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Forord 
 
  
Det er utført en konsekvensanalyse for ny E 39 Rådal - Sørås, i Bergen kommune, Hordaland 
fylke. 
 
Som en del av dette arbeidet er rapporten over deltema kulturminne og kulturmiljø utarbeidet. 
Den omfatter både forhistorisk tid og nyere tid. Og tar for seg de områdene hvor veien går i 
daglinje (i Rådalen, to steder langs Rv 580 Flyplassvegen og ved Nordås). 
 
Rapporten er laget av Jan Adriansen, Statens vegvesen, Region vest. 
 
 
 
 
 
 
 

Bergen, 3/10 – 2005 
 
 

Jan Adriansen 
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Hovedkonklusjon 
 
Til tross for at E 39 Rådal - Sørås er snakk om et relativt stort vegtiltak, får det mindre 
konsekvenser for deltema kulturminne og kulturmiljø. Mye av årsaken er at 0-alternativet, 
som konsekvensvurderingene er relatert til, blant annet inneholder en allerede vedtatt og 
godkjent, men ikke bygget E 39-parsell i Rådalen (Se ”Alternativ som skal utredes” for mer 
om 0-alternativet). Og også at det allerede eksisterer store veganlegg langs nesten hele 
tiltaksområdet, slik at omfanget til tiltakene ikke blir dramatiske på de kulturhistoriske 
verdiene. Men i Rådalen (KM 1) kommer tiltaket i alle alternativ i konflikt med 
Osbanetraseen og restene etter dalens første kjøreveg fra 1770-årene. Og lengst sør ved 
Luren (KM 2) får tunnelmunningen og deler av den planlagde vegen (Alt. A2 og B2) 
nærføring med det fredede området Siljustøl. På grunn av eksisterende Rv 580 Flyplassvegen 
gir tiltaket her likevel ikke særlig større negative konsekvenser enn dagens situasjon. 
 
Tabellen under viser konsekvensene de forskjellige vegalternativene vil få på deltema 
kulturminne og kulturmiljø: 

Tabell 1) Konsekvenser ved de ulike vegtraseene til E 39 Rådal - Sørås 
Alternativ Skildring av verdi og omfang Konsekvens 
0-alternativ Eksisterende situasjon + de endringene som vil følge av at tidligere vedtatt E-39-løsning kommer ut 

i Rådalen. Konsekvenssettingen ”nullstilles” uavhengig av de reelle konsekvensene. 
Ingen 
konsekvenser (0) 

A1 Kulturlandskapet ved Grønstølen blir negativt påvirket. Opplevelsen av å ferdes på Osbanetraseen 
blir endret, og en vegbit fra 1770-årene står i fare. 

Liten negativ 
konsekvens (-) 

A2 Vegtiltaket har nærføring til den fredede komponistgården Siljustøl ved Luren. Opplevelsen av å 
ferdes på Osbanetraseen blir endret, og en vegbit fra 1770-årene står i fare. 

Liten negativ 
konsekvens (-) 

B1 Kulturlandskapet ved Grønstølen blir negativt påvirket. Opplevelsen av å ferdes på Osbanetraseen 
blir endret, og en vegbit fra 1770-årene står i fare. 

Liten negativ 
konsekvens (-) 

B2 Vegtiltaket har nærføring til den fredede komponistgården Siljustøl ved Luren. Opplevelsen av å 
ferdes på Osbanetraseen blir endret, og en vegbit fra 1770-årene står i fare. 

Liten negativ 
konsekvens (-) 

 
Vi ser av tabellen over at alle de 4 utbyggingsalternativene gir liten negativ konsekvens for 
deltema kulturminne og kulturmiljø. Likevel er det mulig å skille alternativene fra hverandre 
og dermed rangere dem i forhold til deltemaet.  
 
Ut fra planforslag på tegninger tilgjengelige oktober 2005 vil alternativene som har 
kryssløsning med avkjørsel bare til og fra Os i Rådalen (Alt. A1 og A2) gjøre større fysisk 
skade på vegbiten fra 1770-årene enn alternativene med stort kryss i Rådalen (Alt. B1 og B2). 
Stort kryss vil derimot være et større inngrep i dalen og få en litt større negativ innvirkning på 
Osbanetraseen. 
 
Med det korte alternativet til Søråstunnelen (Alt. A1 og B1) går deler av kulturlandskapet 
tilknyttet gårdsanlegget på gnr 119/3 tapt. Det lange alternativet får nærføring til den 
områdefredede komponistgården Siljustøl. 
 
Det er ingen store ting som skiller alternativene. Skal vi likevel forsøke å rangere dem ut fra 
konsekvensene til tiltaket får vi denne rangeringen: 
 

1) 0-alternativ 
2) Alternativ B1 
3) Alternativ A1 
4) Alternativ B2 
5) Alternativ A2 
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Innledning 
 
Bakgrunn for tiltaket og konsekvensanalysen 
Ved behandling av St.meld. nr.21(1994-95) om Kyststamveien Kristiansand – Bergen – 
Trondheim, ble det avgjord at vegen på strekningen mellom Stord og Bergen skulle gå via 
Tysnes, med ferje til Os og videre til Bergen via Rådalen.  

E 39 Rådal – Sørås ligger like sør for Bergen sentrum vest i Hordaland 
 
15/8 2000 godkjente Miljøverndepartementet kommunedelplanen for E 39 Svegatjørn – 
Rådal. Dette vedtaket omfattet en vanlig 2-felts veg og 1-løps tunneler. Etter de nå gjeldende 
vegnormaler må vegen byggest med 4 felt og med 2-løps tunneler. Den vedtatte 
kommuneplanen sier at ny E 39 føres ut i Rådalen og knyttes til hovedåren mellom 
Flyplassen/Kokstad/Sandsli og Bergen sentrum. Men den sier ikke noe om hvordan ny E 39 
skal knyttes til vegsystemet i Rådalen. Det skal avklares gjennom KU og mer detaljert 
planlegges i en reguleringsplan. KU og reguleringsplan samkjøres og utarbeides samtidig. 
 
