskje 
gamlestova på bruk nr. 2, som truleg er den glasstova som er nemnd på garden alt i 1818. Ei lemstove 
vart bygd på huset i 1864. 

Tornes har to gamle, ståande kvernhus att. Den største finst lengst nede i elva, om lag 125 meter opp 
frå sjøen, og er framleis i relativt god stand. Huset, som høyrde til bnr. 2, Forehaugen («Johansane»), 
har hellelagd tak og hellekledde veggar. Sjølve kvernhjulet (som blei restaurert rundt 1940) er ståande, 
ikkje liggande, og inne i huset finnast initialar, årstal og mange ulike båtrissingar på veggane (ei av 
seglskutene har det som må vere eit unionsflagg – truleg handelsflåtens flagg). 

Etter bygdeboka vart truleg kverna sett opp kort tid etter 1665, og er i 1723 omtala som flaumkvern 
(Drange 1986:35). Lokale informantar sit inne med opplysningar som tydar på at dette ikkje er rett; 
kverna var etter desse sett opp kring 1840. Initialar på veggane viser at kverna i alle fall sto her i 1840. 

Kverna liknar mykje på den vi finn på Håheim, og er mindre enn den andre kverna på Tornes. Årstalet 
1906 er rissa inn over dørkarmen utanfor kverna, men vi veit sikkert at det ikkje var då ho vart sett 
opp. Ned i den tørrlagde delen av bekken finst framleis kvernkallen (i dårleg stand), og inne i huset er 
det meste av interiøret intakt. Også her er det rissa inn seglskuter på veggane inne i huset. Fem 
båtfigurar vart observert, men kan hende er det fleire her.  
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Kulturlandskapet 

Kulturlandskapet på Tornes er variert og halde i relativt godt hevd. Markane vert slått og 
småvegetasjon beita. 

 

Verdivurdering 

Bygningsmassen skriv seg stort sett frå slutten av 1800-talet og frametter i tid, men nokre bygningar er 
eldre. Særleg bør nemnast kvernhusa på garden. Vi kjenner ikkje nøyaktig til alderen på dei, men det 
eine er truleg frå midten av 1600-talet. Kulturmiljøet har bevart mykje av sin autentisitet. Verdien av 
kulturmiljøet er samla sett vurdert å vere middels. 

 

Verdi:  Middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                              ▲ 

 

 

 
Figur 16-41. Kulturmiljø KM22 – Økland. 

 

Kulturmiljø 22 – Økland     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Gardsmiljøet på Økland (gnr. 3) ligg høgt og fritt med utsyn mot Langenuen i Vest. I nordaust grensar 
garden til Flatråkervassdraget. Namnet Økland tydar «tilleggsjord», og garden har nok ein gong høyrd 
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til Flatråker. Han vart ikkje lagd øyde under Svartedauden, men har truleg hatt busetnad så å seie heilt 
frå førhistorisk tid og fram til i dag. Sør i kulturmiljøet derimot, ligg Årvik, ein gard som vart lagd 
øyde under Svartedauden, og sidan teke opp i Økland. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjend arkeologiske kulturminne eller funn frå Økland, men det skal ha vore brend 
kolmiler i Øklandsmarkjo i eldre tid. I dette området finn ein mellom anna stadnamnet Koladalen, som 
truleg reflekterer tidlegare bruk av dalen. Det er uvisst om det er bevarte restar etter desse kolmilane, 
og alderen til desse. 

 

 
Figur 16-42. Utsikt nordvestover frå kulturmiljøet på Økland (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Potensialvurdering 

På Økland er det potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar. Ut frå 
strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora 
etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn og gjerne 
skjerma frå vær og vind. 

Arkeologiske kulturminne frå yngre delar av tida før reformasjonen, som til dømes forskjellige 
busetnadsspor og gravminne, vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av dagens 
tunområde. Især kunnskap om kor det eller dei opphavlege tunområda låg før utskiftinga, vil gje ein 
god peikepinn på kor ein kan forvente å finne slike kulturminne. 

Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

Då det er fleire lune vikar og hamnar på Økland, vil det òg vere stort potensial for å finne marine 
kulturminne i dette området. 
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Nyare tids kulturminne 

På Årvik fanst ein husmannsplass alt på midten av 1600-talet, og etter kvart kom det til 6-7 nye 
husmannsplassar på garden. Folketeljinga i 1865 syner at det då budde heile 48 menneske på Økland. 

Som i området elles, var sjøen og skogen dei viktigaste ressursane tilhøyrande garden. At 
Øklandshamn og Skipaholmane (Skjepa-) var lastehamn for skotteskip kring 1600 forsterkar dette 
inntrykket. Frå 1919 og fram til 1950 vart det bygd mange båtar ned på «Slippen» ved Øklandshamn. 
Dessverre står ikkje bygningane frå skipsbyggeriet att. Dei brann ned til grunnen berre 7 år etter at 
verksemda vart lagd ned.  

Eit kvern- og stemmemiljø finst langs elva ned frå Svartavatnet. Ein demning heilt oppe ved vatnet 
heldt vasstanden høg, medan ein lengre ned regulerte vatnet forbi kvernhusa. Ruinane etter fleire 
kvernhus ligg nedanfor demninga, og nede ved utløpet ved Flatråkervatnet finst restane etter det som 
truleg har vore ei sag. 

Våningshuset på bruk nr. 2 vart bygd kring 1750 og fornya i 1880. Elles er det meste av husa på 
garden frå slutten av 1800-talet og utover på 1900-talet. 

 

Kulturlandskapet 

Fleire område med godt ivaretatt kulturlandskap, og med bevarte steingardar, ryddingsrøyser, osb. 

 

Verdivurdering 

Ved dei gamle bruka finst mange kulturspor, både innanfor bygningsmassen sjølv og rundt i 
kulturlandskapet elles. Etterkvart er det kome opp nyare hus som ikkje alltid er tilpassa det gamle 
kulturmiljøet. I dag viser området ein tidsdjupleik som i hovudsak går frå slutten av 1800-talet og 
frametter i tid. Totalt sett må området omtalast meir som vanleg enn spesielt. Kvern- og 
stemmemiljøet i elva som renn ned frå Svartavatnet ber med seg mykje kulturhistorie, men dessverre 
er her berre ruinar av bygningane. 

Sjølv om det er bevart fleire eldre kulturminne innanfor kulturmiljøet på Økland, er det likevel relativt 
mykje forstyrra av moderne bygningar, i tillegg til fylkesvegen som delar miljøet i to. Verdien vert 
difor sett til middels. 

 

Verdi:  Middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                               ▲ 

 

 

Kulturmiljø 23 – Flatråker     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Teknisk/industrielt kulturmiljø (og Gardsmiljø) 

Flatråker (gnr. 4) er ein av dei største gardane i Tysnes, og ligg på ein flate 400 meter opp frå 
Søreidsvågen, 60 meter over havet, med utsyn over Langenuen i vest. Flatråkerelvo renn frå 
Flatråkervatnet og ned i Ølversvika. Flatråker må ha vore eldste bustaden i Sørbygdo. Når fyrste 
lekken i slike akr-namn endar på r, kan det likevel vere vanskeleg å skilje dei frå det gamle ordet råk, 
som tyder «grasgong der ein dreiv fe», eller ein «krøtterveg» (Drange 1986:64). Bygningsmassen på 
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garden finst utover på begge sider av elva, men dei eldste husa ligg nede ved stranda og langs sørsida 
av elveløpet. 

 

 
Figur 16-43. Kulturmiljø KM23 – Flatråker. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjend sikre arkeologiske kulturminne frå Flatråker, men arkeologen Johs. Bøe skildra i 
1924 fleire moglege gravhaugar både på bruk nr. 1 (3 stk.) og bruk nr. 4 (5 stk.) (dok. nr. 045431, 
topografisk arkiv, Bergen museum). Desse haugane har aldri vore vitskapleg undersøkt, og vart heller 
aldri skildra i Per Fett sin oversikt over kulturminne på Tysnes. Dei er heller ikkje tatt med i databasen 
Askeladden. Ved eventuelle tiltak i dette området må desse haugane verte undersøkt nærmare for å 
avgjere om dei er automatisk freda gravminne eller naturfenomen. 

 

Potensialvurdering 

På Flatråker er det potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar. Ut frå 
strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora 
etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn og gjerne 
skjerma frå vær og vind. 

Busetnadsspor og gravminne frå seinare delar av førhistorisk tid, og busetnadsspor frå mellomalder, 
vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av dagens tunområde. Især kunnskap om 
kor tunet låg før utskiftinga, vil gje ein god peikepinn på kor slike kulturminne kan finnast. 
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Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

Då det er fleire lune vikar og hamnar på Flatråker, vil det òg vere stort potensial for å finne marine 
kulturminne i dette området. 

 

Nyare tids kulturminne 

Som for dei fleste av gardane i Tysnes, er heller ikkje Flatråker SEFRAK-registrert. Men på garden er 
det fleire eldre bustadhus og uthus, mellom anna skal stova på bruk nr. 5 vere bygd i 1770-åra. Ho stod 
opphavleg på bruk nr. 1, men vart flytta hit i 1860-åra. Løa og fjøset på bruket er frå 1832 (1842?). 

Særleg stor aktivitet har det vore nede i Vikjo. Mest kvart eit bruk hadde eige kvern, og Flatråkersaga 
var det viktigaste sagbruket som har vore i Tysnes. Truleg var ho også ei av dei første vassagene som 
vart tekne i bruk i heile Sunnhordland, tidleg på 1500-talet. Ved Vikjo fanst òg lasteplass for trelast og 
ein handelsverksemd (frå 1886) med mellom anna eige bakeri. Her var lendingar og sjøbruk og ein 
større husmannsbusetnad. Frem til 1990-åra gjekk ferja mellom kaia på Flatråker og Jektevik på Stord. 
Våningshuset på handelsstaden er flytta to gonger. Først vart det på slutten av 1800-talet flytta frå 
Storøy ved Laukhammarsundet til Flatråker. Kring 1900 vart det igjen flytta, til den staden det står i 
dag. Sjøbruksmiljøet er gitt verneverdi C, det vil seie «lågare verneverdi». Spørsmålet om vern for 
sjøbruksmiljø av type C må vurderast i kvart einskild høve. 

Der vatnet frå Flatråkervatnet renn ned mot sjøen finst to elveløp på kvar side av «Stemmeholmen». I 
det søre står framleis ein stemme over elva og i det nordre restane av ei anna. Gøymt under dagens 
betongplatebru over det søre løpet finst dessutan ei steinkvelvingsbru, truleg frå om lag 1900. 
Betongbrua over det nordre løpet er mura rundt dei tørrmura brukara etter ei anna bru av same alder. 
Bruene høyrar til køyrevegen opp frå Vikjo og innover mot Nordbustaddalen, som vart bygd kring 
1900. Vegen er lite endra og har framleis fleire tidstypiske vegbitar att langs Flatråkervassdraget. Eit 
døme er biten heilt vest i Flatråkervatnet. Stabbesteinar og tørrmuring visar korleis vegen vart bygd for 
om lag 100 år sia. 

Ein mykje eldre veg, 4 alen brei og steinsett, skal i gamal tid ha gått frå gamletunet på garden og ned 
til nausta. Alt i 1682 vart han omtala som gamal og var då omlagd og ute av bruk. Men delar av 
steinsettinga fanst framleis. 

 

Kulturlandskapet 

På Flatråker er det store område med velhalde kulturlandskap, både slåttemark og dyrka mark. Især 
området rundt dei eldste tuna på garden, er det kulturlandskap av stor verdi. Men sidan registreringa til 
Fylkesmannen på 1990-talet, har kulturlandskapet grodd ein del meir att, og her er i dag mykje meir 
lauvskog enn før. 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet på Flatråker inneheld fleire velhalde og eldre gardsbygningar, som ligg i opphavleg 
kontekst, og lite forstyrra av moderne bygningar. Landskapet ikring dei sentrale tunområda er valhalde 
og inneheld fleire viktige kulturspor. Den eldre delen av bygningsmiljøet rundt sjølve handelsstaden 
Flatråker (kaiområdet og oppover langs vegen mot Flatråkervatnet) har høg kulturhistorisk verdi. 
Bygningane er noko annleis enn typen som er vanleg i meir utprega gardsmiljø i Tysnes. Den nyare 
delen av bygningsmassen, til dømes til oppdrettsanlegget, er enno ikkje å rekne som verdfulle. Veg- 
og stemmemiljøet ved utløpet av Flatråkervatnet har både historisk og estetisk verdi. 
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Den store mengda godt bevarte kulturminne, saman med særs velhalde kulturlandskap, gir 
kulturmiljøet ein høg grad av autentisitet, og dermed også ein stor pedagogisk verdi. Verdien er samla 
sett vurdert å vere middels til stor. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                        ▲ 

 

 

 
Figur 16-44. Kulturmiljø KM24 – Nese. 

 

Kulturmiljø 24 – Nese      Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Garden Nese (gnr. 28) ligg ved Langenuen, med fritt utsyn mot denne. Han er ytste garden på vestsida 
av Søreidsvågen og ligg tvers overfor Flatråker (Drange 1986:389). Landskapet her er opent og fritt, 
med ein del lauvskog med ung bjørkeskog i tidlegare utmarksbeite. Innmarka på Nese ligg på eit stort 
nes mellom Søreidsvågen og Langenuen, og det er dette som har gitt garden namnet (Drange 1986). 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent faste arkeologiske kulturminne frå garden, men Bergen Museum fekk i si tid 
melding om at det skulle liggje ei førhistorisk gravrøys på sørenden av Nesøya. Det er uvisst om det 
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vart gjort undersøkingar på staden, og eventuelle resultat av desse. Ein kan difor ikkje utelukke at det 
ligg ei gravrøys her. 

På Nesøya har det dessutan vorte funne ein flintspiss frå steinalder (B9085). Funnet vart gjort i ein 
sørvendt åker, om lag 4 meter over havet og 50 meter frå sjøen. Det er ikkje usannsynleg at funnet 
kjem frå ein steinalderbuplass, men dette er noko berre nærmare granskingar på staden kan avgjere. 

 

Potensialvurdering 

På Nese er det potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar. Ut frå 
strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora 
etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn og gjerne 
skjerma frå vær og vind. Fleire slike plassar kan ein finne på Nese, især i daldraga på Nesøya. Funnet 
av ein flintspiss her understreker dette. 

Førreformatoriske kulturminne frå tida etter at jordbruket hadde vorte innført vil ein kunne finne fleire 
stader. Busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av 
dagens tunområde. Især kunnskap om kor dei eldste kjente tunområda låg vil gje ein god peikepinn på 
kor slike kulturminne kan finnast. 

Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

Då det er fleire lune vikar og hamnar på Nese, og difor både gjestgjevarstad og dampskipskai her, vil 
det òg vere stort potensial for å finne marine kulturminne i dette området. 

 

 
Figur 16-45. Frå kulturmiljøet på Nese. Mogleg bru over Langenuen mellom Raunholm og Nese vil komme i land 
omtrent her (Alternativ B og E). 

 

Nyare tids kulturminne 

Innanfor kulturmiljøet på Nese er det ei blanding av eldre og nyare gardsbygningar, som våningshus, 
driftsbygningar og forskjellige uthus. På gnr. 28/3 er det våningshus frå 1850 og løe og fjøs frå 1936, 
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medan det på gnr. 28/7 er våningshus, løe og fjøs som vart pussa opp tidleg på 1900-talet, og som då 
truleg må ha vorte bygd på 1800-talet eller tidlegare. 

Gjestgjevarstaden Neshamn ligg på Nesøy, som saman med sjølve Tysnesøy dannar eit lite sund. 
Skipnaden med gjestgjevari er gammal. I mellomalderen var talet på reisande høgt, og i 1302/03 kom 
ei rettarbot om skiping av herberge langs ferdavegane. Neshamn må ha vore ein av dei eldste 
gjestgjevarstadane i Sunnhordland, og dukkar opp i skriftlege kjelder allereie i 1651 (Drange 
1986:397). I si tid låg her ein hovudbygning, ei krambu, eit sjøhus, eit naust og eit bakeri 
(Fylkeskonservatoren i Hordaland/Historisk Museum 1975). Bakeriet vart rive i 1940-årane. Seinare 
brann hovudbygningen frå midten av 1700-talet ned, medan sjøhuset vart tatt i ein storm. Av 
gjestgjevarstaden er i dag berre krambua bevart. Denne er frå 1870. 

Også nord for Neshamn ligg det eit eldre og verneverdig sjøbruksmiljø. Dette består av fleire sjøhus 
og naust frå siste halvdel av 1800-talet (Fylkeskonservatoren i Hordaland 1989c). Miljøet er noko 
forstyrra av moderne aktivitet i området, som nye kaianlegg i tillegg til påbyggingar og endringar av 
nausta/sjøhusa. 

 

Kulturlandskapet 

På Nese er det godt vedlikehalde kulturlandskap med mange bevarte kulturelement. 

 

Verdivurdering 

Fleire av gardsbruka på Nese har bevarte bygningar av høg alder, omgitt av eit intakt og heilskapleg 
kulturlandskap. Neshamn var i si tid ein godt bevart gjestgjevarstad, med mange eldre bygningar. I dag 
er berre ein av desse bygningane bevart. 

Kulturmiljøet på Nese har både stor pedagogisk verdi. Den kulturhistoriske verdien er samla sett 
vurdert å vere middels til stor. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                       ▲ 

 

 

Kulturmiljø 25 – Kongsvik     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Garden Kongsvik (litle (gnr. 25) og store (gnr. 26)) ligg i skrånande landskap opp frå Vestrevågen, om 
lag 1 kilometer inn frå Neshamn. Lauvknappen, ei halvøy, skil mellom Vestre og Austre 
Kongsvikevågen (Drange 1986:367). Her er fleire gardsbruk og rundt Vestrevågen er det fleire naust. 
Det er nokre nyare bustadhus innimellom. Gardsnamnet fortel at garden i si tid truleg var eigd av 
kongen. Litle-Kongsvik var elles Halsnøy-klostereiga i mellomalderen medan Store-Kongsvik var ått 
av Tysnes Prestebol (Drange 1986). 
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Figur 16-46. Kulturmiljø KM25 – Kongsvik. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ingen bevarte faste arkeologiske kulturminne på garden. Tidlegare låg det ein gravhaug på 
bakkebrotet om lag 50 meter sør for våningshuset på gnr. 26/3. Då haugen vart grave ut og fjerna i 
1924, vart det funne eit gravkammer nedskore i auren med rester av ein mann og ei kvinne. Dei hadde 
vore gravlagt side om side med hovuda mot sørsørvest, saman med våpen, smykke og ymse reiskaper 
(B7639). Truleg er graven frå merovingartid eller heilt i byrjinga av vikingtid, altså frå yngre 
jernalder. 

På det same gardsbruket er det òg funne skår av ein klebergryte frå yngre jernalder (B10290). Funnet 
vart gjort i ei tuft om lag 100 meter sør for huset på bruket og 3-4 meter vest for naustet. Tufta var 
«smurt med fleire lag stein, om lag 60 cm høgt» (sitat frå Bergen museum sin tilvekstkatalog). 

 

Potensialvurdering 

På Kongsvik er det potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar. Ut frå 
strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora 
etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn og gjerne 
skjerma frå vær og vind. Fleire slike plassar kan ein finne på Kongsvik, til dømes i daldraga opp frå 
Drangsvågen eller i daldraga ovanfor Austrevågen og Vestrevågen.  

Førreformatoriske kulturminne frå tida etter at jordbruket hadde vorte innført vil ein kunne finne fleire 
stader. Busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av 
dagens tunområde. Især kunnskap om kor dei eldste kjente tunområda låg vil gje ein god peikepinn på 
kor slike kulturminne kan finnast. 
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Figur 16-47. Frå kulturmiljøet på Kongsvik. Til venstre: frå utgravinga av gravhaugen i 1924 (Foto: © 2015 
Universitetsmuseet i Bergen). Til høgre: Det same området i dag, men frå ei litt anna retning (Foto: Atle Jenssen, 
Statens vegvesen). 

 

Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

Då det er fleire lune vikar og hamnar på Kongsvik, vil det òg vere potensial for å finne marine 
kulturminne her. 

 

Nyare tids kulturminne 

Gamletunet i Store-Kongsvik låg i si tid der kor bruk nr. 1 ligg i dag, rett opp frå vestre vågen, om lag 
30 moh., medan gamletunet i Litle-Kongsvik låg 200 meter opp frå austre vågen, om lag 20 moh. 
(Drange 1986:367). 

På gard nr. 25/1 er det eldre bygningar som vart pussa opp på byrjinga av 1900-talet, og som allereie 
då var gamle. Truleg må desse då vere bygd på 1800-talet eller tidlegare (Aasland og Strand 1963). På 
gard nr. 25/2 er bygningane noko yngre, med våningshus frå 1907 og driftsbygning frå 1946, medan 
det på gard nr. 26/2 er våningshus frå 1900 og 1961, og driftsbygning frå 1936. 

 

Kulturlandskapet 

På garden er det ope og velhalde kulturlandskap, og fleire stadar er det bevarte kulturelement, som 
bakkemurar og steingardar. 

 

Verdivurdering 

På garden Kongsvik har det vore gravhaug frå jernalder. Bygningstypar og alder på bygningane er 
variert, men fleire av husa har høg autentisitets- og aldersverdi intakt. Kulturlandskapet og 
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bygningsmiljøet har høge verdiar. Verdien til kulturmiljøet har på bakgrunn av dette vorte vurdert å 
vere middels til stor. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                        ▲ 

 

 

 
Figur 16-48. Kulturmiljø KM26 – Drange / Leite. 

 

Kulturmiljø 26 – Drange / Leite    Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Garden Drange (øvre (gnr. 20) og nedre (gnr. 21)) ligg på ei kupert flate i nordvestleg retning frå 
Drangsvågen. Her er fleire bruk med tilhøyrande bygningar. Gardsbruket på Leite (gnr. 24) ligg litt 
sørvest for dei andre bruka på Drange. Gardsnamnet Drange kjem truleg frå vågen Drangsvågen, kor 
Drang/Drong tyder «lang og smal», medan namnet Leite tyder her «ein stad som gjev utsyn». Garden 
ligg på 65 moh., med utsyn søretter og ut Drangsvågen (Drange 1986:305). 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne korkje frå Drange eller Leite, men ei segn fortel at ei 
dronning skal ha vore gravlagt ved sjøen på nausttomta til Drange. 
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Potensialvurdering 

På Drange er det potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar. Ut frå 
strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora 
etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn og gjerne 
skjerma frå vær og vind. 

Førreformatoriske kulturminne frå tida etter at jordbruket hadde vorte innført vil ein kunne finne fleire 
stader. Busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av 
dagens tunområde. Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes 
vere spor etter forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg 
langs strandlina. 

 

Nyare tids kulturminne 

Det eldste tunet på Drange må ha vore på Øvre-Drange, kor bruk nr. 3 no ligg, 700 meter frå vågen og 
om lag 100 moh. Gamletunet på Nedre-Drange låg litt lågare og om lag 150 meter sør for tunet på 
Øvre-Drange. Mellom Leite og tunet på Nedre-Drange var det berre 250 meter. 

På gard nr. 20/1 er det våningshus frå 1899, og løe og fjøs frå 1898, medan det på gard nr. 20/3 er 
våningshus frå 1877 og 1914, i tillegg til løe og fjøs frå 1814 (Aasland og Strand 1963). 

 

Kulturlandskapet 

I området på Drange og Leite er det ope og velhalde kulturlandskap. Her er dessutan fleire fine 
steingardar kring bruka på Drange. 

 

Verdivurdering 

Bygningsmassen varierer i alder og stil. Fleire bygningar har autentisitet og aldersverdi intakt. Nokre 
av gardsbruka har særs verdifulle kulturlandskapselement i seg, som opne steingrøfter, rydningsrøyser, 
steingardar, osb. Verdien til kulturmiljøet vert på bakgrunn av dette vurdert å vere middels til stor. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                        ▲ 

 

 

Kulturmiljø 27 – Håviskeland     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Håviskeland (gnr. 19) ligg nesten inst i Søreidsvågen, tvers over Holma og Epland. Som Holma har 
garden truleg vorte teken opp i utmarka til ein gamal Eid-gard (Drange 1986:278).   Gardshusa ligg på 
ei flate litt opp frå sjøen. Bak garden i nordvest er det bratt skogkledd li. Steingardar skil innmarka til 
dei einskilde bruka.  

Namnet Håviskeland er særs uvanleg, og fleire forskjellige tolkingar har vore foreslått. Mest truleg 
viser namnet til den store myra/flaten på Håviskeland innmark. Mykje tyder uansett på at namnet kan 
gå langt attende i tid. 
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Figur 16-49. Kulturmiljø KM27 – Håviskeland. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå kulturmiljøet. 

 

Potensialvurdering 

På Håviskeland er det potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar. Ut frå 
strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora 
etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn og gjerne 
skjerma frå vær og vind. 

Førreformatoriske kulturminne frå tida etter at jordbruket hadde vorte innført vil ein kunne finne fleire 
stader. Busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av 
dagens tunområde. Især kunnskap om kor dei eldste historisk kjente tunområda låg vil gje ein god 
peikepinn på kor slike kulturminne kan finnast. Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i 
utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere 
gravminne plassert på knausar og berg langs strandlina. 

 

Nyare tids kulturminne 

Her er fleire eldre gardsbygningar. Til dømes er det på gard nr. 19/1 eit våningshus frå 1875 (seinare 
fornya), på gard nr. 19/2 ei gamlestove frå ca. 1860, på gard nr. 19/3 ein løe og eit fjøs frå kring 1880, 
og på gard nr. 19/5 eit våningshus frå om lag 1850 (Aasland og Strand 1963). 
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Figur 16-50. Naust- og gardsmiljø ved Håviskelandsvika (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Kulturlandskapet 

Ope og velhalde kulturlandskap. 

 

Verdivurdering 

Bygningsmiljøet er variert, og alderen på bygningane varierer også. Ein god del bygningar har alders- 
og autentisitetsverdiar intakt. Innanfor kulturmiljøet er det bevarte element som vegar og steingardar. 
Verdien til kulturmiljøet er vurdert å vere middels til stor, etter kriteria gitt i handbok V712. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                       ▲ 

 

 

Kulturmiljø 28 – Færavåg     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Færavåg (eller Færevåg) (gnr. 36) er mellom dei største og eldste gardane i Hålandsneset (Drange 
1986:560).  Han grensar i nord mot sjøen, i aust mot Hovdanes, i sør mot Setre, Li og Amland og i 
vest mot Håland. Namnet har vore tolka som samansett av ordet ferd eller fær, som tyder fiskestim, og 
våg. Dei to fiskevågane Nord- og Sørvågen har gjennom tidene vore særs viktige for folk på Færavåg, 
og namnet høver difor særs godt på garden (Drange 1986). Garden er fyrste gong nemnt i skriftlege 
kjelder i 1519, men menneskeleg aktivitet har det vore i området før dette. 
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Figur 16-51. Kulturmiljø KM28 – Færavåg. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent bevarte førhistoriske kulturminne på Færavåg, men frå garden har ein eit lausfunn av 
ein liten buttnakka og rettegga 7,2 cm lang trinnøks av stein (B10485). Eggen er litt utvida og slipt. 
Øksen vart funne på bruk nr. 3, på ein knaus med 10-30 cm jord om lag 20 meter sør for huset. Slike 
øksar vert datert til steinalder. 

 

Potensialvurdering 

Med omsyn til funnet av steinøksen som er gjort på garden, veit vi med stor sikkerheit at det har vore 
menneskeleg aktivitet her i steinalder. Truleg har her òg vore aktivitet også i yngre delar av 
førhistorisk tid, men så langt har ein ikkje funn som stadfestar dette. 

Ut frå tanken om at ein i store delar av steinalder hadde busetnaden sin plassert strandnært, og ut frå 
kunnskapen om den lokale landhevinga, er det fleire stader på Færavåg som har potensial for funn av 
steinaldebuplassar eller –aktivitetsområde. Til dømes er det område med funnpotensial både ved 
Nordvågen og Sørvågen. 

Potensial for å gjere funn frå bronse- og/eller jernalder kan det vere fleire stader på garden; 
busetnadsspor gjerne innanfor dei oppdyrka innmarksområda, medan eventuelle gravminne gjerne kan 
liggje på knausar og høgdar ved sjøen eller tunområdet. 

 

Nyare tids kulturminne 

Det gamle klyngjetunet i Færavåg låg om lag i det området kor bruk nr. 1 har sine hus i dag, 40 meter 
over havet og om lag 150 meter opp frå Sørvågen. Storstova i Færavåg vart bygd i 1599. Segna fortel 
at ein tyskar kom til Færavåg og bygde stova. Han delte jorda mellom dei to sønene sine. Dei delte i 
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neste omgang mellom sine to søner, slik at det i alt vart fire like store bruk på garden, og alle 
huslydane budde i same huset, heitte det. Dei heldt til i kvar si krå, og kring åren midt på golvet. 

Bortsett frå opplysninga om tyskaren er segna nær sanninga når det gjeld bruksdelings-prosessen i 
Færavåg. Kven som bygde storstova er ukjent, men den karen som først hadde heile Færavåg, og sidan 
delte garden mellom to søner, var Lars Jacobson (f. på 1580-talet), son av lågadelsmannen Jacob Slee i 
Uggdal. 

Ætlingane til Lars Færavåg åtte alle dei fire bruka i Færavåg like fram til kring 1810. Då kjøpte ein 
mann frå Kvam det eine bruket. Han må ha løyst ut medeigarane til den gamle storstova i Færavåg, 
flytta henne om lag 100 meter mot sørvest frå gamletunet der ho no står, og korta stova ein del inn. 
Attåt stovehuset i nord vart det sett opp ein løebygning. Rekkjetunet i Færavåg fekk altså si form 
tidleg på 1800-talet, men det representerer utan tvil ein eldre byggjeskikk.  

I tunet står det i dag eit gammalt hus med «ANNO DAAMENY 1599» innrissa i tømmeret. Om dette 
er bygningsåret, vil det seie at dette huset er automatisk freda, noko som gjeld for alle ståande 
bygningar eldre enn 1650. Denne bygninga og resten av rekkjetunet her, er registrert i Riksantikvaren 
sin database over kulturminne, men har her status som «ikkje freda» (Askeladden ID 179140). Stova 
skal opphavleg ha vore kring 12 x 12 alen (7,5 x 7,5 meter), noko som er etter måten stort for ein stove 
frå denne tida. Til samanlikning var «Storstova» på Myklestad, som var omtrent like gammal, på berre 
9 x 9 alen (Drange 1986:560). 

 

 
Figur 16-52. Det gamle tunet på Færavåg i Tysnes er mellom dei best bevarte rekkjetuna i Hordaland. I tunet står løe, 
fjøs og stall bygd saman med våningshuset, stabbur med loft, vetlestove med eldhus og skykkje, brønnhus, silo og 
hønsehus (Foto: Hordaland fylkeskommune). 

 

I Fjelavika ytst på neset mellom Nord- og Sørvågen ligg  eit godt bevart sjøbruksmiljø, beståande av to 
sjøhus med vinde, eit sjøhus utan vinde i tillegg til eit naust. Tre av bygningane er datert til ca. 1920, 
medan det fjerde har uviss alder. I sin rapport om sjøbruksmiljø i Tysnes kommune, er dette miljøet 
gitt verneverdi C: Lågare verneverdi (Hordaland fylkeskommune 1989c, sjøbruksmiljø nr. 9). Under C 
finn ein kulturminne som har lågare verneverdi, men der spørsmålet om vern må vurderast i kvart 
einskilt høve. 
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Kulturlandskapet 

Innanfor kulturmiljøet på Færavåg er det velhalde kulturlandskap med bevarte kulturspor. 

 

Verdivurdering 

På garden er det eit einsarta bygningsmiljø, med fleire eldre bygningar av høg verdi, omgitt av 
velhalde og ope kulturlandskap. Her er òg godt bevart sjøbruksmiljø. Verdien til miljøet vert sett til 
middels til stor. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                       ▲ 

 

 

Figur 16-53. Kulturmiljø KM29 – Ersvær / Brattatveit. 

 

Kulturmiljø 29 – Ersvær / Brattatveit   Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Ut frå grensene kan ein anta at Brattatveit (Lille (gnr. 53) og Store (gnr. 54) i si tid må ha vore tatt opp 
av Ersvær (gnr. 55) (Drange 1987:489). Gardsnamnet er eit samansett tveit-namn. Ordet tveit her 
gjerne vore tolka som «slåttestad» eller «rydning». Ein reknar gardane med tveit i namnet for å ha 
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vorte tatt opp i løpet av vikingtida. Delinga i ein Store- og ein Litle-gard må ha funne stad ein gong i 
høgmellomalderen, men vert først nemnt i dei skriftlege kjeldane i byrjinga av 1630-talet. 

Ersvær var mellom dei største og høgast skyldsette gardane på Reksteren, men vart tidleg delt opp 
(Drange 1987:510). Kring 1600 var Ersvær, som ein av seks i Tysnes, adeleg setegard, noko som 
truleg skyldast det gode ressursgrunnlaget på garden. Gardsnamnet kjem frå det norrøne Eiriksfjorðr, 
og er såleis sett saman av mannsnamnet Eirik og fjord. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Innanfor kulturmiljøet på Ersvær og Brattatveit er det berre kjent eitt arkeologisk kulturminne. På 
sørsida av innlaupet til Ersværvågen, ved ei lita vik om lag 100 meter vest for Vågsholmen og 29 
meter vest frå sjøkanten, ligg ein heller (Askeladden ID 25625). Gjennom ei arkeologisk undersøking 
her vart det påvist trekol og tre koksteinar, som syner at det har vore menneskeleg aktivitet på staden. 
Dateringa av kulturminnet er i fylgje Askeladden «førreformatorisk», og det er difor automatisk freda. 

I ei skildring frå slutten av 1800-talet vert ein mogleg gravhaug frå Ersvær nemnt (Fett 1973). Kor 
haugen har lagt eller om det var funn i han, veit vi ikkje i dag. 

 

Potensialvurdering 

På Ersvær og Brattatveit er det potensial for å gjere funn frå førreformatorisk tid fleire stadar. Rundt 
Ersværsvågen og Svinevågen vil ein på høvelege flater mellom kote 10 og 15 kunne forvente å gjere 
funn frå steinalder. Slike flater er dei fleire stadar i dette området. 

Rundt tunområda både på Brattatveit og på Ersvær vil det vere eit visst potensial for å finne fysiske 
spor etter førreformatorisk jordbruksbusetting. 

 

  
Figur 16-54. Kulturlandskap og nyare tids kulturminne innanfor kulturmiljøet Ersvær / Brattatveit (Foto: Atle Jenssen, 
Statens vegvesen). 
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Nyare tids kulturminne 

Bygningane som er samla under kvart bruk ligg i ope kulturlandskap. Steingardar markerer skilje 
mellom bruka, som på Brattatveit ligg samla på ei flate på eit høgdedrag.  

På Brattatveit gnr. 53/2 er det våningshus frå 1915 og driftsbygning frå 1912, medan det på Ersvær 
gnr. 55/2 er våningshus frå 1932 og løe og fjøs frå 1914 (Aasland og Strand 1963). På Ersvær gnr. 
55/3 er det våningshus og uthus frå 1890. 

Inst i Ersværsvågen ligg det eit stort og godt bevart sjøbruksmiljø (HFK 1989, sjøbruksmiljø nr. 22). 
Her har det vore registrert ni naust, ei sjøbu og ei notbu. Alderen er noko uviss på fleire av desse 
bygningane, men fleire er antatt bygd på slutten av 1800-talet eller på byrjinga av 1900-talet. Miljøet 
er gitt verneverdi C, det vil seie «lågare verneverdi», men der spørsmålet om vern må verte vurdert i 
det einskilde tilfellet. Ein må òg vere klar over at eit C-miljø kan ha einskilde bygningar med 
verneverdi B. 

 

Kulturlandskapet 

Ope og velhalde kulturlandskap med fleire bevarte kulturspor. 

 

Verdivurdering 

Innanfor kulturmiljøet er det mange bygningar med intakt alders- og autentisitetsverdi. Ein bør 
særskilt leggje merke til fleire av bygningane i tuna på Brattatveit gnr. 53/1 og Ersvær gnr. 54/4 og 
55/1 og 6. I Ersværsvågen på Ersvær er det i tillegg eit viktig og godt bevart sjøbruksmiljø. Då her er 
ein del moderne bygningar som bryt med gamal byggjeskikk og tunstruktur, vert verdien til 
kulturmiljøet vurdert å vere middels 

 

Verdi:  Middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                               ▲ 

 

 

Kulturmiljø 30 – Gjelland     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Gjelland (Øvre (gnr. 84) og Nedre (gnr. 85)) ligg på søraustsida av Reksteren, med utsikt mot sjøen og 
Søreidsvika. Garden var frå gammalt av ein av dei få skoglause gardane på Reksteren, til forskjell frå 
grannegardane i området (Drange 1987:548). Gamletunet på garden stod like nord for der bruk nr. 1 
ligg i dag. Dei eldste skriftlege kjeldene kan peike på Geiraland som det opphavelege namnet på 
garden. Førelekken i namnet kan komme av Geiri, men kan òg komme av substantivet geiri, som tyder 
«ein kile» eller «eit triangelforma stykke», eller geirr, som tyder «spjot». Namnet kan ha bakgrunn i 
det spisse neset nedanfor tuna. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent faste arkeologiske kulturminne eller marinarkeologiske kulturminne frå 
kulturmiljøet på Gjelland. I Tjødnabrottet, som er ei lita flate mellom berg snautt 100 meter sør for 
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Gjellandstjørna, vart det i si tid funnet ein 14 cm lang dolk av mørk flint (B9779). Dolken er datert til 
yngre steinalder. Funnstaden ligg om lag 60 meter over havet. 

 

 
Figur 16-55. Kulturmiljø KM30 – Gjelland. 

 

Potensialvurdering 

Både funnet av ein flintdolk i tillegg til topografien i kulturmiljøet indikerer at her er eit høgt potensial 
for funn av førreformatoriske kulturminne fleire stader. Buplassane frå steinalder finn ein gjerne i 
nærleiken av datidas strandline, det vil seie i området mellom kote 10 og 15 i dag. I denne sona er det 
på Gjelland fleire flatar som stikk seg ut som potensielle steinalderbuplassar, men berre nærmare 
undersøkingar her vil kunne stadfeste dette. 

Busetnadsspor frå dei førreformatoriske periodane etter at jordbruket hadde vorte innført, frå yngre 
steinalder til mellomalder, finn ein som regel i nærleiken av dagens tunområde. Desse spora ligg 
gjerne bevart under matjorda, og kan enten påvisast maskinelt eller med georadar. Spora ein kan rekne 
med å finne kan vere alt frå stolpehol, eldstadar, kokegropar, gravar og så bortetter. På Gjelland er det 
fleire dyrka flatar i innmarka kor det kan vere potensial for slike funn. 

Marine kulturminne vil ein truleg kunne finne i og ved Gjellandsvågen. 