Mål med konsekvensanalysen, deltema kulturminne og kulturmiljø 
Hovedmålene med konsekvensanalysen er å skildre historiske utviklingstrekk i 
influensområdet til tiltakene, vurdere hvordan spor etter disse blir berørt, og å fremme forslag 
til avbøtende tiltak. Det er søkt å registrere og kartfeste kjente automatisk fredede 
kulturminner, nyere tids kulturminner og kulturmiljø som finnes langs vegstrekningen. En 
faglig grunnet prognose er gitt over potensialet for nye funn av automatisk fredede 
kulturminner, og verdien til kulturminnene er vurdert og grunngitt. Det er også gjort greie for 
vernestatusen til de ulike kulturminnene. 
 
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte berørt av planlagt utbygging.  
Influensområdet, det areal som direkte eller indirekte blir berørt av inngrep i forbindelse med 
tiltaket, har ikke noen fast utbredelse for deltema kulturmiljø. Det er avgrenset av faglig 
skjønn, og varierer langs hele strekningen. I praksis utgjør influensområdet det området som 
er undersøkt i konsekvensanalysen.  
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Som et biprodukt av tiltaket vil man nødvendigvis få mye tunnelmasse. Men fordi det ennå 
ikke er avklart hvor denne overskuddsmassen skal varig deponeres, er problemstillingen i 
forhold til kulturminne og kulturmiljø heller ikke drøftet i denne konsekvensutredningen. Noe 
som selvfølgelig må gjøres i en senere planfase.  
 
Alternativ som skal utredes 
0-alternativet: 
Eksisterende vegsituasjon regnes normalt som 0-alternativet til nye vegprosjekt. Slik er det 
også for E 39 Rådal - Sørås. Men i tillegg ligger det også i alternativet flere prosjekt med 
godkjente planer og avklart finansiering. For deltema kulturminne og kulturmiljø er det bare 
vedtaket om at E 39 skal komme ut tunnel i Rådalen og der koble seg på eksisterende veg, 
som får innvirkning på konsekvensvurderingene. Det betyr i praksis at alle andre alternativ 
skal sammenliknes med eksisterende situasjon + de endringene som vil følge av at tidligere 
vedtatt E-39-løsning kommer ut i Rådalen. Fordi det er valgt at 0-alternativet skal settes til å 
gi 0 konsekvenser i konsekvensutgreiingen, kan selv store fysiske inngrep gi tilsynelatende 
små konsekvenser når de her er sammenliknet med 0-alternativet. Konsekvenssettingen hadde 
kanskje blitt annerledes om 0-alternativet bare var eksisterende situasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvensutredning, E 39, Rådal - Sørås, Deltema Kulturminne og kulturmiljø, oktober 2005. side 8



Rådal - Sørås 

Utbyggingsalternativene: 
De 4 ulike utbyggingsalternativene i E 39 Rådal – Sørås er satt sammen av kombinasjonene vi 
får ved å mikse 2 ulike alternativ i Rådalen og 2 ulike alternativ for vestre påhogg til den 
såkalte Søråstunnelen. Dette er illustrert i tabellen under: 
 

Søråstunnelen, Rv 580 Tabell 2)  
Utbyggingsalternativ til E 39 Rådal - Sørås Kort tunnel Holtastølen  

(ved KM 2 Grønstølen) 
Lang tunnel Skeievatnet  
(ved KM 3 Luren) 

Rampe til/fra Os 
 

Alternativ A1 
 

 
Alternativ A2 

 

Rådalen, 
Krysset mellom E 39 
fra Os og Rv 549 
Fanavegen 
(ved KM 1 Rådalen) Fullt kryss 

 
Alternativ B1 

 

 
Alternativ B2 

 

 
Ved Nordås (KM 4 Navaren) er alle alternativene like. 
 
Alternativ A1: Kort tunnel Holtastølen, rampe kun til/fra Os i Rådalen 
Søråstunnelen går inn ved KM 4 Navaren ved Nordås og kommer ut ved KM 2 Grønstølen 
ved Rv 580 Flyplassvegen. I Rådalen blir det kryss med en rundkjøring hvor man kan kjøre 
fra og til Os. 
 
Alternativ A2: Lang tunnel Skeievatnet, rampe kun til/fra Os i Rådalen 
Søråstunnelen går inn ved KM 4 Navaren ved Nordås og kommer ut ved KM 3 Luren ved Rv 
580 Flyplassvegen. I Rådalen blir det kryss med en rundkjøring hvor man kan kjøre fra og til 
Os. 
 
Alternativ B1: Kort tunnel Holtastølen, fullt kryss i Rådalen 
Søråstunnelen går inn ved KM 4 Navaren ved Nordås og kommer ut ved KM 2 Grønstølen 
ved Rv 580 Flyplassvegen. I Rådalen lages et kryss med to rundkjøringer hvor man kan kjøre 
til og fra både Os og Rv 580 Flyplassvegen. 
 
Alternativ B2: Lang tunnel Skeievatnet, Fullt kryss i Rådalen 
Søråstunnelen går inn ved KM 4 Navaren ved Nordås og kommer ut ved KM 3 Luren ved Rv 
580 Flyplassvegen. I Rådalen lages et kryss med to rundkjøringer hvor man kan kjøre til og 
fra både Os og Rv 580 Flyplassvegen. 
 
Tilstøtende planer 
I sør er reguleringsplan for E 39 Svegatjørn - Rådal utgangspunkt for veglinja mot Rådalen. 
 
Kommunedelplan for E 39 Os-Bergen ble godkjent av Miljøverndepartementet i august 2000. 
Planvedtaket stadfester at ny E 39 fra Os skal kobles mot eksisterende vegnett i 
Rådalsområdet, men det ble ikke tatt stilling til hvordan dette skal gjøres.  
 