 

Nyare tids kulturminne 

På Nedre Gjelland er det velhalde kulturlandskap med tilhøyrande gardsbygningar, medan det på Øvre 
Gjelland er eit noko meir kupert kulturlandskap. Fleire steingardar markerar skiljet mellom innmark 
og utmark i tillegg til skiljet mellom dei forskjellige bruka. Tunet på gnr. 85/1 har høg alders- og 
autentisitetsverdi. Her har både våningshus, løe og fjøs høg alder. Garden har vore i ætta sidan ca. 
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1760. På gnr. 85/3 er det våningshus frå 1923 og løe og fjøs frå 1911. På gnr. 85/9 er det ein nyare 
bygning i funksjonalismestil, av høg estetisk verdi. 

I Gjellandsvika er det eit godt bevart sjøbruksmiljø, som av Hordaland fylkeskommune er klassifisert 
som eit miljø med verneverdi B – Høg verdi (HFK 1989, sjøbruksmiljø nr. 19). Miljø av denne typen 
har så høg verdi, at dei bør sikrast gjennom særskilte tiltak. Innanfor miljøet er det fire naust, ei sjøbu 
og ei notbu, av uviss alder. 

 

 
Figur 16-56. Bygningsmiljø og kulturlandskap på Gjelland (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Kulturlandskapet 

Fleire stadar på garden er det velhalde kulturlandskap med bevarte kulturspor. 

 

Verdivurdering 

Innanfor kulturmiljøet er det ope og velhalde gardsmiljø, med ein del eldre bygningar. Det er relativt 
vanleg førekommande og ein del forstyrra av moderne bygningar. Verdien av kulturmiljøet vert 
vurdert å vere middels. 

 

Verdi:  Middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                               ▲ 

 

 

Kulturmiljø 31 – Vernøy     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Automatisk freda kulturminne 

Garden Vernøy (gnr. 77) består av ei stor og tre-fire mindre øyer som ligg nett ut for nordvestsida av 
Reksteren. Hovudøya, som har gitt namn til garden, ligg skilt frå fastlandet med det smale og 3-400 
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meter lange Hopsundet (Drange 1987:672). Gardsnamnet har truleg ikkje noko med «øy» å gjere, men 
kjem truleg av vernd, som tyder «vern», «avskjerming» eller «forsvar». 

 

 
Figur 16-57. Kulturmiljø KM31 – Vernøy. 

 

Det eldste tunet på garden låg der øya er på det smalaste, om lag like langt frå Naustvikjo som frå 
Tangålen. Vernøy var truleg busett gjennom heile seinmellomalderen, med eitt gardsbruk, som det 
fortsette å vere frå 1500-talet og opp gjennom det meste av 1700-talet. 

Hope (gnr. 78) ligg på nordaustsida av Reksteren i eit småkupert jordbrukslandskap. Ein skogkledd 
åsrygg i vest dannar skiljet mellom innmark og utmark. Ved sida av Flatråker er Hope den beste 
skogsgarden i Tysnes, noko som har vore med å forme gardssoga. På 1600- og 1700-talet budde det 
storfolk og embetsslekter her, og bøndene som seinare overtok garden var mellom dei mest velståande 
i prestegjeldet (Drange 1987:623). 

Det eldste tunet på Hope låg i skiftet mellom tuna Øvre-Hope og Nedre Hope, bruk nr. 3. Skiljet i to 
matrikkelgardar på Hope vert synleg i dei skriftlege kjeldane fyrst i 1600, men delinga går nok attende 
til høgmellomalderen. Garden vert nemnt fyrste gongen i skriftlege kjelder i 1391. Gardsnamnet kjem 
av Hopr, som tyder ein liten innelukka bukt. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Heilt i sør på sjølve Vernøya, inne på Vestreneset og 17 meter opp frå sjøen, ligg det ei automatisk 
freda gravrøys (Askeladden ID 66529). Røysa måler 10,5 x 4,5 meter, og er orientert aust-vest. Det 
meste av røyssteinen har gått i grunnmuren til ei hytte som ligg her. Det er ikkje kjent funn frå røysa. 
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På Litle Vernøya, nord for hovudøya, finst det ein heller med spor etter busetnad (Askeladden ID 
35540). Helleren ligg under ein nord-sør-gåande bergrygg på vestsida av ein dalgang i dyrka mark, 
kring 50 meter sør stova som ligg her. I eit prøvestikk tatt i søre delen av helleren vart det påvist 
kulturlag, men ingen gjenstandar. 

På Russøy, vest for Litle Vernøya, finst det to automatisk freda klebersteinsbrot (Askeladden ID 
66527 og 66528). Det eine brotet ligg om lag midt i sørskråninga på den søre stranda kring 30 meter 
opp frå sjøen. Det andre brotet ligg på det heilt søraustre hjørnet av Russøy, og dannar i dag ei om lag 
5 meter djup og 2-3 meter høg hole like ved sjøen. Ved inngangen til hola er det spor etter uttak av to 
gryter. Elles er brotet totalt utnytta med hoggespor over alt. 

Eit klebersteinsbrot finst òg på Bergsholmen, den litle øya like nord for Litle Vernøya (Askeladden ID 
35539). Brotet ligg midt på den søre stranda på holmen, og er flatt i botnen med hogne vegger mot 
nord, vest og aust. Diameteren er om lag 15 meter. Spor etter drifta i klebersteinsbrotet kan sjåast som 
ein vifteforma avslagshaug i sjøen utanfor brotet (Askeladden ID 89172). 

Frå Vernøy er det dessutan kjent lausfunn av gjenstandar frå steinalder. Utanom nokre flintbitar, som 
ein ikkje sikkert veit kor vart funne, er her funne eit nakkestykke av ein trinnøks (B10746). Øksen er 
av finkorna skifrig stein med gulbrun vitringshud, og er fint slipt i utydelege fasettar. Stykket er i dag 
12,6 cm langt. Han vert funne på gnr. 77/3 i ein åkerbit mellom knausar om lag 50 meter vestnordvest 
for huset på bruket. 

 

Potensialvurdering 

Ikkje vurdert. 

 

Nyare tids kulturminne 

Her er fleire mindre gardsbruk, med eldre gardsbygningar. Desse vert ikkje direkte råka av tiltaket, og 
difor ikkje nærmare skildra her. 

 

 
Figur 16-58. Frå kulturmiljøet på Vernøy. Søre Øyane i Os kommune i bakgrunnen. 
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Kulturlandskapet 

Somme stader er det område med ope og velhalde kulturlandskap, men for det meste er kulturmiljøet 
dekt av skog. 

 

Verdivurdering 

Innanfor kulturmiljøet på Vernøy er det både viktige førreformatoriske kulturminne og kulturminne frå 
nyare tid. Fleire stadar er det i tillegg godt bevart kulturlandskap med forskjellige kulturspor. 
Hovudfokus for verdivurderinga av kulturmiljøet har vore på dei automatisk freda kulturminna, då det 
er desse som ligg mest eksponert for planlagt tiltak. Dette er viktige kulturminne av høg verdi, 
liggjande i uforstyrra landskap, og difor med særs høg kulturhistorisk verdi. Verdien til kulturmiljøet 
er difor samla sett vurdert å vere stor. 

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                ▲ 

 

 

 

Figur 16-59. Kulturmiljø KM32 – Landrøyvågen. 
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Kulturmiljø 32 – Landrøyvågen    Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø (og automatisk freda kulturminne) 

Håland (gnr. 41) var i si tid største garden i området, og kom til å gje namn både til halvøya ut frå 
Søreid og bygdelaget her, Hålandsneset (Drange 1986:501). Namnet Håland kjem av det gamalnorske 
hávaland, der førelekken er hár, som tyder «høg» (Drange 1986). Det eldste tunet på garden låg truleg 
på Husahaugen, kring 100 moh. og 1,4 kilometer frå lendinga i Landrøyvågen. 

Eversvik (gnr. 44) vart tatt opp som plass på midten av 1600-talet i den nordvestlege delen av 
Hålandsmarkjo (Drange 1986:549). Det eldste tunet på garden låg truleg der bruk nr. 1 ligg i dag, 
eventuelt heilt nede med sjøen, der det i si tid var hustufter. Førelekken i gardsnamnet kan komme av 
mannsnamnet Evert. Namnet kan òg komme av den hollandske båttypen evert, som gjerne var å sjå i 
området då det i åra kring 1600 også var hollenderar på Vestlandet for å kjøpte tømmer og trevirke. 

  

Arkeologiske kulturminne 

Det er kjent to arkeologiske kulturminne innanfor kulturmiljøet rundt Landrøyvågen. Begge ligg på 
vestsida, eller Landrøysida, av vågen. Inst i Buavika, kring 45 meter austsøraust for bekkeutløpet i 
vika, ligg ein automatisk freda heller (Askeladden ID 66519). Det bratte berget med helleren er vel 10 
meter høgt, og under bergveggen er ei flate som måler 3 x 2 meter. Prøvegraving på flata påviste 
trekolhaldig jord og fragment av skjel eller bein. 

Om lag 360 meter sørsøraust for lokalitet ID 66519 ligg ein liten steinalderbuplass på ei slakt hellande 
flate 20 meter over havet (Askeladden ID 177217). På buplassen vart det gjort funn av avslag av flint 
og kvartsitt. 

 

Potensialvurdering 

I området rundt Landrøyvågen er det fleire stader stort potensial for å gjere funn av busetnadsspor frå 
steinalder. Dei to kjente automatisk freda kulturminna syner oss at området var brukt av menneske i 
førhistorisk tid, mellom anna i steinalder. Topografisk sett er det fleire flatar mellom kote 10 og 20 på 
begge sider av Landrøyvågen som peiker seg ut som høvelege for funn av spor etter 
steinalderbusetnad. Busetnadsspor frå seinare delar av førreformatorisk tid vil ein primært kunne 
forvente å finne i nærleiken av dagens tunområde men òg under eventuelle hellerar. 

 

Nyare tids kulturminne 

Heilt inst i Landrøyvågen, bak både Geitholmen og Rasmusholmen, ligg det eit nordvendt naustmiljø. 
Nokre av nausta her er gamle. 

 

Kulturlandskapet 

Det er berre små område med kulturlandskap innanfor kulturmiljøet. 

 

Verdivurdering 

Innanfor kulturmiljøet er det registrert to automatisk freda buplassar. I tillegg er her eit nyare tids 
naustmiljø, kor somme av nausta har både høg alders- og autentisitetsverdi. På Eversvik er det 
gardstun med eldre bygningar saman med ope og velhalde kulturlandskap på. Verdien til kulturmiljøet 
er på bakgrunn av dette vurdert å vere middels til stor. 
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Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                        ▲ 

   

 

 
Figur 16-60. Kulturmiljø KM33 – Bårdsundet vest. 

 

Kulturmiljø 33 – Bårdsundet vest    Tysnes kommune 

Registreringskategori: Automatisk freda kulturminne 

Den delen av kulturmiljøet som ligg sør for sundet tilhøyrar gardane Landrøy (gnr. 42) , Kubbervik 
(gnr. 43) og Eversvik (gnr. 44), medan området på nordsida av sundet ligg under garden Sunde vestre 
(gnr. 45). 

Landrøy er den garden på Tysnesøya som ligg lengst i vest, mot Langenuen og Bårdsundet (Drange 
1986:521). Før utskiftinga, låg tunet på Landrøy der kor bnr. 2 ligg i dag. Gardsnamnet er sett saman 
av Land- og –rud (= rydning), og tyder då «nyopprydda land». 

Daglegnamnet på Kubbervik har vor Vikjo eller Instavikjo. Fram mot 1800 vart det i dei skriftlege 
kjeldene helst nytta daglegnamnet Vigen (Drange 1986:535). Førelekken i namnet, Kubbers-, kan 
opphaveleg ha vore Kuvbergs- eller Kupbergs-, der kuv- og kup- tyder ein «rundaktig topp» eller 
pukkel. Namnet kan òg komme av sjødyret kobbe. Kubbervik vart teke opp i Hålandsmarkjo som eit 
kremmarsete, truleg kring 1600. Gjestgjevarstaden Klinkholmen, 1,5 KMvest for bustaden i Vikjo, låg 
opphaveleg under Eversvikjo men har sidan slutten av 1700-talet lagt under Kubbervik. 
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Figur 16-61. Utsikt innover Bårdsundet mot aust. Automatisk freda gravrøyser ligg på begge sider av sundet (Foto: 
Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Sunde vestre er matrikkelnamnet på garden for å skilje denne mot gnr. 123, Sunde i Lukksundet. 
Namnet kjem av sundar, fleirtalsforma av sund. Gamletunet på garden låg fram til utskiftinga der bnr. 
2 ligg i dag. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Innanfor kulturmiljøet ved Bårdsundet finst det fleire førhistoriske, automatisk freda kulturminne - då 
primært gravminne frå bronse- eller jernalder. Desse finn ein på høge bergknausar, like ved og noko 
ovanfor strandlina, truleg plassert slik at dei ville vere godt synlege for folk som kom reisande 
gjennom sundet. 

På Landrøysida av sundet ligg tre gravrøyser. Lengst mot nord, øvst på Hamnaneset og kring 10 meter 
opp frå sjøen, ligg den såkalla «Olavsrøysa» (Askeladden ID 15893). Namnet kjem av «Olavskjelda», 
som ligg like ved. Røysa er om lag 20 meter i diameter og 1,5 meter høg. Om lag 900 meter mot 
sørvest, på ein bergknaus på sørsida av det vestre utlaupet av Bårdsundet, ligg enno ei gravrøys 
(Askeladden ID 55311). Røysa måler 7 x 9 meter og er ca. 0,5 meter høg. Ho er dårleg markert i 
terrenget, men syner likevel godt att frå sjøen på grunn av ein varde som står i vestre kanten. På 
Vardaneset, ein halv kilometer lenger mot sør, ligg den tredje av røysene på denne sida av sundet 
(Askeladden ID 60626). Dette gravminnet måler 4 x 2,5 meter, og er låg og svært overgrodd av gras 
og lyng. 

På nordsida av Bårdsundet, på Sunde vestre sin eigedom, ligg det fem sikre, automatisk freda 
gravrøyser, i tillegg til fleire meir usikre røyser. Desse sistnemnde er enno ikkje registrert i 
Askeladden. Lengst mot nord og vest, og med utsyn mot Langenuen, ligg gravrøysa 
«Bollestadvarden» (Askeladden ID 45565). Røysa er om lag 12 meter i diameter og 1,5 - 3 meter høg. 
10 meter mot sør ligg det enno ei røys, men denne er ikkje registrert i Askeladden. 10 meter vidare 
sørover er det eit kulturminne frå siste verdskrig, i form av ei stake sett ned i ein varde. 400 meter mot 
søraust ligg den neste av gravrøysene i området (Askeladden ID 6069). Røysa måler 7,5 x 6 meter 
(søraust-nordvest) og er opp til 1 meter høg. Kring 7 meter søraustover ligg ei samling med 0,3-0,5 
meter store steinar og blokker som kanskje er restar av enno ei gravrøys. 200 meter vidare mot søraust 
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ligg den neste av gravrøysene på Sunde, den såkalla «Eriksleivarden» (Askeladden ID 6070). Røysa 
måler 12 x 15 meter (aust-vest), er opp til 2 meter høg. Om lag 8 meter mot vest, på same berget, ligg 
ei samling stein som måler 5 x 4 meter (nord-sør), som kan vere ei gravrøys (ikkje i Askeladden). På 
ein bergknaus om lag 140 meter nordaust for gravrøys ID 6070 ligg røysa «Erlevarden» (Askeladden 
ID 66524). Røysa er 14 meter i diameter og opp til 1,5 meter høg. Kring 30 - 40 meter mot sørvest ligg 
ei konsentrert samling av steinblokker på ein avsats, som kan vere ein rest av ei gravrøys. Den siste av 
dei sikre gravrøysene på denne sida av Bårdsundet ligg 450 meter søraust for røysa ID 66524. Røysa 
er 9 meter i diameter, låg, men er opp til 0,3 m høg i nordaust (Askeladden 60629). Kring 5 meter 
søraust for røysa ligg ei samling stein, som truleg er enno ei gravrøys. Samlinga måler 4 meter og er 
orientert nordnordaust-sørsørvest. 

På eit svaberg rett vest for Olavsrøysa på Landrøy (Askeladden ID 15893) låg det tidlegare ei langrøys 
på 15 x 2 meter. Denne skal ha vorte øydelagt i samband med hyttebygging på staden. 

 

Potensialvurdering 

I området er det stort potensial for å finne til no ukjente arkeologiske kulturminne. Ut frå 
strandlinjekurva for området, vil ein kunne anta at eventuelle steinalderbuplassar her vil kunne verte 
påvist mellom 10-15 meter over havet, under føresetnad om at datidas buplassar låg strandnært. 

Som det kom fram i avsnittet ovanfor om dei arkeologiske kulturminna i området, skal det finnest 
mange uregistrerte røyser i nærleiken av dei registrerte gravrøysene. Det er uvisst om alle, nokon eller 
ingen av desse er gravminne eller restar av slike, men det syner oss at det er sannsynleg at det finst 
fleire automatisk freda gravminne i dette området. 

Førreformatorisk gardsbusetnad i området vil mest sannsynleg ha lagt i dei same områdane som 
dagens gardstun ligg. I sær vil plasseringa til dei gamle klyngjetuna gi ein indikasjon på kor den eldste 
gardsbusetnaden kan ha lagt. 

Med omsyn til viktigheita til sundet som farlei mellom Langenuen i vest og Søreidsvika / 
Vågeområdet i aust, vil det òg vere stort potensial for funn av marinarkeologiske kulturminne i 
området. 

 

Verdivurdering 

Innanfor kulturmiljøet ved Bårdsundet er det fleire automatisk freda gravrøyser, liggjande i opphavleg 
kontekst på knausar og berg, og har nok tidlegare vore godt synlege frå sjøen. Verdien til dette 
kulturmiljøet er grunna høg grad av autentisitet, og tilhøyrande stor pedagogisk verdi, vurdert å vere 
særs stor. Kulturmiljøet har utan tvil nasjonal, om ikkje internasjonal, verdi. 

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                     ▲ 
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Figur 16-62. Kulturmiljø KM34 – Bårdsundet aust. 

 

 
Kulturmiljø 34 – Bårdsundet aust    Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Kulturmiljøet ligg innanfor same matrikkelgardar som KM33 – Bårdsundet vest, og det vert vist til 
generell skildring av gardssoga under dette avsnittet. 

 

Nyare tids kulturminne 

På Sunde er det fleire eldre og velhalde gardsbygningar, liggjande i ope og velhalde kulturlandskap. 

Handelsstaden Klinkholmen ligg på den nordvestlegaste delen av Tysnesøy, under garden Kubbervik. 
Handelsstaden er plassert om lag ein kilometer frå Langenuen i sundet mellom Tysnesøy og 
Reksteren, og har ein god hamn. Handelsstaden på Klinkholmen består av hovudbygning, eit sjøhus og 
den gamle butikken (som er samanbygd med eit sjøhus), alle bygd i 1850-60-åra. Bygningane står i eit 
fint innbyrdes forhold, og dannar tre av sidene i ein open firkant. 

Klinkholmen er ein av dei handelsstadane som vaks fram etter at handelslovgivnaden vart friare rundt 
midten av førre hundreår. Denne staden har difor aldri vore ein privilegert handelsplass, men på 1600-
talet skal det ha lagt eit kremmarsete på garden Kubberviks grunn. 

Den første landhandlar på Klinkholmen var Rasmus Andersen Klinkholmen, som seinare kalla seg 
Vaage (Waage). Han kjøpte Klinkhomen under Kubbervik i 1859, og starta forretning der i 1868. 
Klinkholmen hadde kai og blei tidleg stoppestad for «dampen» gjennom Bårdsundet. Dette fortsette 
heilt til etter siste krig. Landhandelen blei nedlagt i slutten av 1950-åra. 
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Figur 16-63. Handelsstaden Klinkholmen (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Handelsstaden på Klinkholmen er ein viktig del av kulturmiljøet ved Bårdsundet, og er gitt vernestatus 
B, det vil seie at det har høg verneverdi og bør sikrast gjennom særskilte tiltak  (HFK 1989, 
sjøbruksmiljø nr. 12). 

 

Kulturlandskapet 

Rundt tunområdet på Sunde er det velhalde kulturlandskap med kulturspor i form av steingardar, 
ryddingsrøyser, osb. Også landskapet rundt gjestgjevarstaden Klinkholmen har tydelege spor av 
menneskeleg påverknad. 

 

Verdivurdering 

Den austlege delen av Bårdsundet ligg meir skjerma for ver og vind enn den ytste delen, og her finn 
ein kulturspora frå nyare tid, som naustmiljøa og handelsstaden. Oppe frå sjøen, på den 
høgareliggjande delen av området, finn ein gardsbruka på Sunde. Sjølv om vegen og bruene går 
gjennom denne delen av kulturmiljøet, og forstyrrar dette noko, er likevel både autentisiteten og den 
pedagogiske verdien stor. Verdien til kulturmiljøet er vurdert å vere stor, men likevel noko lågare enn 
KM33 – Bårdsundet vest, grunna graden av moderne inngrep. 

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                ▲ 
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Figur 16-64. Kulturmiljø KM35 – Flygansværsvågen. 

 

Kulturmiljø 35 – Flygansværvågen    Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Øvre Flygansvær (gnr. 46) ligg sørvest på Reksteren, med Langenuen og Selbjørnsfjorden mot vest, 
kor landet fell bratt ned i sjøen (Drange 2000:375). Området er relativt verhardt, men garden har gode 
hamnetilhøve i Flygansværsvågen. Dei fyrste folka som kom hit må i hovudsak ha levd av fiske og 
fangst, og siste lekkjen av gardsnamnet kjem nok av ver, som tyder ein stad folk heldt seg til visse 
tider av året for å drive fiske og fangst. Førelekkjen må ha samband med det bratte «floget» ned mot 
Geishovda. Eit «flog» er ei bratt fjellside eller klippevegg. 

Smidjevoll (eller Smievoll) (gnr. 49) er ein av dei minste gardane på Reksteren (Drange 2000:423). 
Tunet ligg 150 meter opp frå sjøen, og om lag 60 moh. Gardsnamnet vert uttala Smievådl, og er vel 
rett og slett samansett av ordet «smie» og «voll». Her har vel opphavleg vore ein stad for smie, 
kanskje for Åse, som er den eldste av gardane her. Smidjevoll låg øyde i seinmellomalderen, og vart 
truleg tatt opp att fyrst i 1570-åra. 

Nedre Haukafær (gnr. 50) og Øvre Haukafær (gnr. 52), saman med Åse (gnr. 51), var opphavleg ein 
gard, og venteleg er det Åse som er den eldste av desse (Drange 2000:433). Åse er eit usamansett 
naturnamn, noko som fortel at garden må vere blant dei eldste i området. Øvre Haukafær har truleg 
vore utskilt frå Åse alt i førhistorisk tid, medan Nedre Haukafær truleg har vore utskilt seinare, men 
før Svartedauden.  

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er kjent ei førhistorisk gravrøys frå garden Haukafær, men denne ligg ved Leiasundet, søraust for 
kulturmiljøet (Askeladden ID 66518). 
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Frå Åsneset på Åse kjenner vi til eit funn av to såkalla vestlandsøksar frå steinalder (B13464). Øksane 
vart funne under eit tynt lag med mold og stein i bratt skrånande terreng, ca. 7-8 moh. 

På Åse har det òg vore funne ei klebergryte saman med bein og «små knivar» (B10489). Funnet vart 
gjort i ei lita tue 100 meter sørvest for tunet på bruk nr. 4, på ein stad som  heiter Sjoarleitet. 
Sjoarvegen gjekk like attmed funnstaden. Det er uvisst kva typar bein som vart funne i klebergryta. 

I tillegg er her funne ein lansespiss frå mellomalder (Bryggens museum BRM461) og ei hakke av 
grønstein. 

 

Potensialvurdering 

Frå området er det spor frå steinalder, jernalder og mellomalder, og det er difor stort potensial for å 
gjere funn av arkeologiske kulturminne. Ut frå strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at 
steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom 
kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn og gjerne skjerma frå vær og vind. I høve til dette prosjektet 
vil det vere områda på vestsida av vågen som bør undersøkast for å avklare eventuell konflikt med 
automatisk freda kulturminne. 

Inne i Flygansværsvågen er òg stort potensial for å finne marine kulturminne, men desse vil ikkje verte 
råka av ny E39 gjennom området. 

 

Nyare tids kulturminne 

Naustmiljøet ligg inst i Flygansværvågen, medan saga og røyrgata ligg på den andre sida av bukta, kor 
eit dalføre kjem ned frå Frøkjedalsvatnet. Den delen av bukta kor saga ligg kallast Årvika. Saga har 
vore drive med vasskraft, og er eit interessant, teknisk kulturminne. Fleire av nausta her er av høg 
alder. 

 

Kulturlandskapet 

Kulturmiljøet omfattar for det meste sjøområde, men det er ein del ope kulturlandskapsområde ved 
tunet på Smievoll.  

 

Verdivurdering 

Kulturminna innanfor miljøet er normalt førekommande, men ligg likevel relativt uforstyrra. Her er 
ein viss pedagogisk verdi. Verdien er sett til liten til middels. 

 

Verdi:  Liten / middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                      ▲ 
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Figur 16-65. Kulturmiljø KM36 – Frøkjedalsvatnet og KM37 – Frøkjedal. 

 

Kulturmiljø 36 – Frøkjedalsvatnet    Tysnes kommune 

Registreringskategori: Teknisk/industrielt kulturminne 

Kulturmiljøet ligg i utmarka til Nedre Flygansvær (gnr. 47), sjå generell skildring om garden under 
Kulturmiljø 35 ovanfor. 

 

Nyare tids kulturminne 

Våren 1904 vart det grave etter gull ved Setraskaret, nordvest for Frøkjedalsvatnet, i utmarka til Nedre 
Flygansvær. Gullprosenten var derimot så låg, at det ikkje lønte seg å fortsette utvinninga. Gruva er 
framleis synleg i terrenget. 

 

Verdivurdering 

Lite, avgrensa kulturmiljø med eitt nyare tids kulturminne. Ingen konstruksjonar av særskilt høg 
arkitektonisk verdi. Verdien til kulturmiljøet er vurdert å vere liten. 

 

Verdi:  Liten  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                ▲ 
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Figur 16-66. Utsikt nordvestover innover Frøkjedalsvatnet. KM36 ligg i dalen på bortsida av vatnet (Foto: Atle 
Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Kulturmiljø 37 – Frøkjedal     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Kulturlandskap (og Gardsmiljø) 

Frøkjedal (Frøkedal) (gnr. 48) er ved sida av Dalen (Dalsgård) den einaste «innlandsgarden» på 
Reksteren (Drange 2000:412). Namnegranskaren Rygh trur fyrste lekken kjem av eit elles ukjend 
elvenamn, frekja, som er ein oldsnorsk sideform av frekr, som tyder grådig, strid eller hard. Eventuelt 
kan namnet komme av frøken, som tyder dyktig, dristig, men òg triveleg, frisk. 

Frøkjedal låg øyde i seinmellomalderen. Fyrst ut i siste halvpart av 1500-talet vart garden tatt opp att. 
Garden ligg ikkje ved sjøen, og ein lang sjoarveg gjorde at folk her ikkje kunne utnytte fiskeressursane 
så lettvint som på grannegardane. Garden har stor utmark, og furuskogen har gjennom tidene vore ein 
viktig ressurs. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå garden. 

 

Potensialvurdering 

Med omsyn til at det ikkje er kjent arkeologiske kulturminne eller fornfunn frå garden, i tillegg til at 
gardsnamnet ikkje tyder på at Frøkjedal er blant dei eldste av gardane i området, er potensialet for å 
gjere funn av førreformatoriske kulturminne vurdert å vere lågt. Her skal ha vore aktivitet i 
mellomalder, og spor frå denne tida vil ein truleg kunne finne i nærleiken av tunområda og dei dyrka 
flatane ikring dette. 
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Figur 16-67. Kulturlandskapet på Frøkjedal (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Nyare tids kulturminne 

Her er einskilde eldre gardsbygningar. I fylgje Norske gardsbruk (1963) er det på bruk nr. 1 mellom 
anna våningshus frå 1945, driftsbygning frå 1926 og vedhus frå 1920, altså bygningar frå fyrste 
halvdel av 1900-talet. På bruk nr. 2 og 3 er det våningshus frå ca. 1800 i tillegg til fjøs og løe, som 
skal vere «gamle». 

 

Kulturlandskapet 

Særskilt velhalde kulturlandskap med mange og godt bevarte kulturspor i form av oppmuringar, 
steinsett bekkefar, steingardar, og så bortetter. 

 

Verdivurdering 

Gardsmiljøet har høg grad av autentisitet, med einskapleg og eldre tunform frå etter utskiftinga bevart. 
På bruk nr. 2 og 3 er det bygningar av høg kulturhistorisk verdi. Kulturlandskapet er særs godt halde i 
hevd, og har fleire godt bevarte kulturspor. Verdien til kulturmiljøet er på bakgrunn av dette vurdert å 
vere middels til stor. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                        ▲ 
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Figur 16-68. Kulturmiljø KM38 – Gjøvåg. 

 

Kulturmiljø 38 – Gjøvåg     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Vågen, den einaste av sitt slag på vestsida av Reksteren, var truleg den viktigaste grunnen til at folk i 
si tid busette seg i Gjøvåg (gnr. 72-74) (Drange 1987:740). Alt i byrjinga av 1500-talet budde det tre 
huslydar på garden, og i løpet av det neste hundreåret auka talet til åtte. Busetnaden i Gjøvåg må vere 
særs gamal, noko det store gardsvalet vitnar om. Arealet femner om nesten ein sjettedel av heile 
Reksteren. Det eldste tunet på Gjøvåg låg truleg der kor bruk nr. 2 ligg i dag. 

Gjø var i eldre tid namnet på den nymånen som kom i slutten av februar og tidsrommet (månaden) frå 
då av og frametter største delen av mars. Gjøfjøra var på Vestlandet nemninga på ei stor fjøre som til 
vanleg fann stad nettopp på denne tida. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det skal ein gong ha lagt ei gravrøys ved Skotet sør for elveosen. Røysa skal ha vore 3 meter i 
diameter, og det vart funne ei kleberause i grava. Denne har sidan gått tapt. 

 

Potensialvurdering 

På Gjøvåg vil det fleire stader vere stort potensial for å gjere funn av automatisk freda kulturminne. 
Garden har både ein god topografisk plassering, har gode tilhøve med omsyn til jordbruk og 
naturressursar, og i tillegg veit vi at garden har vore busett allereie i førhistorisk tid. 
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Figur 16-69. Eldre gardsbygningar på Gjøvåg, bruk nr. 1 og 3 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

I strandsona, i området mellom kote 10 og 20, vil det på høvelege flatar vere potensial for å gjere funn 
frå steinalder. Nærmare tunområda, i innmarka, vil det vere potensial for å gjere funn frå seinare 
periodar av førreformatorisk tid. Dette vil mest truleg vere forskjellige busetnadsspor, men også 
førhistoriske graver vil det kunne bli funne her. 

Automatisk freda kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

Då det er fleire lune vikar og hamnar på Gjøvåg, vil det òg vere stort potensial for å finne marine 
kulturminne her. 

Ny E39 gjennom området vil i liten grad råke dei områda med størst funnpotensial, men anleggsveg / 
veg til framtidig ferjekai vil gå igjennom område kor ein kan forvente å finne automatisk freda 
kulturminne. 

 

Nyare tids kulturminne 

På Gjøvåg er det bevart mange eldre gardsbygningar, men då området ikkje er SEFRAK-registrert, er 
det vanskeleg å få ein god oversikt over akkurat kva som finst her av eldre bygningar. Utifrå Norske 
gardsbruk (Aasland og Strand 1963) skal det på bruk nr. 2 vere våningshus frå 1870 og uthus frå 1906. 
På bruk nr. 1 og 3 skal det vere våningshus frå 1924, gamal røykstove, løe og fjøs frå 1905, sauehus 
frå 1880, sumarfjøs frå1936 og naust frå 1885 og 1945. Dessutan er det på bruk nr. 5 våningshus, løe 
og fjøs frå 1848, vedhus frå 1914 og eldhus frå 1850. 

Sjølv om dette ikkje er ein fullstendig oversikt over den eldre bygningsmassen på Gjøvåg, viser det 
likevel at her finst fleire eldre bygningar inne i tuna her. I tillegg har nok ein del av dei eldre 
bygningane enno eldre kjernar enn det som er datert ovanfor, då bygningar gjerne både vart påbygd og 
utvida opp gjennom åra, i staden for å verte rive. 
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Det fyrste offentlege vegbygget på Reksteren vart løyvd i 1887 (Gjøvåg 2012:13). Dette var 
kyrkjevegen mellom Gjøvåg og Hope, som stod ferdig i 1896. Det finst enno synlege restar av vegen 
fleire stadar. 

 

Kulturlandskapet 

På Gjøvåg er det eit ope og særs velhalde kulturlandskap, med mange kulturspor. 

 

Verdivurdering 

På Gjøvåg er det særs godt bevart gardsmiljø med mange eldre bygningar, omgitt av særs velhalde 
kulturlandskap. I tillegg er det framleis godt synlege spor etter den gamle vegen mellom Gjøvåg og 
Hope. Kulturmiljøet har stor grad av autentisitet og stor pedagogisk verdi, men er noko forstyrra av 
einskilde moderne bygningar. På bakgrunn av dette, vert verdien til kulturmiljøet vurdert å vere 
middels til stor. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                       ▲ 

 

 

 
Figur 16-70. Kulturmiljø KM39 – Kaldafoss. 
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Kulturmiljø 39 – Kaldafoss     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Tunet på Kaldafoss (gnr. 75) ligg nordvest på Reksteren, om lag 45 meter over havet, med godt utsyn 
over sjøen (Drange 1987:723). Det eldste tunet låg der bruk nr. 1 og 3 ligg i dag. Tilhøva på garden 
blei av matrikkelkommisjonen i 1866 skildra som «koldt og veirhardt», noko som har vore med på å gi 
namnet til garden (Drange 1987). Endinga –foss i namnet kjem av den litle fossen som styrtar i sjøen i 
Kaldafossvikjo. 

Truleg vart garden tatt opp allereie i mellomalder, for så å liggje øyde gjennom seinmellomalderen. 
Garden vart igjen tatt i bruk mot slutten av 1500-talet. 

 

 
Figur 16-71. Bruk nr. 4 på Kaldafoss. Svarvhella i bakgrunnen (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne eller gjenstandsfunn frå Kaldafoss. 

 

Potensialvurdering 

På Kaldafoss er det eit visst potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne. Ut frå 
strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora 
etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn og gjerne 
skjerma frå vær og vind. Kulturminne frå seinare delar av førreformatorisk tid, som spor etter 
busetnad, vil ein gjerne kunne forvente å finne på dei dyrka flatane rundt tunet på garden. Også i 
utmarka vil ein gjerne kunne forvente å finne spor etter førreformatorisk menneskeleg aktivitet, som 
spor etter gamle åkrar, spor etter jernvinne, spor etter fangst, osb. 
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Nyare tids kulturminne 

På bruk nr. 1 er det våningshus frå 1860, løe og fjøs frå 1890, sumarfjøs frå 1916 og sauehus frå 1902, 
medan det på bruk nr. 2 berre er oppgitt at våningshuset, løa og fjøset er «gamle» (Aasland og Strand 
1963:1029). Vidare er det på bruk nr. 3 eit «gammalt» våningshus som vart påbygd i 1850, i tillegg til 
løe og fjøs frå 1893. På bruk nr. 4 er det «gammalt» våningshus, som vart påbygd og endra i 1908, 
saman med løe frå 1914. 

På Kaldafoss står minnesmerket over dei tre britiske pilotane som miste livet då bombeflyet dei satt i 
vart skote ned og styrta ved Kaldafoss, 5. juli 1941. To av pilotane er gravlagd på Møllendal kirkegård 
i Bergen, medan den tredje gjekk ned med flyet. 

 

Kulturlandskapet 

På garden er det ope og velhalde kulturlandskap. 

 

Verdivurdering 

På Kaldafoss er det eit gardsmiljø med mange eldre bygningar, omgitt av ope kulturlandskap. 
Kulturmiljøet har ein viss grad av autentisitet, men er forstyrra av einskilde moderne bygningar. I 
tillegg er fleire av dei gamle bygningane bygd om eller er i mindre god forfatning. På bakgrunn av 
dette, er verdien til kulturmiljøet vurdert å vere middels. 

 

Verdi:  Middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                ▲ 

 

 

Kulturmiljø 40 – Svarvhella     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Teknisk/industrielt kulturminne (militærhistorisk anlegg) 

Kulturmiljøet strekk seg over delar av gardane Kaldafoss (gnr. 75) og Eldholm (gnr. 76), som er den 
nordlegaste av gardane på Reksteren. Tuna på Eldholm ligg høgt og godt oppe frå sjøen, med vidt 
utsyn over heile Bjørnafjorden. Det eldste tunet ligg der bruk nr. 2 framleis har sine hus, på mellom 
105-110 meter over havet, og er såleis det høgastliggjande av dei gamle tuna på Reksteren. Berre ein 
del av utmarka til garden ligg innanfor kulturmiljøet ved Svarvhella og Svarvhelleholmen, og 
gardssoga vil såleis ikkje verte ytterlegare diskutert her. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er registrert to marinarkeologiske kulturminne ved Svarvhellesundet, ytst på Svarvhella. Dette er 
to fortøyingsboltar av «Friess»-type, med ring og svart-kvit blink på berget (Askeladden ID 141909 og 
141910). Den eine ligg nord for sundet, medan den andre ligg sør for dette. 
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Figur 16-72. Kulturmiljø KM40 – Svarvhella. Det tyske kystfortet utgjer store delar av kulturmiljøet (Askeladden ID 
213447). 

 

Potensialvurdering 

På Svarvhella er det eit visst potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne, då især frå 
steinalder. Ut frå strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg 
strandnært, vil spora etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med 
rennande vatn og gjerne skjerma frå vær og vind. Området er relativt bratt og eksponert for 
nordavinden, men mot nordaust vil det kanskje kunne finnast automatisk freda kulturminne. 

Då det er fleire lune vikar og hamnar på Svarvhella, vil det òg vere stort potensial for å finne marine 
kulturminne i dette området. 

 

Nyare tids kulturminne 

Som på Flygansvær, utnytta tyskarane under siste verdskrigen oversynet ein har frå Kaldafoss over 
tilgrensande fjordområde (Drange 1987:723). Heilt nord på Svarvhella vart det bygd eit festningsverk 
og gjerda inn eit areal på 200 mål til militært føremål (Askeladden ID 213447). Tyskarane rekvirerte 
elles skulehuset og delar av bustadhus på garden. 