Kommunedelplan for bybane mellom Bergen sentrum og Flesland flyplass ble godkjent våren 
2000. Bybane i Bergen er et prosjekt i Bergensprogrammet. 
 
Det skal utarbeides kommunedelplan for Laguneområdet. Lagunen Eiendom har lenge 
arbeidet med planer for utvikling av den såkalte Laguneparken, både kortsiktige 
utbyggingsplaner og mer langsiktige utviklingsmuligheter. 
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Rådal - Sørås 

Metode 
 
Arbeid med konsekvensanalysen 
Alt tilgjengelig kildemateriell om automatisk fredede kulturminner innenfor influensområdet 
er søkt gjennomgått i konsekvensarbeidet. Til all kulturhistorie er ulike arkiv og samlinger 
brukt. Og diverse litteratur – som fagbøker, bygdebøker og lokalhistoriske tekster – er 
gjennomgått. Mye interessant og nyttig stoff er hentet fra forskjellige internettsider. Ellers har 
befaring i felt vært den viktigste kilden til nye opplysninger om området.  
 
Konsekvensutredningen deltema kulturminne og kulturmiljø ble gjennomført av Jan 
Adriansen i perioden februar 2005 – oktober 2005. 
 
Det undersøkte området er gitt verdi ut fra den kulturhistoriske helheten det omfatter, men i 
tillegg er enkeltobjekt som kommer i konflikt med tiltaket gitt en egen verdi- og 
konsekvensvurdering.  
 
En konsekvensanalyse som denne kan ikke få med seg alle aspekt av kulturhistorien, men skal 
forsøke å trekke fram de viktigste. Det er likevel mulig at rapporten har gått glipp av enkelte 
viktige spor fra epoker av kulturhistorien. Både fra nyere tid og fra forhistorien.  
 
Vurdering av potensialet for nye funn av automatisk fredede kulturminner er stipulert ut fra 
erfaring og kjennskap til både området og landsdelen. Kjente funn fra området gir dessuten en 
god indikasjon både på hva som eventuelt ligger igjen under jorda, og størrelsen det kan ha.  
 
Områdene er undersøkt i felt etter både automatisk fredede kulturminner, nyere tids 
kulturminner og helhetlige kulturmiljø. For de automatisk fredede kulturminnene må det 
presiseres at det til KU-arbeidet ikke er foretatt prøvestikking eller liknende. Det lå verken 
innenfor prosjektet sin tidsramme eller mandat. Men i de aktuelle områdene jobber 
Byantikvaren parallelt med reguleringsplanen for å finne eventuelle kulturlag under 
markoverflaten. Når dette arbeidet er ferdig, vil § 9 Undersøkelsesplikten i Kulturminneloven 
være oppfylt.  
 
Definisjoner 
Kulturminne er alle spor etter menneskelig verksomhet i vårt fysiske miljø, også lokaliteter 
det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.  
 
Alle kulturminner fra før 1537 (inklusive den store mengden kulturminner vi ennå ikke 
kjenner til – som kanskje ligger under åkeren eller liknende) og alle erklærte, stående 
byggverk fra perioden 1537-1650 er automatisk fredede kulturminner (flere andre 
kulturminner er også automatisk fredet etter loven, men ikke særlig relevante her).  
 
Funnsteder hvor det er funnet løse, automatisk fredede kulturminner, men uten beviselige spor 
av en struktur, blir også definert som kulturminner.  
 
Nyere tids kulturminner er kulturminner fra tiden etter reformasjonen (1537) og fram til i 
dag. Noen av dem er så verdifulle at de fortjener å bli tatt vare på. De er verneverdige. De 
kan fredes etter Kulturminneloven, reguleres til bevaring etter Plan- og bygningslova, eller 
sikres gjennom kommunedelplaner og liknende. I Kulturminneloven er mellom annet 
bygninger eldre enn 1850 vernet etter § 25. 
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Kulturmiljø inneholder områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller 
sammenheng.  
 
Verdivurdering 
Kulturminnene er i seg selv, og i samspill med omgivelsene, viktige kilder til kunnskap om 
fortiden. På en enestående måte viser og supplerer de kunnskapen som finnes i skriftlige 
kilder. Kommer en langt nok tilbake i tid, er de nesten enerådende som formidlere av slik 
kunnskap. De er den overleverte rammen rundt tidligere tiders liv og kan fortelle mer direkte 
om dette enn de fleste dokument. Som kilder viser de sider ved hverdagslivet, fest og høytid 
som ikke ellers er skildret. De forteller om næringsliv, arbeidsforhold, tekniske forhold og 
avgrensinger, sosiale vilkår, estetiske ideal og verdinormer. På denne måten er de med på å gi 
oss et rikere og mer nyansert bilde av fortiden. 
 
 

Men å sette en verdi på slike 
bilder, vurdere de opp mot 
hverandre, er i teorien ikke mulig. 
Det ligger i historien sin natur at 
hver hendelse er satt sammen av så 
mange enkeltfaktorer at en 
fullstendig ”sannhet” ikke kan 
gjenskapes. 
 
Ser vi det fra et mer overordnet 
nivå, kan vi likevel, ved hjelp av 
faglig ballast, fange opp 
hovedtrekkene og dermed skille 
kulturminnene fra hverandre. 
 
I Vegdirektoratet sin rettledning, 
Håndbok 140, blir det sagt om 
kulturminner at den 
kulturhistoriske verdien skal 
vurderes i forhold til oppsette 
kriterium (tabell 3). Disse dannes 
av både nasjonale og av generelle 
fagspesifikke føringer for hva som 
er verdifullt innenfor fagfeltet. 
Man må vurdere kunnskapsverdi, 
opplevelsesverdi og bruksressurs. 
Blant annet ved å danne et bilde av 

hvor viktig kulturminnet eller kulturmiljøet er for kunnskap om områdets kulturhistorie, i en 
større sammenheng eller innenfor et geografisk område. Kulturminnet eller kulturmiljøet kan 
også være viktig for opplevelsen av områdets historie, både som del av en funksjonell 
sammenheng, og ved å vise vesentlige spor etter ressursutnyttelse i en kronologisk rekkefølge 
over et lengre tidsrom. Det er også ønskelig å bevare kulturminner som en framtidig ressurs. 