Kystfortet (HKB 49./977 Reksteren-Nord) var opphavleg utsyrt med mellom anna fire 105 mm 
kanonar, to 88 mm og to 20 mm luftvernkanonar (FlaK), maskingevær, ljoskasterar, med meir. Rundt 
fortet var det anlagt eit minefelt. Av bygningar, utanom forskjellige bunkersar og kanonstillingar, var 
det innanfor kystfortet pr. 1945 ein offisersbarakke (60 m2), ein mannskapsbarakke (185 m2 + tre stk. 
på 20 m2), ein kjøkken- og messebygning (144 m2), ein badstu (22m2), ein stall (82 m2), ein garasje 
(25m2) og ein vakt- og arrestbarakke (24 m2). Her er òg eit større tunnelanlegg, truleg nytta for sikker 
oppbevaring av ammunisjon.  
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Figur 16-73. Bilete til venstre: utsikt nordvestover frå tysk kanonstilling. Bilete til høgre: fortøyingsbolt (Askeladden 
ID 141910) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Kystfortet er i dag særs forstyrra og øydelagt av hyttefelt som er lagt innanfor festningsområdet. 
Bunkarar og kanonstillingar i betong finst her framleis, men ofte med moderne fritidsbustadar oppi 
eller like inntil kulturminna. 

 

Kulturlandskapet 

Det er få område med kulturlandskap innanfor kulturmiljøet. 

 

Verdivurdering 

Kystfortet på Svarvhella er eit kulturminne av nasjonal verdi. Slike kulturminne er synlege spor etter 
ein turbulent del av Noregs historie, og er ein kulturminnekategori som fram til no, berre i liten grad 
har vore tatt vare på. Diverre er kystfortet på Svarvhella eit døme på nettopp dette, og er særs forstyrra 
og skjemt av moderne fritidsbustader. Kulturminneverdien til miljøet er difor vurdert å vere middels. 

  

Verdi:  Middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                               ▲ 

 

 

Kulturmiljø 41 – Botnen / Nordbustad   Tysnes kommune 

Registreringskategori: Kulturlandskap (og Gardsmiljø) 

Nordbustaddalen (Nordbostedalen) er ei av dei få innlandsgrendene på Tysnes (Drange 1986:121). Dei 
seks gardane her ligg på austsida av det 2,5 kilometer lange Nordbustadvatnet, med Helland i søraust 
og Botnen i nordvest. Busetnaden i dalen ligg i eit område med mindre helling enn det relativt bratte 
terrenget rundt. Her finst flate marker og myrområde. Kulturmiljøet som vert diskutert her femnar 
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berre om dei to nordvestlegaste gardane, Botnen (gnr. 11) og Nordbustad (gnr. 10) , saman med delar 
av utmarka til Epland (gnr. 12) på vestsida av Nordbustadvatnet. 

Gardsstrukturen i dalen må ha vore ein annan i mellomalderen enn i nyare tid. Det nordlegaste bruket 
på Nordbustad må, saman med Botnen, ha utgjort ein matrikkelgard, medan dei to sørlegaste bruka på 
Nordbustad var ein gard for seg (Drange 1986:171). Nordbost, det vil seie den sørlege delen av garden 
i dag, var busett og i drift gjennom heile sein-mellomalderen. Husa på Nordbustad låg i eitt tun fram til 
utskiftinga på bruk nr. 2 og 3 i 1933.  

Gardsnamnet Nordbustad må komme av at garden var den nordlegaste bustaden i dalen då han vart 
rydda. Andre ledd i namnet kjem frå det gamalnorske bólstaðr, som tyder «bustad» eller «gard» 
(Drange 1986). 

 

 
Figur 16-74. Kulturmiljø KM41 – Botnen / Nordbustad. 

 

Arkeologiske kulturminne 

På Nordbustad skal det ein gong vere funne ei urne og eit sverd i ein haug. Dessverre er desse 
gjenstandane tapt sidan. Det skal òg finnast ein mogleg gravhaug på ein berghylle om lag 500 meter 
vest for tunet, men vi manglar nærmare skildring av akkurat kor denne haugen skal liggje. 

Botnen og Nordbustad skal «fra umindelige tider» (sagt i 1859) ha hatt ei tjøregrov (hol til å brenna 
tjære i) i Melkjevikjo. Om han framleis fins og i så fall skriv seg frå førhistorisk tid, er ikkje 
undersøkt. 
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Potensialvurdering 

På Nordbustad er det potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar. 
Førreformatoriske kulturminne frå tida etter at jordbruket hadde vorte innført vil ein kunne finne fleire 
stader. Busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av 
dagens tunområde. Især kunnskap om kor dei eldste kjente tunområda låg vil gje ein god peikepinn på 
kor ein kan forvente å gjere funn av slike kulturminne. 

Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

 

 
Figur 16-75. Frå kulturmiljøet på Nordbustad (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Nyare tids kulturminne 

Gardane Botnen og Nordbustad hadde tidlegare ei anna grensedeling enn i dag: Deler av Nordbustad 
låg under Botnen. Den søre delen av Nordbustad var busett gjennom heile seinmellomalderen, medan 
den delen som låg under Botnen vart teke opp att på 1500-talet – etter å ha lege øyde i nokre hundre 
år. Garden gjekk inn i Nordbustad. Kring 1617 vart det som i dag er Botnen teke opp att. 

Gamletunet på Nordbustad låg i området der skiljet mellom gnr. 10/1 og 10/3 går. Somme av dei 
gamle gardshusa ligg her framleis, medan resten vart flytta etter utskiftinga i 1933. Våningshuset på  

Botnen, bruk nr. 1, skal vere frå 1870 og driftsbygningen frå 1910 (Aasland og Strand 1963:1001). På 
grannegarden Nordbustad, bruk nr. 1, skal våningshuset vere frå 1850, uthuset frå 1927 og vedhuset 
frå 1956 (Aasland og Strand 1963:1041). På bruk nr. 2 er fleire av gardsbygningane frå 1933, medan 
våningshuset på bruk nr. 3 er frå ca. 1890. 

Til trass for at området ligg eit stykke frå sjøen, hadde folket på gardane fiske og sjøbruk som særs 
viktige kjelder til innkome. Skogen var mindre viktig (sett bort frå den storstilte gran- og 
lerkeplantinga frå 1930-åra og frametter), og innmarka var tidlegare prega av til dels store myrområde. 
Mykje av myrareala vart dyrka opp frå slutten av 1800-talet og utover i første halvdel av 1900-talet. 



 
E39 STORD - OS STATLEG KOMMUNDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING – KULTURMILJØ 

 

254 

Folket på Botnen var mellom dei første i Tysnes som tok til med hagebruk. Alt frå slutten av 1800-
talet ser vi interessa for dette. Kring 1936 kom det første drivhuset opp på garden, og i 1956 eit større 
veksthus. Seinare har her vore både gartneri og hagebruk. 

 

Kulturlandskapet 

I dag er det mykje slåttemark innanfor kulturmiljøet, og deler av grensa mellom utmark og innmark er 
avgrensa med steingard. Kulturlandskapet er særs velhalde. 

 

Verdivurdering 

Botnen og Nordbustad er eit ganske typisk gardsmiljø i innlandet. Staden har ein bygningsmasse ikkje 
ulik det ein finn mange andre stader, og som diverre ikkje er så godt halde i hevd. Kulturlandskapet 
her er godt tatt vare på, og har stor verdi. Kulturmiljøet ligg avskjerma i høve til nyare busetnad og 
infrastruktur, og har såleis bevart ein høg grad av autentisitet. Den pedagogiske verdien til 
kulturmiljøet er stor. På bakgrunn av dette, vert verdien til kulturmiljøet sett til middels til stor. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                        ▲ 

 

 

Figur 16-76. Kulturmiljø KM42 – Gjellefall. 
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Kulturmiljø 42 – Gjellefall     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø (og Kulturlandskap) 

Uggdalsdalen er dalføret som strekkjer seg søraustover frå grendasenteret Uggdal til om lag midt inn 
på Tysnesøy. Garden Rolse ligg nedst i dalen, medan gardane Gjellefall (gnr. 70) og Vermedal ligg 
lengst mot søraust. Sistnemnde er ikkje inkludert i kulturmiljøet som vert diskutert her. 

Gjellefall låg øyde etter Svartedauden lenger enn nokon annan gard i Tysnes, og «Øyjor’o» vart 
verande daglegnamnet på denne bustaden (Drange 1987:323). Det offisielle gardsnamnet «Gjellefall» 
er fyrste gong registrert i 1630-åra, mens den eldste skriftlege forma av namnet, «Helleflott», finn ein i 
eit leidangsmanntall frå 1590. Ein reknar med at det opphavlege namnet på garden truleg har vore 
Hetleflåt, som tyder «ein flate tilvakse med hatl» (Drange 1987). 

 

Nyare tids kulturminne 

Etter Svartedauden låg Gjellefall øyde heilt fram til 1720-åra, og har av den grunn fått tilnamnet 
Øyjor’o (Øydegarden). På garden finst framleis bygningar frå 1700-talet (våningshus og truleg løe på 
bnr. 1) og elles ein del hus frå 1800-talet. Det gamle klyngjetunet låg før utskiftinga der bnr. 1 og 3 har 
husa sine i dag. 

Innanfor kulturmiljøet finst fem-seks ruinar etter såkalla treskehjulhus (Adriansen 2002). Dei er 
interessante kulturminne som visar korleis ein her utnytta vasskrafta som låg eit stykke frå husa og 
likevel kunne male kornet inne i dei. Vatnet vart leda inn i hjulhuset kor eit treskehjul var kopla til ei 
lang reim. Reima gjekk heilt frå bekken, over marka og inn i løa. Her dreiv han sjølve treskemaskinen. 
Det er ikkje så ofte ein finn slike anlegg att, så dei har utan tvil kulturhistorisk verdi. Treskemaskinene 
vart skaffa litt før år 1900. 

Ved Øyjordsvatnet ligg tre båtstøer som truleg har svært høg alder. Dei har nok både vore nytta som 
lekk i utnyttinga av resursane i og rundt vatnet, og som del av ferdslevegen frå Uggdalsdalen og 
sør/austover. På andre sida av Vermedalsvatnet ligg to-tre andre båtstøer. 

 

 
Figur 16-77. Frå kulturmiljøet på Gjellefall (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 
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Kulturlandskapet 

Rundt tunområdet på Gjellefall og vidare sørvestover langs dalbotnen er det ope og velhalde 
kulturlandskap med steingardar, ryddingsrøyser, hustufter, osb. 

 

Verdivurdering 

Det er viktig å sjå på heile Uggdalsdalen som eit heilskapleg kulturmiljø. Dalen huser fleire 
førhistoriske kulturminne, som gravfelt, hustuft og vegfar, kulturminne som kvar for seg er verdfulle, 
men av di dei her ligg samla og må sjåast i samanheng, får dei særskilt stor verdi. 

Det gamle vegfaret, med vadestader over elva, har stor nasjonal – kanskje internasjonal – verdi. 
Ferdslevegen vart nytta like til den første køyrevegen i mellom Uggdalseidet og Vermedal sto ferdig i 
1896. 

Med nokre få unntak er ikkje bygningane i dalen nemneverdig spesielle. Sjølv om det finst eit par hus 
frå 1700-talet, skriv dei seg for det meste frå slutten av 1800-talet og frametter. Treskehjulanlegga er 
kanskje dei mest interessante kulturminna frå nyare tid i dalen. 

Det ligg høge nasjonale og regionale verdiar i det relativt godt ihevdhaldne kulturlandskapet i 
Uggdalsdalen. Verdien til kulturmiljøet er sett til stor. 

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                  ▲ 

 

 

 
Figur 16-78. Kulturmiljø KM43 – Vollane. 
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Kulturmiljø 43 – Vollane     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Automatisk freda kulturminne (og Kulturlandskap) 

På Uggdalsvollane, eller berre «Vollane», like nord for eigedomen til Gjellefall, finst eit stort gravfelt 
frå jernalderen. Då staden både har vore tidlegare militær ekserserplass, har vore rydda til beitemark 
og dessutan er gjennomskoren av fylkesvegen, er delar av gravfeltet øydelagd. Men framleis er det 
bevart ein stor mengd førhistoriske kulturminne her. På feltet aust for elva skal det finnast om lag 40 
gravrøyser, men då det er tatt ein del stein av desse til bygging av mellom anna steingardane her, er 
ikkje alle like lett å få auge på i dag (Askeladden ID 115763). Vest for elva er det berre ein mindre del 
av gravfeltet som er bevart. Opphavleg låg det på denne sidan av elva ikring 20 røysar eller restar etter 
slike (Askeladden ID 35538). I dag er det berre eit fåtal av desse som ligg att (Askeladden ID 116042). 

Tre av dei største gravrøysene på vestsida av elva vart utgravne av arkeologar i 2003-04 som følgje av 
nydyrking. To av dei var bygd opp rundt bergknausar og var godt synlege i terrenget, medan ei var 
heilt låg. Den største hadde såkalla fotkjede av store steinar. Det vart gjort få gjenstandsfunn, berre 
bitar av keramikk og bein, i tillegg til noko flint og kvarts. Alle dei tre gravminna var frå eldre 
jernalder. Under ei av røysene vart eit trekolhaldig sandlag datert til steinalder/bronsealder, noko som 
fortel oss at Uggdalsvollane tidleg vart teke opp til dyrking.  

Tradisjonen seier at det på Vollane skal ha vore ei gamal kyrkje. Om det er noko i dette, veit vi ikkje. 
Vi veit heller ikkje om den førhistoriske hustufta like ved gravfeltet har vore nytta i ein sakral 
samanheng (Askeladden ID 115766). Ut frå dei førhistoriske kulturminna vi kjenner til frå Vollane, er 
det ikkje tvil om at dette har vore ein sentral og viktig stad tidlegare, og at det kan ha stått ei kyrkje her 
i tidleg kristen tid er difor ikkje utenkjeleg. 

 

 
Figur 16-79. Parti frå gravfeltet på Vollane (Askeladden ID 115763) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 
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Eit gamalt vegfar går over gravfeltet og vidare både mot Uggdal, Onarheim og truleg Flatråker. Fleire 
stader der vegen kryssar elva er og har vore gangsteinsrekkjer (vadesteinar). På Uggdalsvollane ligg til 
dømes det såkalla «Korpavadet», kor vadesteinane framleis er godt synlege (Askeladden ID 66525). 
Vi kjenner ikkje sikkert alderen på veganlegget, men ein kan knapt forstå gravfelta her utan at vegen 
alt då må ha vore teken i bruk. Delar av vegen er samansett av ein geil, to vad, ein holveg, og steinsett 
veg gjennom gravfeltet. Steinsette vegar frå førhistorisk tid er særs sjeldne her i landet. 

 

Potensialvurdering 

Førreformatoriske kulturminne frå tida etter at jordbruket hadde vorte innført vil ein kunne finne fleire 
stader. Busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av 
dagens tunområde. Især kunnskap om kor dei eldste kjente tunområda låg vil gje ein god peikepinn på 
kor slike kulturminne kan finnast. 

Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

 

Kulturlandskapet 

Som elles i Uggdalsdalen, er det også her ope og velhalde kulturlandskap med forskjellige kulturspor 
rundt om i landskapet. 

 

Verdivurdering 

Som tidlegare nemnt i samband med kulturmiljø KM42, er viktig å understreke at heile Uggdalsdalen 
må sjåast på som eit heilskapleg kulturmiljø. Dalen huser fleire førhistoriske kulturminne, som 
gravfelt, hustuft og vegfar, kulturminne som kvar for seg er verdfulle, men av di dei her ligg samla og 
må sjåast i samanheng, får dei særskilt stor verdi. Det gamle vegfaret, med vadestader over elva, har 
stor nasjonal – kanskje internasjonal – verdi. Ferdslevegen vart nytta like til den første køyrevegen i 
mellom Uggdalseidet og Vermedal sto ferdig i 1896. 

Det ligg høge nasjonale og regionale verdiar i det relativt godt ihevdhaldne kulturlandskapet i 
Uggdalsdalen. Verdien til kulturmiljøet er sett til stor. 

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                    ▲ 

 

 

Kulturmiljø 44 – Opdal      Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø (og Kulturlandskap) 

Opdal er ein gard av stor skala etter vestlandsk målestokk. Her er store fine flate enger og åker, 
beitemark og steingardar. Vegetasjonen er mangfaldig og kulturlandskapet både heilskapleg og i 
relativt god hevd. Gardstuna ligg stort sett der dei har vore i lang tid, og truleg kan fleire av 
bygningane på garden vere frå tidleg 1800-tal, nokre kanskje enno eldre. 
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Figur 16-80. Kulturmiljø KM44 – Opdal. 

 

Bygningane frå før 1900 syner eit nokså tradisjonelt mønster, med tun beståande av våningshus, løe og 
uthus (Eikehaug og Adriansen 1995). Framleis finst det ein god del eldre tømra våningshus av typen 
«tobredda midtgangshus», det vil seie hus med to stover med gang og kjøkken imellom, som var 
vanleg frå siste halvdel av 1800-talet. I tillegg er her hus i sveitserstil frå tidleg 1900-tal. Mange av 
husa er meir eller mindre bygd om etter tidens krav og standard. Eldre løebygningar finst det derimot 
få igjen av, men dei som framleis står er alle grindbygde. 

 

Kulturlandskapet 

Opdal har ein namngjeten storåker kalla «Vombo» (eller Vomba). Sjølv i dårlege år fekk ein korn 
herfrå. Dette må ha vore attraktivt alt langt attende. Truleg har åkeren vore dyrka i fleire tusen år. 
Åkeren ligg på flata like sør for tuna på gnr. 69/2 og 7. I det same området ligg vadet «Vombavad». 

 

Verdivurdering 

Det gamle vegfaret, med vadestader over elva, har stor nasjonal – kanskje internasjonal – verdi. 
Ferdslevegen vart nytta like til den første køyrevegen i mellom Uggdalseidet og Vermedal sto ferdig i 
1896. Med nokre få unntak er ikkje bygningane i dalen nemneverdig spesielle. Sjølv om det finst eit 
par hus frå 1700-talet, skriv dei seg for det meste frå slutten av 1800-talet og frametter. 
Treskehjulanlegga er kanskje dei mest interessante kulturminna frå nyare tid i dalen. 

Det ligg høge nasjonale og regionale verdiar i det relativt godt ihevdhaldne kulturlandskapet i 
Uggdalsdalen, og verdien til kulturmiljøet er sett til stor. 
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Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                    ▲ 

 

 

 
Figur 16-81. Utsikt nordover mot det eldste tunområdet på Opdal. Åkeren Vombo fremst i biletet (Foto: Atle Jenssen, 
Statens vegvesen). 

 

Kulturmiljø 45 – To / Rolse     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø (og Kulturlandskap) 

Garden To (gnr. 67) må ha vore busett gjennom nedgongstidene i seinmellomalderen. I 1519 budde 
her ein huslyd. Det meste av garden var utlagt til presteenkjesete alt frå 1600-talet av, men likevel 
vanleg busett av bønder. Det eldste tunet på garden låg i området mellom stova og løa på dagens bruk 
nr. 2. 

Rolse (gnr. 68) er den minste matrikkelgarden i Kyrkjebygdo, både av skyld og utstrekning. Namnet 
kjem truleg frå ordet rols, som tydde «ein bylt», «ei kul» eller «ei heving», og er eit namn som passer 
godt til landskapet garden ligg i (Drange 1987:256).  

Namnet To tyder «grasplett mellom klipper og kratt», noko som kan indikere at området har vore nytta 
til busetnad og dyrking lenge. To er ein av ei sentrale gardane i Kyrkjebygdo, og har i dag 
hovudtyngda av den eldre busetnaden på kommunesenteret Uggdalseidet, i lia langsetter Kyrkjevatnet 
(Tolio) til skiftet mot Se. 
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Figur 16-82. Kulturmiljø KM45 – To / Rolse. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent faste arkeologiske kulturminne frå To eller Rolse, men frå To kjem det eit lausfunn 
av ei såkalla vestlandsøks frå yngre steinalder (B12571). Øksa vart funne under opparbeiding av 
hustomta på gnr. 67/60, på det høge partiet mellom Kyrkjevatnet i vest og Totjørna i aust. 

I tillegg er det mykje som tydar på at spor som kan knytast til det førhistoriske veganlegget gjennom 
Uggdalsdalen finst inne på eigedomen til Rolse (Askeladden ID 115790). Ein rettstvist på slutten av 
1700-talet fortel at det då låg vadesteinar i elva mellom Reiso og Rolse «for Smalernes Overgang». 
Truleg er desse fjerna ved seinare reinsing av elva. 

 

Potensialvurdering 

Funnet av ei vestlandsøks på To indikerer at det har vore ein viss grad av menneskeleg aktivitet her 
allereie i yngre steinalder. Sjølv om det ikkje er kjent førhistoriske kulturminne eller fornfunn frå 
seinare delar av førreformatorisk tid, er det likevel eit visst funnpotensial til stades fleire stader. Til 
dømes vil busetnadsspor og aktivitetsområde, i tillegg til gravminne, gjerne kunne finnast i innmarka 
og gjerne i nærleiken av dei eldste tunområda på garden. Topografien til landskapet og førekomsten av 
godt jordbruksland var avgjerande for kor den eldste gardsbusetnaden vart lokalisert. I denne 
samanheng, kan utskiftingskarta for den aktuelle garden vere til god hjelp for å lokalisere desse. 

Også i utmarka vil ein kunne forvente å finne visse typar av førreformatoriske kulturminne. Dette kan 
til dømes vere spor etter forskjellig ressursbruk, som jernvinne eller jakt og fangst. Gravminne er òg 
ein kulturminnekategori ein kan finne i utmarka, enten på knausar og berg langs strandlina, eller langs 
ferdslevegar, som i seg sjølv er viktige kulturspor. 
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Figur 16-83. Gardstun og kulturlandskap på To (gnr. 67/3) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 
 

Nyare tids kulturminne 

Innanfor kulturmiljøet finst det fleire eldre bygningar. Storparten av desse er frå 1900-talet, men her er 
òg bevart einskilde bygningar både frå 1700- og 1800-talet. Ifylgje «Norske gardsbruk» (Aasland og 
Strand 1963) skal våningshuset på To, gnr. 67/2, vere frå 1880, medan uthuset er frå 1906. På gnr. 
67/3 finst det løe og fjøs frå 1886, medan våningshuset er frå 1958. I dette gardstunet er det òg eit 
eldre våningshus, truleg frå 1800-talet. Dette er i dag i dårleg forfatning. På gnr. 67/1 er våningshuset 
frå 1934 og løa frå 1926. Det gamle klyngjetunet på To skal ha lagt der tunet på gnr. 67/2 ligg i dag. 

På nabogarden Rolse veit vi ut frå skriftlege kjelder at det skal ha budd folk allereie på byrjinga av 
1500-talet, og mykje tyder på at garden hadde vore i drift heilt i frå seinmellomalderen. Det gamle 
klyngjetunet på Rolse låg før utskiftinga der kor tunet på bnr. 2 ligg i dag. 

I 1787 brann elleve hus i det gamle tunet på Rolse ned til grunnen. Like etter, i 1788, vart det som i 
dag er den søre stova i våningshuset på gnr. 68/2 sett opp. Stova vart bygd med skorstein på kjøket, og 
kakkelomn og glasvindauge i sjølve stoverommet. Ho er eit særs tidleg døme på korleis ein gjekk vekk 
frå røykstovene og over til denne nye byggjeskikken. Også på gnr. 68/1 er det bevart ein del eldre 
bygningar. Våningshuset er frå 1926, løa frå 1888 og vedhuset frå 1870. 

 

Kulturlandskapet 

På To er det særs velhalde kulturlandskap, som gjennom åra har vore ein viktig del av beiteområdet 
for garden. Det var korkje langt til garden eller vanskeleg å finne nok mat til dyra her. Frå gamalt av 
har det berre vakse lauvskog i utmarka på To, men like etter 1860 vart garden mellom dei første i 
heradet kor ein planta ut gran. 

Også kulturlandskapet på Rolse er godt halden i hevd. Engmark finst rundt to av tuna og steingardar 
føyer seg fint inn i terrenget. Då vegen forbi Rolse vart lagt om, låg gamlevegen att som ein gardsveg 
mellom tuna. Elles er her kulturspor i form av hustufter og steingardar. 
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Verdivurdering 

Kulturmiljøet ligg i stor grad slik det låg då køyrevegen gjekk innom tuna på Rolse. Eit trekk i 
kulturlandskapet som vert mindre vanleg for kvart år som går. Den gamle kløvvegen gjennom 
Uggdalsdalen passerte Rolse, og spora er av høg verdi. Innanfor kulturmiljøet er det kring tunområda 
både på To og Rolse framleis store område med velhalde kulturlandskap, og især innmarka på To, gnr. 
67/2 og 67/3, må trekkjast fram som gode døme på dette. 

Verdien til kulturmiljøet er sett til middels til stor. 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                        ▲ 

 

 

 

Figur 16-84. Kulturmiljø KM46 – Støle / Søreid. 

 

Kulturmiljø 46 – Støle / Søreid     Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø (og Kulturlandskap) 

Garden Støle (gnr. 15 og 16) ligg i austhellinga av Søreidsdalen. Skiftet mot Søreid innmark går bø i 
bø godt nede i dalen, og Støle må opphavleg ha vore ein del av Søreid (Drange 1986:214). 
Gardsnamnet kjem vel av at staden der husa fyrst vart sette opp var ein gammal mjølkeplass. Det 
gamle klyngjetunet låg på Øvre-Støle, der bruk nr. 2 ligg i dag. 
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Figur 16-85. Nyare tids kulturminne og kulturlandskap på Støle (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Søreid (gnr. 18) må ha vore ein av dei eldste faste bustadene i Uggdal sokn (Drange 1986:251). 
Namnegranskaren Rygh meiner at gardsnamnet Søreid ikkje kan tyde det søre eidet, då det heller ikkje 
finst noko nordre eid å sjå garden i høve til. Han tenkte seg heller at det opphavleg hadde vore ein søre 
og ein nordre Eid-gard, der namnet til Nordeid-garden hadde vorte fortrengt av namnet til Sæ. Det 
eldste tunet på Søreid låg truleg nett sørvest for der løa på bruk nr. 8 står i dag. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Vi har kjennskap til at det innanfor kulturmiljøet tidlegare låg to førhistoriske gravminne. Om lag 15 
meter sør-søraust for løa på bruk nr. 7, og tett ved bygdevegen, låg det i si tid ein gravhaug. Haugen 
var allereie svært skamfert før den arkeologiske utgravinga i 1949. Gravminnet hadde ein diameter på 
15 meter og ei høgd på 1,5 meter, og var bygd av jord og stein kring ein stor jordfast stein. I haugen 
vart det funne ein grav frå eldre jernalder, med mellom anna tre leirkar, brende bein og bjørneklør 
(B10042). 

Lenger sør, i gaffelen mellom vegane til Flatråker og Nes, og vest for bekken, låg gravrøysa 
«Munkarøyso». Ho skal ha vore 4 - 5 meter i diameter og om lag 1 meter høg. Der vart ikkje funne 
gjenstandar i røysa. 

 

Potensialvurdering 

I området Støle - Søreid er det potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar. Ut 
frå strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil 
spora etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn og 
gjerne skjerma frå vær og vind. Fleire slike plassar kan ein finne i den sørlege delen av kulturmiljøet. 
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Førreformatoriske busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i 
nærleiken av dagens tunområde. Især kunnskap om kor dei eldste kjente tunområda låg vil gje ein god 
peikepinn på kor slike kulturminne kan finnast. Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i 
utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere 
gravminne plassert på knausar og berg langs strandlina. 

 

Nyare tids kulturminne 

Ingen av dei eldre gardsbygningane på Støle eller Søreid er SEFRAK-registrert, så kjelda har igjen 
vore Norske gardsbruk (Aasland og Strand 1963). Endringar innanfor gardstuna har truleg skjedd på 
alle dei åra som har gått sidan denne oversikten vart laga, men truleg finst dei fleste av dei eldste 
hovudbygningane som vert nemnt her framleis. På Søreid gnr. 18/1 skal våningshuset vere frå 1922, 
medan både fjøs og løe skal vere «gamle», utan at alder vert nærmare spesifisert. Også på bruk nr. 2 
skal det vere fleire «gamle» gardsbygningar, og på bruk nr. 6 er våningshuset frå 1885 og løe og fjøs 
frå 1883. Tilsvarande dateringar av dei eldre gardsbygningane er i stor grad gjeldande også for dei 
andre gardstuna innanfor kulturmiljøet, men på Nedre Støle (gnr. 15/1 og 2) skal løa og fjøset vere frå 
1760. 

 

Kulturlandskapet 

Kulturmiljøet består i stor grad av gardsbusetnad med tilhøyrande, velhalde kulturlandskap. Her er 
fleire bevarte kulturspor, som til dømes steingardar, oppmuringar, osb. 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet på Støle og Søreid består for ein stor grad av eldre gardsbygningar frå 1800- og tidleg 
1900-tal, men einskilde eldre og einskilde yngre bygningar innimellom. Tunstrukturen er for ein stor 
grad bevart, og kulturmiljøet har stor autentisitet og tidsdjupne. Omgjevnadane består av velhalde 
kulturlandskap med fleire forskjellige kulturspor. Den historiske lesbarheita og den pedagogiske 
verdien til kulturmiljøet er stor, sjølv om det er noko forstyrra av fylkesvegen som går gjennom 
området. Verdien til kulturmiljøet er på bakgrunn av dette sett til stor. 

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                ▲ 

 

 

Kulturmiljø 47 – Sæ      Tysnes kommune 

Registreringskategori: Automatisk freda kulturminne 

Sæ (eller Se) (gnr. 17) er den nordlegaste av gardane i Søreidsdalen (Drange 1986:229). I utmarka til 
Sæ, nord for Uførehaugen og Jensvoll, ligg den sørlege delen av kommunesenteret Uggdalseidet. 
Gardsnamnet Sæ tyder «lendingsplass ved sjøen». Klyngjetunet på Sæ låg der bruk nr. 3 ligg i dag, om 
lag 50 meter opp frå sjøen. Kulturmiljøet må sjåast som ei fortsetting av kulturmiljø 46 – Støle / 
Søreid. 
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Figur 16-86. Kulturmiljø KM47 – Sæ. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ingen kjente arkeologiske kulturminne frå garden Støle, men fleire både på Sæ og Søreid. Alle 
desse vert inkludert i dette kulturmiljøet, og omtalt her. På Øvste toppen på Vindåsen på Sæ ligg ei 
gravrøys med ein diameter på 8-9 meter og ei høgd på om lag 1 meter (Askeladden ID 15896). Det er 
ikkje kjent gjenstandsfunn frå gravminnet. På Søreid sin side av Vindåsen ligg det to førhistoriske 
gravminne. Den eine gravrøysa har ein diameter på 10 meter og ei høgd på 1,5 meter (Askeladden ID 
15897), medan den andre har ein diameter på 6 meter og ei høgd på 0,5 meter (Askeladden ID 55315). 
Vidare finst det ei rest av ei gravrøys på Kuhaugen, om lag 200 meter vest for den gamle skulestova 
(Askeladden ID 6068). Røysa består i dag berre av utkasta stein rundt ein knaus, og er lite synleg i 
terrenget. To gravrøyser like ovanfor og aust for Fv. 49 vart registrert av Hordaland fylkeskommune i 
2009 (Askeladden ID 127911 og 127913). Nærmare skildring av desse to manglar i Askeladden. 

 

Potensialvurdering 

Førhistoriske gravminne syner oss at her har vore menneskeleg aktivitet her i førreformatorisk tid, og 
det er potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne fleire stadar. Ut frå strandlinekurva for 
området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora etter desse kunne 
finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn og gjerne skjerma frå vær 
og vind. Fleire slike plassar kan ein nord i kulturmiljøet. 

Busetnadsspor og gravminne frå bronse-, jern- eller mellomalder vil ein gjerne kunne finne i innmarka 
og gjerne i nærleiken av dagens tunområde. Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i 
utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere 
gravminne plassert på knausar og berg langs strandlina. 

Då det er fleire lune vikar og hamnar her, vil det òg vere potensial for å finne marine kulturminne. 
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Figur 16-87. Frå kulturmiljøet på Sæ. Førhistoriske gravminne ligg på bakkekanten oppe til høgre på biletet (Foto: 
Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Nyare tids kulturminne og kulturlandskap 

Kulturmiljøet er ei fortsetting av KM46 i sør, og her finst gardsbygningar av same alder og type som 
innanfor dette kulturmiljøet. Kulturlandskapet er òg det same; både velhalde og ope, men fleire 
bevarte kulturspor. Her er òg to registrerte sjøbruksmiljø av verneverdi B, det vil seie høg verneverdi 
(Fylkeskonservatoren i Hordaland 1989c) 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet på Sæ er variert og med stor tidsdjupne, og består av førhistoriske gravminne, eldre 
gardsbygningar frå 1800- og tidleg 1900-tal, i tillegg til to verneverdige sjøbruksmiljø. Dei 
førhistoriske kulturminna ligg i opphavleg kontekst, med vidt utsyn over landskapet ikring, og har 
særs stor opplevingsverdi. Strukturen til gardsbruka her er for ein stor grad bevart. Omgjevnadane 
består av velhalde kulturlandskap med fleire forskjellige kulturspor. Den historiske lesbarheita og den 
pedagogiske verdien til kulturmiljøet er stor, sjølv om det er noko forstyrra av fylkesvegen som går 
gjennom området. Verdien til kulturmiljøet er på bakgrunn av dette sett til stor. 

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                ▲ 
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Figur 16-88. Kulturmiljø KM48 – Reiso / Myklestad. 

 

Kulturmiljø 48 – Reiso / Myklestad    Tysnes kommune 

Registreringskategori: Automatisk freda kulturminne og Gardsmiljø 

Reiso (gnr. 65) og Myklestad (gnr. 66) ligg sentralt i den såkalla Kyrkjebygdo, i starten av dalbotnen 
som går opp til Dalen og på nordsida av elva som kjem ned frå Uggdalsdalen. Reisetjørna ligg 
nordvest i miljøet. Garden Reiso vert rekna blant dei eldre i området (Drange 1987:156). 

Gardsnamnet Myklestad kjem frå Miklastofa, dvs. «den store stova», og er altså ikkje eit stad-namn, 
slik ein kunne tru (Drange 1987:181). Namnet må ha bakgrunn i ein uvanleg stor stovebygning i det 
nye gardstunet. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjend sikre arkeologiske kulturminne frå Reiso, og ein veit difor lite om forhistoria herfrå. 
Namnet på fjelltoppen «Horga» kan tyde ein heilag stad, eit steinalter, og kan såleis spegle attende på 
førhistorisk aktivitet i området. 

På Myklestad finst det derimot ein stor mengd kulturminne frå førhistorisk tid. På flata Londo eller 
Lundo, oppe på ein stor berghammar ovanfor og aust for Uggdal kyrkje, ligg det ei hustuft på 18 x 5 
meter med ca. 2 meter breie veggvollar (Askeladden ID 25628). Aust for hustufta ligg restane av ei 
gravrøys, med berre botnlaget bevart (Askeladden ID 174543). Frå denne røysa stammar truleg ein 
«runestein» med helleristningar (B10067). Om steinen låg inne i røysa eller stod på røysa, er uvisst. 
Storleiken til steinen kan tyde på at han har vore ein bautastein (Heggland 1964:71). 
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Kring ein meter nord for denne gravrøysa, er det ei stor jordfast blokk som er avflata på toppen 
(Askeladden ID 174496). Blokka blir av folka på garden omtalt som «alteret». Lundo skal i følgja 
tradisjonen vere ein gammal offerstad. 

På Lundo vart det i 2013 påvist enno fleire arkeologiske kulturminne, som forskjellige busetnadsspor 
frå både bronsealder og jernalder. Dette er stolpehol, ardspor, kokegroper og dyrkingslag (Askeladden 
ID 174490 og 174491). I tillegg var det òg påvist ei gravrøys i dette området (Askeladden ID 174557).  

Denne røysa er om lag 5 meter i diameter og høgda er om lag 0,8 meter (Hordaland fylkeskommune 
2013). 

Innanfor kulturmiljøet finn ein òg ei gravrøys øvst på Bjørkjestølen, ein høg bergrygg nord for tunet 
på gnr. 66/4 (Askeladden ID 66521). Røysa er 8 meter i diameter og om lag 1 meter høg. 10 meter sør 
for denne røysa ligg det ei noko mindre røys (Askeladden ID 66521, men manglar kartfesting). 

Ved Uggdal kyrkje ligg det ein automatisk freda kyrkjegard frå mellomalder (Askeladden ID 87510-
2). 

Elles er det opplysningar om eit funn av ein spjutodd frå ein gravhaug ein eller annan stad på 
Myklestad. Ein veit ikkje kor denne haugen skal ha lagt. 

 

Potensialvurdering 

Med omsyn til alle dei arkeologiske kulturminna som er kjent frå kulturmiljøet, er potensialet for å 
gjere ytterlegare funn av slike kulturminne vurdert å vere stort fleire stadar innanfor kulturmiljøet.  

Heilt sør i kulturmiljøet vil det vere eit visst potensial for å gjere funn av spora etter steinalderbusetnad 
eller aktivitetsområde, men primært må ein rekne med funn av spor frå seinare delar av 
førreformatorisk tid. Slike kulturminne vil ein kunne finne fleire stader. Busetnadsspor og gravminne 
vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av dagens tunområde. Især kunnskap om 
kor dei eldste kjente tunområda låg vil gje ein god peikepinn på kor slike kulturminne kan finnast. 
Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

 

Nyare tids kulturminne 

Reiso var busett gjennom heile seinmellomalderen, ei tid då mange gardar låg øyde. Historisk sett var 
ikkje garden særleg rik, og store deler av flatane på garden var truleg myr og våtmark i eldre tid. 
Gamletunet på Reiso («Reisetunet») låg der tuna på bruk nr. 2 og 4 ligg i dag. Korkje Reiso eller 
Myklestad er SEFRAK-registrert, og fylgjande skildring tar utgangspunkt i Norske Gardsbruk 
(Aasland og Strand 1963). Våningshuset på Reiso, bruk nr. 4, skal vere bygd omlag 1840, og er det 
einaste huset på Reiso som er eldre enn 1900-talet. Det nest eldste, vedhuset på bruk nr. 5, er frå 1904, 
medan løa og fjøset på bruk nr. 3 vart satt opp i 1913. Vi veit òg at kvernhuset i Reiseelva må vere 
eldre. Det var i bruk fram til 1930 og tilhøyrde bruk nr. 3 og 4.  

Klyngjetunet på Myklestad låg i området kor tuna på bnr. 2 og 3 ligg i dag. Våningshuset på bruk nr. 2 
vart bygd i 1822, og seinare oppussa i 1952. På det same bruket er det eit eldhus som skal vere 
«gamalt», men det er uvisst når det vart bygd. På bruk nr. 6 er det våningshus frå 1895 og løe frå 1876, 
i tillegg til fleire bygningar frå byrjinga av 1900-talet. 
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Figur 16-89. Nyare tids kulturminne og kulturlandskap på Reiso. Det gamle klyngjetunet låg i området i midten av 
biletet (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Uggdal kyrkja, som er kyrkje for Uggdal sokn, ligg på Myklestad (Askeladden ID 87510 – 12). Den 
eldste kyrkja i Uggdal sokn stod truleg på Vollane i Uggdalsdalen fram til ein gong i mellomalder, 
men seinare vart kyrkjestaden flytt hit til Myklestad. Noverande kyrkje er bygd i 1876. Forløparen var 
ei tømmerkyrkje bygd rundt 1630, som stod noko lenger ut på terrassen enn kva dagens kyrkje gjør. 
Akkurat kor mellomalderkyrkja låg er ikkje kjent, men truleg stod den på same stad som 
tømmerkyrkja. Kyrkjegarden ligg sør for noverande kyrkje i skråninga ned mot dalbotnen. 