Tabell 3) Kriterier for vurdering av verdi for deltema kulturminne og kulturmiljø. 
Hentet fra høringsutgave (mars 2005) av H-140 

 
Verdivurderingene i rapporten er gitt en tredelt verdisetting, med ”stor verdi” som høyere enn 
”middels verdi” og ”liten verdi”. Mellom disse kan det igjen forekomme flytende variasjoner 
(for eksempel ”stor til middels verdi”). 
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Det er verd å merke seg at de enkelte verdisettingene gjelder i forhold til arbeidet med 
konsekvensanalysen. I andre sammenhenger kan de bli ulike det som er vurdert her. Men 
tross i at selve verdisettingen bare gjelder for denne konsekvensanalysen, er de ulike 
vurderingene gjort ut fra et generell kulturhistorisk ståsted, og skal i prinsippet være brukbare 
også for annet arbeid.  
 
Konsekvensvurdering 
Etter Handbok 140 blir en konsekvensvurdering foretatt ved hjelp av en tredelt prosess. Først 
må kulturminnet eller kulturmiljøet verdivurderes. Deretter må tiltaket sitt omfang avgjøres. 
Til slutt blir disse to satt sammen og ut fra en skala kan vi lese av tiltaket sin konsekvens for 
kulturminnet eller kulturmiljøet. Altså: Verdi + Omfang = Konsekvens. 
 
Med omgrepet omfang mener Håndbok 140 hvor store endringer tiltaket vil føre med seg i 
forhold til kulturminnet eller kulturmiljøet, både direkte og indirekte. Det skal være en 
objektiv fastslåing, som ikke er influert av hva slags verdi eller graden av denne som 
kulturminnet eller kulturmiljøet bærer i seg. Omfanget kan være både negativt og positivt. Et 
positivt omfang tilsier en forbedring av situasjonen, mens et negativt omfang betyr en 
forverring. 
 
Omfanget blir presentert på en glidende, 5-delt skala; 
Stort positivt omfang 
Middels positivt omfang 
Lite omfang 
Middels negativt omfang 
Stort negativt omfang 
 
I høringsutgaven (mars 2005) av H-140 finner vi følgende tabell som viser kriteriene for 
bedømmelse av omfang: 
 
Tabell 4) Kriterier for vurdering av omfang for deltema kulturminne og kulturmiljø.  
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Tiltakets konsekvens er en vurdering av de kulturhistoriske verdiene til kulturminnet eller 
kulturmiljøet sett i forhold til tiltakets omfang. Det vil si hva for konsekvens tiltaket sitt 
omfang har for kulturminnet eller kulturmiljøet. I hvilken grad tiltaket fører til tap eller 
styrking av kulturhistoriske verdier. 
 
Konsekvensen blir presentert på en 9-delt skala; 
Meget stor positiv konsekvens (++++) 
Stor positiv konsekvens (+++) 
Middels positiv konsekvens (++) 
Liten positiv konsekvens (+) 
Ubetydelig/ingen konsekvens (0) 
Liten negativ konsekvens (-) 
Middels negativ konsekvens (--) 
Stor negativ konsekvens (---) 
Meget stor negativ konsekvens (----) 
 
Ut fra dette får for eksempel et kulturminne med stor til middels verdi og et middels negativt 
omfang, en middels negativ konsekvens (--). 
 
Avbøtende tiltak 
Der man i konsekvensanalysen ikke finner tiltakets konsekvens på kulturminnene eller 
kulturmiljøene å være den beste løsningen – sett fra et kulturhistorisk ståsted – er det foreslått 
avbøtende tiltak. Men de avbøtende tiltakene er ikke med i selve vurderingen av 
konsekvensen. De kommer som et forslag i etterkant. 
 
Vurdering av potensialet for nye funn av automatisk fredede kulturminner 
I konsekvensanalysen er det gitt en prognose for hvor stort potensiale det er for at til nå 
ukjente automatisk fredede kulturminner ligger i områder langs vegtraseen. Vurderingen av 
potensialet for nye funn er inndelt i tre hovedgrupper; ”stort potensiale”, ”middels potensiale” 
og ”lite potensiale”. Her er det viktig å huske at områder som faller inn under kategorien ”lite 
potensiale”, tross alt har et potensiale – områder vurdert som uten potensiale er ikke markert i 
det hele tatt. ”Verdien” til eventuelt nye funn av automatisk fredede kulturminner er verken 
relevant eller mulig å vurdere, og er derfor ikke behandlet i denne rapporten. 
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Rådal - Sørås 

Presentasjon og resultat 

Bilde 2) Bautaen på Rå. Skisse 
fra 1824 av Wilhelm Frimann 
Koren Christie. 

 
Området 
Få funn fra forhistorien forteller om bruk av området nær 
vegtiltaket. På gården Rå, gnr 119, finnes en bautastein og det 
er funnet noen trerester (B9870) som kan være fra 
jernalderen. Og fra Nordås, gnr 121, (riktignok et godt stykke 
unna tiltaksområdet) har vi innholdet fra en vikingtidsgrav 
(B7902) som engang ble ødelagt ved jorddyrking.  
 
Ser vi på funn gjort i et litt videre område, dukker både 
steinøkser og boplassfunn fra steinalderen opp. Også 
topografien og nærheten til sjøområder forteller at her ganske 
sikkert har oppholdt seg folk alt tilbake til disse tider. Mangel 
på spor fra forhistorien skyldes trolig at de ikke er funnet eller 
gått tapt. Ikke mangel på bruk av området. 
  