Namnet «Stamparebrekka» mellom Uggdal kyrkje og tunområdet på Reiso viser kanskje til at det ein 
gong var stampar i Reiseelva i dette området. Det er uvisst om det eventuelt er bevart spor av desse i 
dag. 

 

Kulturlandskapet 

Kulturlandskapet på Reiso er halden godt i hevd, men i og med nyare utbygging er heilskapen noko 
broten. Nord i området, nord for køyrevegen inn til Dalen, er kulturlandskapet betre bevart. Her er fine 
steingardar, bygningar og kulturmark som passar saman på ein god måte. På området tilhøyrande 
Myklestad er kulturlandskapet mykje mindre forstyrra av moderne tiltak. 

 

Verdivurdering 

Innanfor kulturmiljøet finn ein både førhistoriske kulturminne og kulturminne frå nyare tid, omgitt av 
ope og velhalde kulturlandskap. Kulturmiljøet har stor tidsdjupne, og har i stor grad bevart sin 
autentisitet, sjølv om det er noko forstyrra av moderne bygg og anlegg, og av fylkesvegen gjennom 
området. Den historiske lesbarheita og den pedagogiske verdien til kulturmiljøet er likevel stor. 
Verdien til kulturmiljøet er på bakgrunn av dette vurdert å vere stor. 
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Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                 ▲ 

 

 

 

Figur 16-90. Kulturmiljø KM49 – Økland / Heie. 

 

Kulturmiljø 49 – Økland / Heie    Tysnes kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Økland (gnr. 57) ligg bø i bø med Heie (gnr. 58), og må truleg ha vore del av denne garden ein gong. 
Gardsnamnet tyder tilleggsland, altså jord som er lagt til ved nyrydding. Som dei andre 
Øklandsgardane i Tysnes har vel denne vorte tatt opp i hundreåra kring år 1000 (Drange 1987:28). 

Heie vert rekna som den eldste garden i området, og har gitt namn til grenda han er ein del av (Drange 
1987:46). Namnet kjem av det gammelnorske heidr, som betyr hei eller ein jamn, skoglaus og ubygd 
strekning. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det ligg to gravrøyser på Fortøya, heilt vest på Økland. Den eine av desse ligg på den nordlegaste 
knausen på øya, og er temmeleg stor, med ein diameter på 10 meter og ei høgd på 2 meter 
(Askeladden ID 35535). Noko lenger sør, om lag 50 meter nord for våningshuset, ligg den andre røysa 
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(Askeladden ID 55314). Ho er 15 meter i diameter og om lag 1 meter høg. Ein kjenner ikkje til funn 
frå desse to gravminna. 

Det skal også ha vore ei tredje gravrøys på Økland, men denne er vekke i dag. I røysa skal det ha vore 
eit gravkammer bygd av heller, kor det vart funne ein krukke. 

På Heie vart det i si tid gjort eit noko spesielt funn (Askeladden ID 97881). I eit opphavleg søkk i 
botnen på nordsida av utlaupet frå Stemmediket, no oppdyrka myr, var det lagt ut ei plattform av 
stokkar og greiner. Under denne låg to plankeemne til båtstamnar og attmed låg eit skopar (B11081). 
Skoa er såkalla «øksemulesko», ein type som kan daterast til 1500-talet. Gjenstandane har truleg hatt 
forbindelse med tilverking av båtar, og det heile er utvilsamt samtidig, dvs. frå 1500-talet. 

 

Potensialvurdering 

Med omsyn til allereie kjente funn og fornminne frå området, i tillegg til topografien til landskapet, er 
potensialet for å gjere funn av arkeologiske kulturminne vurdert å vere stort fleire stadar på Økland og 
Heie. Ut frå strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at steinalderbuplassar gjerne låg 
strandnært, vil spora etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom kote 10 og 15, gjerne med 
rennande vatn og gjerne skjerma frå vær og vind. Fleire slike plassar kan ein finne vest i kulturmiljøet. 

Førreformatoriske kulturminne frå tida etter at jordbruket hadde vorte innført vil ein kunne finne fleire 
stader. Busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av 
dagens tunområde. Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes 
vere spor etter forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg 
langs strandlina. I denne samanheng er det viktig å få sjekka ut neset nord for Fortøya, kor det ikkje er 
usannsynleg at det kan finnast gravrøyser. 

 

 
Figur 16-91. Tunet på Økland, bruk nr. 3 (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 
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Nyare tids kulturminne 

Fellestunet på Økland låg på vollen mellom noverande løe og stova på gnr. 57/4 fram til utskiftinga i 
1855. Etter utskiftinga fekk bruk nr. 2 tunplass nett i sørkant av gamletunet, medan bruk nr. 1 vart flytt 
200 meter vestover og bruk nr. 3 flytt 300 meter nordvest for gamletunet. Våningshuset på bruk nr. 1 
skal vere frå 1884, medan løa og fjøset skal vere bygd i 1916. Løa på bruk nr. 4 er frå 1835, mens den 
eine halvdelen av stova er frå 1843. Den andre delen skal vere enda eldre. Huset har i si tid òg vore 
nytta som skulestove (Drange 1987:29). I tillegg er det husmannsplass frå 1805 på Fortøya utanfor 
Øklandslandet.  

Det eldste tunet på Heie skal ha lagt omtrent der bruk nr. 4 ligg i dag og noe vestover frå dette (Drange 
1987:46). Av dei eldste bygningane som finst her, er mellom anna stova på bruk nr. 1 og 2, som vart 
bygd i 1854, og våningshuset på bruk nr. 3 frå 1880. Også våningshuset på bruk nr. 4 vart bygd i 1880, 
medan våningshuset og eldhuset på bruk nr. 5 båe vart bygd i 1895. 

I Svinadalsåsen ovanfor Litleheie ligg restar etter øydegarden Eikås. Den er nemnd i skriftlege kjelder 
fyrste gongen i 1590, og må då ha lagt øyde i fleire hundre år, truleg frå 1350, då Svartedauden herja. 
Her er det framleis synlege kulturspor på staden, som hustufter, gardfar og rydningsrøyser. 

 

Kulturlandskapet 

Rundt gardstuna er det ope og velhalde slåttemark, medan det i ytterkant av innmarka meir er ope 
beitemark. Overalt finst det spor etter menneskeleg aktivitet, som steingardar, oppmuringar, 
ryddingsrøyser, og så bortetter. 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet består i hovudsak av nyare tids gardstun i ope og velhalde kulturlandskap. I tillegg finst 
her to automatisk freda gravminne og ein funnstad frå mellomalder. Kulturmiljøet har stor tidsdjupne 
og stor grad av sin autentisitet bevart. Her er få forstyrrande element av, og opplevingsverdien er stor. 
Verdien til kulturmiljøet er på bakgrunn av dette vurdert å vere stor.  

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                 ▲ 

 

 

Kulturmiljø 50 – Hjartnes / Nordtveit    Fusa kommune 

Registreringskategori: Automatisk freda kulturminne (og Gardsmiljø) 

Kulturmiljøet ligg i området ved gardane Hjartnes (gnr. 117) og Nordtveit (gnr. 118) i Fusa kommune.  

 

Arkeologiske kulturminne 

I Øyravikfjero på Kyrkjeneset, parallelt med stranda, ligg ei gravrøys (Askeladden ID 16154). Røysa 
er 25 meter lang, og 7 meter brei på midten. Høgda er opptil 1 meter sett frå sør. Gravminnet har ei 
noko uregelrett form, men er i hovudsak orientert austnordaust-vestsørvest. 50 meter nordvest for 
langrøysa skal det i fylgje arkeologen Per Fett vera ytterlegare tre røyser. 
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Figur 16-92. Kulturmiljø KM50 – Hjartnes / Nordtveit. 

 

På bøen 35 meter nordaust for gjerdet kring gravplassen på Hjartnes ligg ei anna gravrøys 
(Askeladden ID 45834). Røysa, som går under namnet «Kastelen», måler kring 15 x 10 meter, er 
orientert nordvest-søraust og 1,5 meter høg. Frå staden er det utsyn over Bjørnarfjorden mot 
sørsørvest. 

Kring 35 meter nord for den sørlege spissen av Sveneset og 15 meter frå sjøen ligg ei tredje gravrøys 
(Askeladden ID 55549). Røysa er 6-7 meter i tverrmål, om lag 0,75 meter høg, og er bygd av nakne 
steinar/blokker. Frå staden er det vidt utsyn over Bjørnafjorden mot Nesbjørhovda i sør, Tysnesøya i 
sørvest og Reksteren i vestsørvest. 

På Sveo, som er ein bergknaus som stikk ut i sjøen mellom Sveneset i vestnordvest og ei bukt i 
søraust, ligg enno ei gravrøys (Askeladden ID 55550). Denne måler kring 7 x 5 meter, orientert 
nordvest-søraust, og er 0,5 meter høg. Også herifrå er det fritt utsyn over Bjørnafjorden. 

I sørvestlege kant av ein nordaust-sørvest-orientert bergrygg på Naustneset ligg ei gravrøys 
(Askeladden ID 64086). Røysa er 6-7 meter i tverrmål og opptil 0,5 meter høg sett frå vest. Frå staden 
er det utsyn over Bjørnafjorden. 

Den siste av røysane på Hjartnes ligg kring 50 meter nordaust for ytste spissen på Hjartnestongen, som 
er eit bergnes som utgjer den vestlegaste odden på Hjartnes (Askeladden ID 72907). Røysa er kring 10 
meter i tverrmål og 1 meter høg. Frå staden er det utsyn over Bjørnafjorden mot Strandvik i 
nordnordvest, mot Bjørnen i Os i vestnordvest, Reksteren i vestsørvest og Tysnesøya i sørvest. 

 

Potensialvurdering 

Ikkje vurdert. 
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Figur 16-93. Utsikt frå gravrøys ID 55550 på Hjartnes i Fusa. Ein ser Svarvhella på Tysnes i midten av biletet (Foto: 
Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Nyare tids kulturminne og kulturlandskapet 

Her er ein del SEFRAK-registrerte bygningar, men ingen av desse er nemnd i Norske gardsbruk 
(Aasland og Strand 1964). Nord på Hjartnes, ved det såkalla Hjartneseidet, er det fire bygningar frå 
1800-talet saman med ein ruin av ein femte bygning. Elles er her fleire område med ope og velhalde 
kulturlandskap, med fleire intakte kulturspor. 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet består i hovudsak av førhistoriske gravminne, men her er òg somme nyare tids 
gardsbygningar og fritidsbustader. Elles består Hjartneset av ei blanding av ope kulturlandskap og 
furuskog. Kulturmiljøet har stor tidsdjupne, og har i stor grad bevart sin autentisitet. Især har området 
langs stranda ut mot fjorden i vest stor pedagogisk verdi, då man her kan oppleve dei førhistoriske 
gravminna i sin opphavlege kontekst, med vidt utsyn vestover over fjorden. Verdien til kulturmiljøet 
er stor. 

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                    ▲ 
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Figur 16-94. Kulturmiljø KM51 – Baldersheim. 

 

Kulturmiljø 51 – Baldersheim      Fusa kommune 

Registreringskategori: Automatisk freda kulturminne og Gardsmiljø 

Kulturmiljøet omfattar gardane Revna (gnr. 101), Selsvoll (gnr. 102), Haga (gnr. 104 og 105), 
Baldersheim (gnr. 106 og 107), Tveit (gnr. 108), Kleppe (gnr. 110), Bårtveit (gnr. 112) og Solvang 
(eller Svinastein)(gnr. 113). 

 

Arkeologiske kulturminne 

På Geitestølen på Bårtveit (gnr. 112/2) står det en om lag 1,8 meter høg, delvis mosegrodd, bautastein 
(Askeladden ID 35767). På det breiaste er bautasteinen 1 meter, mot toppen smalnar han til 0,7 meter. 
På nordsida, 27 cm ned frå toppen, står ein kort inskripsjon, truleg av nyare dato. Frå staden må det ha 
vore storfelt utsyn utover Bjørnafjorden mot Tysnesøy i sørsørvest og Reksteren i sørvest, men i dag 
stengjer krattskogen for utsynet. 

Om lag 400 meter nordnordaust for bautasteinen, på beiteområdet «Flåten», ligg ein mogeleg 
gravhaug. Han er graskledd, måler 5 meter i tverrmål og er om lag 0,5 meter høg. Ved prøvestikk i 
kanten fann ein trekol om lag 0,5 meter nedover. 

På det graskledde Steinaneset på Baldersheim (gnr. 107/15) ligg ein temmeleg stor gravhaug 
(Askeladden ID 45833). Haugen er graskledd, måler 13 meter i tverrmål og er godt 2 meter høg. På 
slutten av 1800-talet vart det i toppen av haugen funne restar av ein mannsgrav frå yngre jernalder, 
med to sverd, spyd, øks og delar av eit beisel (B3256). Frå gravhaugen på Steinaneset er det storfelt 
utsyn utover Bjørnafjorden mot Tysnesøy i sørsørvest, Reksteren i sørvest og Bogafjell i vestnordvest.  
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Figur 16-95. Utsikt vestover mot Tysnes frå kulturmiljøet på Baldersheim (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Per Fett nemner at det i tillegg skal ha lagt to mogelege gravhaugar på ein voll om lag «100 skritt» 
søraust for ID 45833. Desse to haugane vart utjamna, men ikkje utgravne, kring 1876. Elles skal det 
òg ha lagt ein gravhaug, «Saghaugen», i åkeren «Balderen». 

Ein annan gravhaug ligg på garden Revna (gnr. 101/4) (Askeladden ID 64087). Denne haugen er 
grasvaksen, har eit tverrmål på 10 meter og er 0,25 - 0,5 meter høg. På toppen av haugen står ein 70 
cm høg og 30-45 cm tjukk bautastein. Sjølve haugen syner dårleg i lendet, men bautasteinen gjer at 
staden likevel er lett å sjå frå vegen. Frå staden er det storfelt utsyn utover Bjørnafjorden mot 
Tysnesøy i sørvest, Reksteren i vest og Bogafjell i vestnordvest. 

I området er det òg eit automatisk freda klebersteinsbrot (Askeladden ID 64089). Brotet er ei 30 meter 
djup hole, orientert nordnordaust-sørsørvest. Ved dråpefallet er hola 10 meter brei og kring 6 meter 
høg. Både i veggene og i taket er der ymse merke etter kleberuttak. Her er også ein del innrissinger av 
nyare dato. 

På Revna vart det påvist ein mogleg gravhaug i samband med synfaringa i området. 

Elles er det funne både ei keipe av ask og ein båtstamn av eik i ei myr på Solvang (gnr. 113) (B9078). 
Det er uvisst korleis dette funnet bør tolkast. 

 

Potensialvurdering 

Ikkje vurdert. 

 

Nyare tids kulturminne 

Kulturmiljøet er særs stort, og det vil ikkje verte gitt ein fullstendig gjennomgang av alle nyare tids 
kulturminne som er registrert her. Det vert vist til oversiktskartet over kulturmiljøet, som viser 
førekomstane av SEFRAK-registrerte bygningar. Nedanfor vil nokre utvalde kulturminne og 
gardsmiljø verte nemnd. 
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På gardstunet Solvang (Svinastein, gnr. 113/3) er det bygningar frå 17-1800-talet, og truleg eldre. 
Bygningane er lite endra og er i dag prega av manglande vedlikehald. Her er òg døme på samanbygd 
anlegg med røykstova og bu, i tillegg til interessante sjø- og stølshus. 

På Lille-Baldersheim (gnr. 107/1) er det gardsanlegg frå 1700- og 1800-talet, med karakteristisk 
våningshus, stabbur m.m. 

Vidare er det ein handelsstad på Lille-Baldersheim (gnr. 107/5). Severin Baldersheim (1885-1967) 
etablerte landhandel og bakeri ved sjøen i 1916. Det store hovudhuset med krambu i fyrste høgda vart 
bygd i ny-klassisistisk stil kring 1920, noko som var uvanleg ute på bygdene i dei dagar. Drifta er lagd 
ned, men det gamle interiøret frå krambua står mykje godt slik det var frå starten. Bakaromnen bygd i 
tegl står òg att ute i bakarhuset. Kaianlegget med mellom anna det gamle meieriet er prega av forfall. 

 

Kulturlandskapet 

Heile kulturmiljøet på Baldersheim er prega av det opne og velhalde kulturlandskapet i bakkane og på 
flatane ned mot fjorden. Det er spor etter nyare tids gardsdrift mange stader. 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet på Baldersheim består av både førhistoriske og nyare tids kulturminne, og har særs stor 
tidsdjupne. Området er i liten grad forstyrra av moderne menneskeleg aktivitet, og har i stor grad 
bevart sin autentisitet. Her er gode eksempel på Vestlandsk gardsdrift, med røter attende til 
førhistorisk tid. Verdien til kulturmiljøet er stor. 

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                 ▲ 

 

 

Kulturmiljø 52 – Vinnes / Skåte     Fusa kommune 

Registreringskategori: Automatisk freda kulturminne (og Gardsmiljø) 

Kulturmiljøet omfattar dei to gardane Skåte (gnr. 77) og Vinnes (gnr. 78) i Fusa kommune. 

 

Arkeologiske kulturminne 

På begge dei to gardane Skåte (nr. 77) og Vinnes (nr. 78) ligg/låg det mange faste automatisk freda 
kulturminne. I tillegg har her òg vore gjort ein rekkje funn av førhistoriske gjenstandar. 

På Skåte, nede i Fodnestavikjo, ligg det ei gamal båtstø (Askeladden ID 25863). Denne består av to 
voller; 32 meter lange, 6 meter breie og 1 meter høge. Avstanden mellom vollene er om lag 4-5 meter. 

Elles finst det seks gravrøysar, eller rester av slike, samt ein gravhaug på garden (Askeladden ID 
25864, 45836, 45837, 55552, 64088 (to stk.) og 72908). I samband med ei vegutbetring gjennom 
Skåte, vart det i 2003 påvist ein rekkje busetnadsspor frå eldre jernalder (Askeladden ID 90368). 

På Skåte vart det i si tid funne ein tverrøks av grønstein i fjøra mellom nausta på bruk nr. 6 (B11827). 
I tillegg har her vore funne ein skaftholsøks av stein på bruk nr. 9 (B10870). Øksar av denne typen vert 
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datert til bronsealderen (1800 – 500 f. Kr.). Eit anna funn frå bronsealder - ei støypeform av 
kleberstein - vart gjort på bruk nr. 2 (ukjent museumsnummer). 

På nabogarden Vinnes låg det tidlegare ei stor mengd faste fornminne, men dei aller fleste er rydda 
bort. Ut frå arkeologen Per Fett si skildring av fornminna på Vinnes, veit vi at det ein gong i dette 
området skal ha eksistert tolv gravrøysar, atten gravhaugar, tre flatmarksgraver, seks bautasteinar, ei 
helleristing og eit såkalla gropeberg  (Fett 1955). Fornminna har lege rundt om på dei skilde bruka, 
men den største konsentrasjonen var på gravfeltet på Skagatongen (bruk nr. 2 m. fl.) (Askeladden ID 
112623). Her låg det ei rekkje gravrøysar og -haugar, samt at her hadde vore fleire bautasteinar. I dag 
står det berre att ein einskild bautastein (Askeladden ID 16156). I samband med ei vegutbetring 
gjennom Skåte og Vinnes, vart det påvist spor etter busetnad frå både steinalder og jernalder i ein og 
same søkesjakt (Askeladden ID 90369). 

 

 
Figur 16-96. Kulturmiljø KM52 – Vinnes / Skåte. 

 

Potensialvurdering 

Ikkje vurdert. 

 

Nyare tids kulturminne 

Kulturmiljøet er stort, og det finst ein rekkje SEFRAK-registrerte bygningar her; for mange til å kunne 
skildre alle. Nedanfor vert det heller gitt ein meir generell skildring av den eldre gardsbusetnaden på 
Skåte og Vinnes, og einskilde av dei bygningane som finst her.  
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Figur 16-97. Frå kulturmiljøet på Vinnes. Skagatongen, kor det store jernaldergravfeltet ein gong låg, ligg i 
forgrunnen av biletet, medan Tysnes kan sjåast på bortsida av fjorden (Foto: Hordaland fylkeskommune). 

 

Før år 1900 budde bøndene på Vinnes saman i ei husgruppe, eit såkalla klyngjetun. Slike tun var det 
også på Skåte, på Dalland og i Djupvik. Alle dei seks hovudbruka på Vinnes hadde husa sine i 
Vinnestunet. Dei vanlegaste husa som høyrde til på ein gard på den tid var: røykstove, sengebu, fjøs, 
smalahus, skykkje, eldhus, stabbur, geithus, stall og smie. Det er vanskeleg å slå fast kor mange hus 
det har vore i Vinnestunet, men truleg har det vore godt over 30. Tunet på Vinnes vart oppløyst under 
utskiftinga rundt år 1900, men området her vert framleis kalla «Tunet» på folkemunne.  

Frå om lag 1800 til 1930 var Vinnesholmen husmannsplass under dei seks hovudbruka på garden 
Vinnes. I 1866 fødde plassen tre kyr og åtte sauer. Dei siste husmennene var Engelina og Lars 
Vindenes, som festa plassen i 1892. Dei fekk kjøpa han i 1930 og skilja han ut som eige småbruk, 
Solholm. Den tidlegare husmannsplassen Vinnesholmen er i dag offentleg friområde og ein riktig 
sommaridyll. 

Ved Vinnessundet (gnr. 78/1) er det eit naust som truleg frå tidleg på 1800-talet, med særmerkt 
grindkonstruksjon med grindverk i to høgder. 

Leirkaien på Selsneset, Vinnes. Leirkaien på Vinnes var utskipingskai for Vindenæs Teglverk som var 
i drift i åra 1878-1923. Alle bygningane er borte, og kaien er det einaste kulturminnet som står att. 
Kaien er bygd i naturstein og er ytst forma som ein triangel. Kaien vart restaurert på initiativ frå 
grunneigarane i 1991.  

 

Kulturlandskapet 

Landskapet ved Vinnes og Skåte skil seg ut ved at det er mykje flatare og meir grøderikt enn områda 
ikring. Kulturlandskapet er stort og ope, og vert halde godt i hevd, og er noko av det ein legg særskilt  
merke til når ein ser området frå sjøsida. Kulturspor finn ein mange av i dette landskapet. 
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Verdivurdering 

Kulturmiljøet i området ved Vinnes og Skåte består av store mengder førhistoriske og nyare tids 
kulturminne, og har såleis særs stor tidsdjupne. Området er i liten grad forstyrra av moderne 
menneskeleg aktivitet, og har difor i stor grad bevart sin autentisitet. Her er gode eksempel på 
Vestlandsk gardsdrift, med røter attende til førhistorisk tid. Verdien til kulturmiljøet er stor. 

 

Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                                 ▲ 

 

 

 
Figur 16-98. Kulturmiljø KM53 – Kobbavågen og KM54 – Røtingen fort. 

 

Kulturmiljø 53 – Kobbavågen      Os kommune 

Registreringskategori: Andre kulturmiljø 

Kulturmiljøet ligg i området ved Kobbavågen på Røtinga (Røttingen) (gnr. 29). Gardsnamnet er det 
same som namnet på øya, Roting/Ræting (Tveit 1979:397). Ein har gjetta på at opphavet til namnet 
kan vere wrot (tryne, snabel), som øya har mange av i dei lange nesa, men namneopphavet er uvisst. 

Øya og garden ligg ut mot Krossfjorden, vestafor neset kor Krossfjorden og Bjørnafjorden møtast. 
Garden er gamal, og har truleg i ei tid vore krongods. På 1500-talet og fram til midten av 1600-talet 
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rådde lensherren for Bergenhus over garden, men unntak av ein liten del som var i eiget til Munkeliv 
kloster. Eldste skriftlege dokumentasjon er frå 1519. 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent faste arkeologiske kulturminne frå kulturmiljøet, men på gnr. 30/4 vart dei i si tid 
funnet ein bronsenøkkel frå vikingtid eller mellomalder (B13366). Nøkkelen vart funnet under arbeid 
med ei vassleidning, om lag 1 meter djupt i eit område med dyrka mark. Samtidig vart det òg funne 
tømmerstokkar som såg ut for å ha vore tilhogd av menneske. 

 

Potensialvurdering 

I området ikring Kobbavågen på Røtinga er det potensial for å gjere funn av arkeologiske kulturminne 
fleire stadar. Her er ingen gardsbruk og ingen dyrka flatar, så det vil vere mest sannsynleg å gjere funn 
frå steinalder i dette området. Ut frå strandlinekurva for området, og ut frå tanken om at 
steinalderbuplassar gjerne låg strandnært, vil spora etter desse kunne finnast på høvelege flatar mellom 
kote 10 og 15, gjerne med rennande vatn og gjerne skjerma frå vær og vind. Slike plassar finst det 
fleire av rundt om på Røtinga. 

Det vil òg vere eit visst potensial for å finne gravminne frå bronse- eller jernalder på nesa i området, 
men dette er vurdert å vere relativt lite. 

 

 
Figur 16-99. Frå kulturmiljøet inst i Kobbavågen (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Nyare tids kulturminne 

På Røtinga er det fleire store og velhalde fritidseigedomar frå byrjinga av 1900-talet, med store 
fritidsbustadar og opparbeida eigedomar. Disponent A. Rødsæth kjøpte ein del av bruk nr. 10 i 1915, 
men selde denne vidare til skipsreiar Johan C. Wiese i 1918, som igjen selde denne vidare til Sigurd 
Døsvig i 1932. Eigedomen har vore nytta som sumarbustad. 
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I området ved Kobbavågen kjøpte skipsreiar Wilhelm Gjebsen i 1915 ein større part av utmarka til 
bruk nr. 3 og bygde sumarbustad her. På Rossnesklubben (Rødnesklubben) kjøpte disponent Lars Pihl 
Johannessen i 1916 ein part av bruk nr. 18 og bygde sumarbustad her. 

Skipsreiar Sverre Hansen, seinare Sverre Sturlung, kjøpte i 1917 og åra framover fleire partar av bruka 
på Røtinga til sumarbustad. Noko av eigedomen vart seld til kaptein Lauritz Pettersen i 1934, medan 
resten vart seld i 1936 til major Albert Lundquist. 

 

Kulturlandskapet 

Landskapet innanfor kulturmiljøet er for ein stor del eit naturlandskap, men oppmura vegar og 
parkbenkar gir likevel området eit preg av å vere ein stor hage. Rundt fritidsbustadene er landskapet 
meir ope, og har meir karakter av å vere vanlege hagar. 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet består av store, arkitektteikna fritidsbustader frå tidleg 1900-tal, kor områda rundt i si tid 
er omgjort til hage men kor det naturlege preget er ivaretatt. Eigedomane er godt halde ved like, og gir 
eit godt døme både på tidleg 1900-tals arkitektur og på dei fyrste fritidsbustadene av denne typen. 
Verdien til kulturmiljøet er sett til middels til stor. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                        ▲ 

 

 

Kulturmiljø 54 – Røtingen fort     Os kommune 

Registreringskategori: Teknisk/industrielt kulturmiljø (militærhistorisk anlegg) 

Røtingen fort («Heeres Küsten Batterie HKB 48./977 Rötingi») ligg på Synnøytangen på Røtinga i Os 
kommune. Batteriet vart etablert av den tyske okkupasjonsmakta i mai 1941. Hovudskytset bestod av 
fire 100 mm K17/04 kanonar, med ein rekkjevidde på om lag 15 800 meter. Fortet var i drift under 
heile krigen. 

Fortet ligg i dag i eit hytte- og bustadområde, og er difor uoversiktleg og vanskeleg å få inntrykk av. 
Dei fleste av bygningane ligg langs vegen ut til Synnøytangen, som truleg er bygd av tyskarane som 
hovudveg inn til fortet. Inngangspartiet til fortet ligg ca. 150 meter før eigedomen Sundøytangen nr. 
195, i form av ei ope maskingevær-stilling i betong på venstre side av vegen, med grunnmuren etter 
ein vaktbrakke og ein liten betongbunker på motsett side.  

Tilbaketrekt frå batteriområdet finst eit mindre tal forlegnings- og ammunisjonsbunkerar, og nordaust 
av området fører ein overgrodd veg/sti gjennom eit hytteområde ved kanonbrønn nr. 1, fram til eit 
nærforsvarsområde. Dette består av ein kanonplattform i betong for ein 75 mm feltkanon, diverse små 
ammunisjonsbunkerar, ei luftvernstilling og restane av ein forlegningsbrakke. Alle bygningane og 
anlegga er overgrodde og i dårlig stand. Totalt omfattar krigsminnet minst 25 objekt innanfor eit 
område på ca. 300 x 360 meter. 
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Figur 16-100. Utsikt frå kystfortet på Synnøytangen (Foto: kystfort.no). 

 

Verdivurdering 

Kystfort og andre militærhistoriske anlegg har lenge vore forsømte kulturminne i Noreg, og intakte 
anlegg med kanonar, løpegraver, bygningar, med meir, er i dag ganske sjeldne. Anlegget på Røtinga 
er, som det tilsvarande anlegget på Svarvhella i Tysnes, særs forstyrra av moderne fritids- og 
bustadhus med tilhøyrande menneskeleg aktivitet. Det er framleis eit visst pedagogisk potensial i 
anlegget, men dette er enno ikkje realisert. Kulturminneverdien er sett til middels. 

 

Verdi:  Middels   

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                               ▲ 

 

 

Kulturmiljø 55 – Kvalesundet      Os kommune 

Registreringskategori: Andre kulturmiljø 

Kulturmiljøet ligg på ei øy, tilhøyrande gardane Kvalesund (gnr. 32) og Haugland (gnr. 42). 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå dette området. 
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Figur 16-101. Kulturmiljø KM55 – Kvalesundet. 

 

Potensialvurdering 

I området rundt gjestgjevarstaden Kvalesund er det fleire stader potensial for å gjere funn av buplassar 
eller aktivitetsområde frå steinalder. Desse vil mest sannsynleg liggje på lune stader mellom kote 10 
og 20. 

 

Nyare tids kulturminne 

Gjestgjevarstaden Kvalesund ligg vakkert til på austre side av Kvalesundet, ikkje langt frå ferjestaden 
Halhjem i Os. Av det gamle anlegget står skjenkestova, våningshuset og sauefjøset framleis, men eit 
par bygningar er rive ned. Ein del av det gamle interiøret i våningshuset er bevart. På lemmen står m.a. 
fleire faste senger som tidlegere blei nytta når reisande søkte losji. Staden er velhalde og i god stand. 

I 1730-åra vart Kvalesund skildra som ein nødvendig gjestgjevarstad «for Reisende bønder fra 
Hardanger, Ous og Strandvig efterdi det er slemme fiorder paa alle Sider og langt fra andre Hafne». 
Eieren «Jens Pedersen Synderborg en fattig og udannet mand, som har været Borger og boesadt i 
Bergen», hadde ikke noen kongelig bevilling «men siger sig at have bevilgning fra forvalteren over 
Rosenthals godz saasom Stedet er samme godz tilhørig». 

Bare 2-3 kilometer nord for Kvalesund i Kverneviken, låg på denne tida eit krohus, og det meinte Jens 
Pedersen var årsak til at hans gjestgjevarsted ikkje kunne drivast med særleg utbytte. Men 
gjestgjevarstaden blei ikkje lagt ned. Utover på 1700- og 1800-talet er småbrukarane i Kvalesund også 
gjestgjevarar. 
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Figur 16-102. Gjestgjevarstaden Kvalesund ved overgangen mellom 1800- og 1900-talet (Foto: grind.no). 

 

Kulturlandskapet 

Her er for det meste skog, men einskilde stader er det attgrodd beitemark. 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet er lite i utstrekning, men består av en type kulturminne som i dag har vorte sjeldan. 
Autentisiteten til miljøet er ivaretatt og den pedagogiske verdien er stor. Verdien er vurdert å vere 
middels til stor. 

 

Verdi:  Middels / stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                        ▲ 

 

 

Kulturmiljø 56 – Haugland      Os kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Kulturmiljøet ligg på garden Haugland (gnr. 42 og 43). Gardsnamnet kjem av haug, og tyder beint 
fram landet eller garden med haugen eller haugane (Tveit 1979:137). Eventuelt kan det tyde «garden 
på haugane». Haugland ligg sør for Særvoll, på høgdene aust for Hauglandsosen. 

Lendermann Gaute Gauteson på Mel i Kvinnherad eigde noko av garden i 1280-åra, som då selde sin 
del til Munkeliv kloster. Finn Gauteson, som eigde resten av garden, ga sin del til Lysekloster, som 



 
E39 STORD - OS STATLEG KOMMUNDELPLAN 

KONSEKVENSUTGREIING – KULTURMILJØ 

 

287 

igjen makeskifte med Munkeliv kloster. Garden var i Munkeliv kloster sitt eige fram til 1662, då han 
igjen vart seld. Baroniet i Rosendal overtok seinare garden. 

 

 
Figur 16-103. Kulturmiljø KM56 – Haugland. 

 

Arkeologiske kulturminne 

På Haugland ligg det fleire store gravhaugar, oppe på knausar og kollar, og med godt utsyn over 
landskapet ikring. Gravhaugen «Tennhaugen» ligg på ein kupert åskant med vidt utsyn, om lag 100 
meter nord-nordaust for «Helgehaugen», og om lag 50 meter sørvest for «Kongahaugen» (Askeladden 
ID 25534). Haugen er 10 - 11 meter i diameter og 1 - 2 meter høg. 

Den såkalla «Helgehaugen» ligg 20 meter vest for våningshuset på bruket, på ein låg åsrygg 
(Askeladden ID 45492). Somme stader stikk berget fram, og nokre lauvtre veks like ved. Haugen er 
ca. 6 x 5 meter, og kring 1 meter høg. 

Haugen som vert kalla «Kongahaugen» ligg om lag 50 meter nordaust for «Tennhaugen», oppe på ein 
kolle med vidt utsyn i alle himmelretningar (Askeladden ID 55243). På toppen står no ei stor kvit 
kvartsblokk med ein diameter på om lag 1 meter. Haugen har ein diameter på 14 meter, og er 1 meter 
høg. I det same området som «Kongahaugen» ligg ein annan stor haug, som truleg er eit gravminne 
(Askeladden ID 144979). 

Haugen, som vert kalla Brennhaugen, ligg 25 meter vest-sørvest frå hjørnet på hovudhuset på garden. 
Haugen ligg nå att berre som ein kul på tunet, men der er køyrt vekk fleire hundre lass stein. 
Diameteren til haugen er no om lag 7 meter. 
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Figur 16-104. Kongahaugen på Haugland (Askeladden ID 55243) (Foto: Atle Jenssen, Statens vegvesen). 

 

Potensialvurdering 

Førreformatoriske kulturminne frå tida etter at jordbruket hadde vorte innført vil ein kunne finne fleire 
stader. Busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av 
dagens tunområde. Især kunnskap om kor dei eldste kjente tunområda låg vil gje ein god peikepinn på 
kor slike kulturminne kan finnast. 

Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

 

Nyare tids kulturminne 

Kulturmiljøet er stort, og her finst ein rekkje eldre gardsbygningar. Ein del av desse er SEFRAK-
registrert, men ikkje alle. Det vert ikkje gitt ein detaljert skildring av desse her, då dette vil vere altfor 
omfattande. 

 

Kulturlandskapet 

Haugland er særmerkt med store areal ope og velhalde kulturlandskap, med steingardar, oppmuringar, 
ryddingsrøyser, og så bortetter. 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet inneheld både førhistoriske og nyare tids kulturminne i ope og velhalde kulturlandskap, 
og innehar soleis stor tidsdjupne. Her er ein del meir moderne bustadhus innimellom tunområda, men 
kulturmiljøet har likevel bevart sin opphavlege karakter som eit landsbruksområde. Den pedagogiske 
verdien er stor. Verdien til kulturmiljøet er vurdert å vere stor. 
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Verdi:  Stor  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                                               ▲ 

 

 

 
Figur 16-105. Kulturmiljø KM57 – Moberg / Kuven. 

 

Kulturmiljø 57 – Moberg / Kuven     Os kommune 

Registreringskategori: Gardsmiljø 

Kulturmiljøet ligg på gardane Moberg (gnr. 52) og Kuven (gnr. 54). Gardsnamnet Kuven kjem av 
korn, samansett med –vin, og tyder so beintfram ei kornmark, korngarden (Tveit 1979:378). Truleg er 
namnet heilt frå den tida garden vart rydda. Kuventræ er træet, utgjerdet til garden. 

Garden ligg ved søre enden av Ulvenvatnet, rett over for Indre Moberg. Elva som går frå vatnet til 
sjøen skil dei to gardane. Oskyrkja eigde garden til den eine halvdelen vart seld til bygslemenn i 1832-
34. Den andre helvta, som hadde vore lagt ut som sjefsgard for kapteinen til Oskompaniet, vart seld i 
1855. Fyrste skriftleg dokumenterte brukar av garden (bnr. 1) frå 1519 (Nils på Qwen). 

 

Arkeologiske kulturminne 

Det er ikkje kjent arkeologiske kulturminne frå Moberg eller Kuven. 
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Figur 16-106. Eldre gardsbygningar og kulturlandskap på Kuven (Foto: Google). 

 

Potensialvurdering 

Førreformatoriske kulturminne frå tida etter at jordbruket hadde vorte innført vil ein kunne finne fleire 
stader. Busetnadsspor og gravminne vil ein gjerne kunne finne i innmarka og gjerne i nærleiken av 
dagens tunområde. Især kunnskap om kor dei eldste kjente tunområda låg vil gje ein god peikepinn på 
kor slike kulturminne kan finnast. 

Førreformatoriske kulturminne vil òg kunne finnast i utmarka. Dette kan til dømes vere spor etter 
forskjellig ressursbruk, som jernvinne, eller vere gravminne plassert på knausar og berg langs 
strandlina. 

 

Nyare tids kulturminne 

I området rundt Ulvenvatnet finst det fleire gardstun kor det er bevart eldre gardsbygningar. Ut frå 
SEFRAK-registeret skal her mellom anna vere ein jordkjellar på gnr. 52/1 frå byrjinga av 1800-talet, 
medan det på grannegarden mot aust (gnr. 52/18) er eit våningshus frå slutten av 1800-talet og ein 
jordkjellar frå det same århundret. Også fleire av dei andre gardsbygningane 

 

Kulturlandskapet 

Gardane rundt Ulvenvatnet er omgitt av ope og velhalde kulturlandskap. 

 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet består av fleire eldre gardstun i eit ope landskap beståande av beite- og slåttemark. 
Tunområda er godt halde i hevd, og har i seg sjølv høg kulturminneverdi. Innanfor kulturmiljøet er det 
fleire område med relativt tettbygde bustadområde, i tillegg til at E39 skjer gjennom området. 
Autentisiteten og den pedagogiske verdien er difor redusert. Kulturminneverdien er vurdert å vere liten 
til middels. 
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Verdi:  Liten / middels  

 

           Liten       Middels       Stor 

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

                     ▲ 
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16.2 Potensialkart 

 

Figur 16-107. Kart som syner område vurdert i høve til potensial for funn av automatisk freda kulturminne (og til dels 
òg andre kulturminne). 
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