I hvert fall fra jernalderen av, kanskje før, har nok gården Rå tilhørt nabogården Stend. Vi vet 
at Rå i middelalderen lå under Fana kirke (Fana kirke er nevnt i skriftlige kilder alt i 1228. Da 
som Det hellige korsets kirke og hospital. Men kirken er trolig ennå eldre; deler av den ser ut 
til å stamme fra 1100-tallet. Et sagn vi kjenner fra 1600-tallet forteller om et helbredende 
sølvkors i kirken. Syke mennesker valfartet dit og kastet stokker og krykker på 
Krykkjehaugen vest for kirken etterpå). I 1659 fikk gården status som enkesete, noe den var 
frem til 1775. Bare bnr 1 fortsatte da som enkesete. I løpet av siste halvdel av 1800-tallet 
kjøpte de fleste brukerne tomtene sine av staten og siden den tid har de fleste på Rå vært 
selveiere. 

Utover på 1800-tallet økte 
folketallet på Rå. Fra 14 i 
1801 til 49 i 1875. Mye på 
grunn av at flere 
husmannsplasser ble tatt 
opp og at flere bruk ble 
fradelt. Etter at Osbanen 
kom til helt på slutten av 
århundredet økte tallet 
ennå mer. I 1900 bodde 98 
sjeler på gården. Utover 
på 1900-tallet har 
folketallet økt sterkt og alt 
før 1950 bodde det rundt 
300 mennesker her. 
 

Bilde 3) Osbanen førte til økt folketall på Rå etter at den kom til i 1894. Her passerer toget 
Rådalen stasjon siste dagen banen var i drift, 1/9-1935. Foto: E. Flock. Eier: Billedsamlingen UBB. 
 
Lengre nord i vegtiltaket ligger Nordås, et forstadsområde til Bergen som hovedsakelig ble 
utbygd i 1970- og 1980-årene. Her er eneboliger og rekkehus, gamlehjem og 
næringsvirksomhet. Kulturmiljøet som defineres som KM 4 her i denne konsekvensanalysen 
er en liten del av dette forstadsområdet. Her ligger i dag en møbelbutikk og flere lagerlokaler 
fra siste halvdel av 1900-tallet. Men store deler av området består av eksisterende E 39 og 
fyllmasser til framtidig vegutvidelse. 
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Rådal - Sørås 

 
Verdi, omfang og konsekvenser 
Hovedkonklusjonen på konsekvensvurderinga er at ingen av de planlagte vegtiltakene gir 
store negative konsekvenser for deltema kulturminne og kulturmiljø. Det er heller ikke mye 
som skiller de ulike alternativene fra hverandre.  
 
Kulturmiljøene 
Langs forslaget til vegtiltak til E 39 Rådal - Sørås i Bergen kommune i Hordaland er det 
definert 4 kulturmiljø med til dels forskjellig innhold, utstrekning og tidsdybde. Teksten 
under, kartet på neste side og tabell 5) viser kulturmiljøenes kulturhistoriske verdi og hvilket 
omfang og konsekvenser tiltakene vil få på dem. En grundigere kulturhistorisk beskrivelse av 
de enkelte kulturmiljøene finner man i presentasjonsdelen bak i rapporten. 
 
KM 1: Rådalen har middels kulturhistorisk verdi. Mest på grunn av Osbanetraseen 
(representativ for perioden) med Rådalen stasjon (bygning med kulturhistorisk betydning) og 
restene etter kjørevegen fra 1770-årene (representativ for perioden). Spor etter aktivitet i 
forhistorisk tid kjennes ikke herfra. Omfanget på deltema er middels negativt, og til sammen 
gir det en middels negativ konsekvens (--). Potensialet for å finne nye automatisk fredede 
kulturminner reknes som lite. 

 
KM 2: Grønstølen har også en middels 
kulturhistorisk verdi. Utenfor våningshuset på bnr 3 
på Rå står en interessant bauta. Den har kanskje vært 
en merkestein mellom to skipreider (det knytter seg 
tradisjon til og den kan inngå i en svært viktig 
kontekst). Også noen trebiter fra forhistorisk tid er 
funnet innenfor kulturmiljøet. Men både disse og 
bautaen har usikre dateringer og kan være fra nyere 
tid. Fra nyere tid er husene på gården og Fana stadion 
de mest interessante kulturhistoriske elementene i 
området. Ingen av de kjente kulturminnene blir fysisk 
berørt av tiltaket, og omfanget på deltema er lite 
negativt. Den totale konsekvensen blir liten negativ (-
). Potensialet for å finne nye automatisk fredede 
kulturminner reknes også her som lite. 

Bilde 4) Osbanetraseen gjennom Rådalen (KM 1). 
 
KM 3: Luren er gitt liten kulturhistorisk verdi. Det er ikke kjent noen automatisk fredede 
kulturminner fra området, og bygningene som fins her ser ut til å være av nyere dato – eldste 
fra midten av 1950-årene (begrenset kulturhistorisk betydning). Men det at kulturmiljøet 
grenser til den fredede komponistgården Siljustøl gir området en viss verdi i større 
sammenheng. Et tunnelpåslag her vil endre mye av det eksisterende kulturmiljøet, men 
verdien er som sagt i utgangspunktet lav. For Siljustøl, som ligger på en liten høyde over 
vegen, har dette mindre å si. Omfanget på deltema er middels negativt og tiltaket gir en liten 
negativ konsekvens (-). Potensialet for å finne nye automatisk fredede kulturminner er lite. 
 
KM 4: Navaren har liten kulturhistorisk verdi. Verken forhistoriske eller verdifulle 
kulturelement fra nyere tid kjennes (inneholder bygninger uten spesielle arkitektoniske 
kvaliteter). Omfang på deltema er lite negativt og totalt gir tiltaket ingen konsekvens (0). 
Området er totalt omrotet i nyere tid, og det blir ikke vurdert å ha noe potensial for nye funn 
av automatisk fredede kulturminner.  
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Rådal - Sørås 

 
Tabell 5) Vegtraseene sine konsekvenser på de ulike kulturmiljøene langs ny E 39 Rådal - Sørås. 
Hele planområdet  
Alternativ Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 
Alternativ 0 Eksisterende situasjon + de endringene som vil følge av at tidligere vedtatt E-39-løsning kommer ut i Rådalen. 

Sammenlikningsgrunnlaget for alle andre alternativ. 
Uvesentlig/ingen 

konsekvens 
 

( 0 ) 
 

KM 1 – Rådalen 
Kulturhistorisk verdivurdering av området 
 Liten   middels     stor  
    |--------▲|----------| 
 
Alternativ Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 
Alternativ A1 

Alternativ A2 

De store tiltakene endrer området totalt. Også den kulturhistoriske opplevelsen fra Osbanetraseen. Deler av 
kjørevegen fra 1770-årene går tapt. 
 
Omfang: 
Stor negativ middels negativ         lite/intet       middels positivt  stort positivt 
    |-----------------▲|---------------------|-------------------|------------------| 
 

 
Middels negativ 

konsekvens 
 

(--) 

Alternativ B1 

Alternativ B2 

De store tiltakene endrer området totalt. Også den kulturhistoriske opplevelsen fra Osbanetraseen. 
 
Omfang: 
Stor negativ middels negativ         lite/intet       middels positivt  stort positivt 
    |--------------------|-▲-----------------|-------------------|------------------| 
 

 
Middels negativ 

konsekvens 
 

(--) 

KM 2 – Grønvollen 
Kulturhistorisk verdivurdering av området 
 Liten   middels     stor  
    |------▲-|----------| 
 
Alternativ Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 
Alternativ A1 

Alternativ B1 

Lite visuell skade fordi området allerede er gjennomskjært av eksisterende veg. Men del av kulturlandskapet i 
form av oppdyrket myr går tapt.  
 
Omfang: 
Stor negativ  middels negativ       lite/intet       middels positivt  stort positivt 
    | --------------------|------------▲-----|-------------------|------------------| 
 

 
Liten negativ 
konsekvens 

 
(-) 

KM 3 – Luren 
Kulturhistorisk verdivurdering av området 
 Liten   middels     stor  
    |--▲-----|----------| 
 
Alternativ Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 
Alternativ A2 

Alternativ B2 

Nærføring til den vedtaksfredede komponistgården Siljustøl. 
 
Omfang: 
Stor negativ  middels negativ         lite/intet       middels positivt  stort positivt 
    | --------------------|--- ▲---------------|-------------------|------------------| 
 

 
Liten negativ 
konsekvens 

 
(-) 

KM 4 – Navaren 
Kulturhistorisk verdivurdering av området 
 Liten   middels     stor  
    |▲-------|----------| 
 

Alternativ Omtale av omfang og konsekvenser Samlet vurdering 
Alle alternativ Små eller ingen konflikter med kulturminne og kulturmiljø. 

 
Omfang: 
Stor negativ  middels negativ         lite/intet       middels positivt  stort positivt 
    |---------------------|-------------------▲|-------------------|------------------| 
 

 
Uvesentlig/ingen 

konsekvens 
 

(0) 
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Rådal - Sørås 

vegtraseene 
De ulike vegalternativene gir alle en liten negativ konsekvens for deltema kulturminne og 
kulturmiljø. De vil gi relativt moderate ”skader” på kulturhistoriske verdier langs traseene, 
men likevel er det enkelte element som står i fare for å bli negativt endret. 
 
0-alternativet: Alle andre alternativ skal sammenliknes med 0-alternativet. Det vil si 
eksisterende situasjon + de endringene som vil følge av at tidligere vedtatt E-39-løsning 
kommer ut i Rådalen.  
 
Alternativ A1: Kort tunnel Holtastølen, rampe kun til/fra Os i Rådalen. 
Kulturlandskapet ved Grønstølen blir negativt påvirket ved at en større del av dyrket mark går 
tapt. Men denne marken er allerede fysisk atskilt fra det tilhørende kulturmiljøet ved den 
eksisterende Rv 580 Flyplassvegen. I Rådalen, hvor vegtiltaket er spesielt stort, vil 
opplevelsen av å ferdes på Osbanetraseen også endres negativt. Her står i tillegg en vegbit fra 
1770-årene i fare for å gå tapt eller å endre karakter. Til sammen gir alternativet liten negativ 
konsekvens (-) 
 
Alternativ A2: Lang tunnel Skeievatnet, rampe kun til/fra Os i Rådalen. 
Ved Luren legges vegtiltaket helt opptil den områdefredede komponistgården Siljustøl. Men 
en høydeforskjell opp til gården, samt at eksisterende Rv 580 Flyplassvegen allerede går nær 
vegtiltaket, gjør den negative konsekvensen relativt liten. I Rådalen, hvor vegtiltaket er 
spesielt stort, vil opplevelsen av å ferdes på Osbanetraseen også endres negativt. Her står i 
tillegg en vegbit fra 1770-årene i fare for å gå tapt eller å endre karakter. Til sammen gir 
alternativet liten negativ konsekvens (-) 
 
Alternativ B1: Kort tunnel Holtastølen, fullt kryss i Rådalen. 
Kulturlandskapet ved Grønstølen blir negativt påvirket ved at en større del av dyrket mark går 
tapt. Men denne marken er allerede fysisk atskilt fra det tilhørende kulturmiljøet ved den 
eksisterende Rv 580 Flyplassvegen. I Rådalen, hvor vegtiltaket er spesielt stort, vil 
opplevelsen av å ferdes på Osbanetraseen også endres negativt. Her står i tillegg en vegbit fra 
1770-årene i fare for å gå tapt eller å endre karakter. Til sammen gir alternativet liten negativ 
konsekvens (-) 
 
Alternativ B2: Lang tunnel Skeievatnet, Fullt kryss i Rådalen. 
Ved Luren legges vegtiltaket helt opptil den områdefredede komponistgården Siljustøl. Men 
en høydeforskjell opp til gården, samt at eksisterende Rv 580 Flyplassvegen allerede går nær 
vegtiltaket, gjør den negative konsekvensen relativt liten. I Rådalen, hvor vegtiltaket er 
spesielt stort, vil opplevelsen av å ferdes på Osbanetraseen også endres negativt. Her står i 
tillegg en vegbit fra 1770-årene i fare for å gå tapt eller å endre karakter. Til sammen gir 
alternativet liten negativ konsekvens (-) 
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Rådal - Sørås 

Potensialet for nye funn av automatisk fredede kulturminner (PM) 
 
I influensområdet til ny E 39 Rådal - Sørås er det vurdert å være 3 områder med potensiale for 
nye funn av automatisk fredede kulturminner (PM). Alle vurderes til å ha lite potensiale. 
 
Tabell 6) Områder med potensiale for nye funn av automatisk fredede kulturminner (PM) langs trase til ny E 39 Rådal - Sørås. 
PM Mulige funn Merknad Potensiale 
PM 1 – Rådalen Bosetningsspor fra jern- 

og middelalder. 
Trekullproduksjon? 
 
 

I selve Rådalen er det mest sannsynlig at vi finner spor etter forhistorisk 
bosetning i nordøst. Sørover er mulighetene mindre. Veganlegget vil 
stort sett legge seg i et oppdyrket myrområde. Selv om det engang kan 
ha vært et vann her er trolig sjansen for funn små. Men kilder fra 1567 
forteller at Arne på Rå var blant dem som solgte trekull til lensherren på 
Bergenhus. Det er derfor mulig at man kan finne spor etter 
trekullproduksjon fra før 1537 under bakken på Rå. Kanskje også i 
området rundt tunnelpåhogget? 

Lite 

PM 2 – Grønstølen Bosetningsspor fra jern- 
og middelalder. 
 

Veganlegget vil stort sett legge seg i et område som før tidligere 
oppdyrking og drenering var sumpete og myrlendt. Ved bautaen på Rå 
og i nærområdet rundt er nok potensialet for funn større. Men det blir 
ikke berørt av tiltaket. 

Lite 

 

PM 3 – Luren Bosetningsspor fra jern- 
og middelalder. 
 

Ingen funn kjent fra før.  Lite 

Om man i de videre undersøkelsene finner noe i disse områdene, kan det medføre en endring i 
konsekvensvurderingen både til de enkelte kulturmiljøene og kanskje også til hele traseer. 
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Rådal - Sørås 

Presentasjon av kulturmiljø, verdier og 
konsekvenser 
 
På de følgende sidene presenteres de ulike kulturmiljøene (KM) som er definert og registrert 
til konsekvensutgreiingen for E 39 Rådal - Sørås. Her ligger blant annet verdisettinger, 
omfangsvurderinger og tiltakets konsekvenser på kulturmiljøene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KM 1  Rådalen    s 23 
  Utmark 
  Osbanetraseen, historisk veg fra 1770-årene 
  og boligområde 
 
KM 2  Grønstølen    s 27 

 Oppdyrket myr 
 Bauta og gårdsanlegg 

 
 
KM 3  Luren    s 31 
  Utmark 
  Nærføring til fredet område  
  (komponistgården Siljustøl) 
  og bolighus fra 1950-årene 
 
 
KM 4   Navaren    s 35 

   E 39 og industriområde 
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Rådal - Sørås 

KM 1 - Rådalen 
Rå, gnr 119 
Bergen kommune 
 
Rådalen er en nord-sørgående dal som geologisk knytter Nordåsbassenget sammen med 
Fanafjorden. Området har skogkledde lier, med oppdyrket myr og mark i dalbunnen. 
Boligområde i nord. 
 

Forhistorisk tid 
Det er ikke kjent noen automatisk fredede kulturminner i selve Rådalen. 
 
Potensiale for funn av automatisk fredede kulturminner 
PM 1 – Rådalen 
Potensiale: Lite  
Mulige funn: Bosetningsspor fra jern- og middelalder. Trekullproduksjon? 
Merknader: I selve Rådalen er det mest sannsynlig at vi finner spor etter forhistorisk 
bosetning i nordøst. Sørover er mulighetene mindre. Veganlegget vil stort sett legge seg i et 
oppdyrket myrområde. Selv om det engang kan ha vært et vann her er trolig sjansen for funn 
små. Men kilder fra 1567 forteller at Arne på Rå var blant dem som solgte trekull til 
lensherren på Bergenhus. Det er derfor mulig at man kan finne spor etter trekullproduksjon fra 
før 1537 under bakken på Rå. Kanskje også i området rundt tunnelpåhogget i Rådalen? 

Bilde 5) Veganlegget i Rådalen vil bli plassert i dette oppdyrkede området som trolig er en gammel myr, kanskje et tidligere vann. 
Bildet er tatt mot nord fra Osbanetraseen som passerer dalen. 
 
Anbefalte registreringer 
For å avklare om hypotesen at tiltaksområdet legges i et, historisk sett, for vått område holder 
mål, bør man foreta spredde prøvestikk. Eventuelt større sjakter om undergrunnen er bedre 
enn den ser ut. 
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Nyere tid 
I middelalderen lå Rå under prestegodset til Fana kirke. Og fra 1659-1775 hadde gården status 
som enkesete for eventuelle presteenker (deretter var bare bnr 1 enkesete). Privateid ble Rå i 
løpet av siste halvdel av 1800-tallet da gårdsbrukerne fikk kjøpe brukene sine av staten. 
 
Fra gammelt av lå tunet til Rå lå midt oppe på høydedraget mellom Apeltunvatnet og 
skeievatnet (Råvatnet). Men etter utskiftninger i 1839 og i 1873 flyttet de fleste bruk ut. 
Gammel utmark ble nå tatt i bruk som nye gårdsbruk, og store myrområder ble dyrket opp. 
 
Rå hadde flere husmannsplasser, blant annet plassen Grønnestølen (bnr 7 i dag) som ble tatt 
opp i Rådalen i 1832. Senere har mer av denne relativt trange dalen blitt ryddet, og etter at 
Osbanen kom i 1894 ble det mer attraktivt å bosette seg her. 
 
Det hadde trolig allerede gått en gammel rideveg gjennom Rådalen i lange tider da den eldste 
kjørevegen gjennom dalen kom til i 1770-årene. Den ble laget av brødrene Krohn og gikk helt 
fra Stend til Nordås. Brødrene eide både Stend og Nordås, men vegen var ikke bare tenkt som 
et vegfar mellom disse gårdene. For fra Nordås lot de kondisjonerte seg skysse over 
Nordåsvannet til Fjøsanger, hvor eieren der, Jon Mariager, hadde fått bygd en karjolveg 
gjennom Bergensdalen og like til Solheimsviken.  
 
Sannsynligvis er det deler av vegen til Krohnbrødrene vi i dag finner igjen ved nordvestsiden 
av Rådalen. Den er nå ganske gjengrodd, men kan likevel følges et-par hundre meter før den 
går i ett med eksisterende kjøreveg. 
 
1894 ble et merkeår for Rådalen. Da åpnet Osbanen, og dalen fikk et eget stoppested ved 

Rådalen stasjon. Banen førte til 
mer oppdyrking av utmark i 
dalen og til økt boligbygging i 
nord. Den gamle Rådal stasjon er 
tatt vare på, men brukes nå som 
privatbolig. Et informasjonsskilt 
ved stasjonsområdet forteller 
historien til stasjonen, og flere 
interessante detaljer finnes her. 
For eksempel porten i det gamle 
gjerdet som man åpnet når ting 
skulle lastes fra toget over på en 
kjerre nedenfor muren, et 
innhogget grensekors og årstallet 
”1893” i en av steinene til det nå 
nedplukkede nordre brukaret. 

Bilde 6) Rådalen stasjon. Stasjonsbygningen (rød) og det gamle pakkhuset (hvit) 
finnes ennå. Nede i høyre billedkant kan vi se brukaret til togtraseen over vegen. 
 
Bergen kommune står fremdeles som eier av jernbanetraseen, som nå omgjort til gang- og 
sykkelveg (ca 1/3 med lokal biltrafikk) i kommunen. Man kan følge den sammenhengende i 
9,1 kilometer mellom Nesttun og Hamre. Blant annet gjennom Rådalen. Spesielt med 
Osbanen er at den har relativt mye svinger, men til gjengjeld svært lite stigning. Selv om vi i 
dag vil si strekningen er ganske slak, var ferden gjennom Rådalen faktisk av det bratte slaget. 
Ikke rent sjeldent hadde toget vansker med å komme seg fra Rådalen stasjon til Stend! 
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Områdevurdering 
Vi kjenner ingen funn fra forhistorisk tid innenfor kulturmiljøet. Og fra nyere tid er det 
Osbanetraseen med Rådalen stasjon, samt den eldre vegbiten fra 1770-årene, som utgjør 
områdets kulturhistorisk verdi. Ingen av disse kulturminnene har noe formelt vern. 
 
En fjellknaus på tvers av Rådalen vil fungere som en støyskjerm både for lyd og visuelt 
mellom det planlagte tiltaket og bebyggelsen og kulturlandskapet i nord. 
 
Verdi 
Middels 

Bilde 7) Flyfoto over Rådalen. 
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Tiltaket 
 
Vegtiltak 
A1, A2, B1 og B2 
 
Omfang og konsekvenser av tiltaket på kulturminner og kulturmiljø 
Alle alternativ 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ konsekvens (--) 
Linjeføringen til Osbanetraseen blir bevart selv om litt av banen blir lagt i bru over E 39. Den 
visuelle opplevelsen av kulturmiljøet blir negativt endret ved at et så stort veganlegg, med 
rundkjøringer, tunnelpåhogg og liknende, legges i dalen. Alternativ A1 og A2 vil trolig 
ødelegge mer av den gjenværende vegbiten fra 1770-årene enn alt. B1 og B2. 
 
Spesielt utsatte enkeltobjekt  
Osbanetraseen 
Verdi: Middels 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
Merknad/vernestatus: Veganlegget blir lagt kloss inntil Osbanetraseen og vil dominerer 
området fullstendig. Osbanetraseen beholder sin nåværende linjeføring, men kommer til å gå 
på bru rett over tunnelportalen på østsiden av dalen. Hele området mister sin historiske 
sammenheng, men fordi dette bare er en liten del av Osbanetraseen er ikke konsekvensene 
større. Dessuten er Osbanetraseen allerede mye endret i forhold til det opprinnelige; 
Jernbanesporet er fjernet og erstattet med asfalt. 
 
Vegbit fra 1770-årene 
Verdi: Middels til liten 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Middels negativ (--) 
Merknad/vernestatus: Vegbiten er i dag i ganske redusert og det som finnes igjen er i noe 
dårlig stand. Deler av vegbiten tenkes brukt som gang-/sykkelveg.  
 
Avbøtende tiltak 
Det er viktig at Osbanetraseen får beholde sin nåværende linjeføring og stigning. Det er 
nettopp dette som særpreger kulturminnet. Man bør unngå å endre for mye av vegbiten fra 
1770-årene. Kan kanskje brukes som gang- og sykkelveg? 
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KM 2 - Grønstølen 
Rå, gnr 119 
Bergen kommune 
 
Til KM Grønstølen regnes her det oppdyrkede myrområdet på begge sider av Rv 580 
Flyplassvegen. Og også tunet på bnr 3, Bakkjen, samt litt av nærområdet utenfor. Fremdeles 
har området et slåttemarkpreg over seg. 
 

Forhistorisk tid 
Vi kjenner ikke til noen funn verken fra steinalderen eller bronsealderen på Rå. Og 
”jernalderfunnene” fra gården har alle usikre dateringer. De kan muligens være yngre. 
 
Blant annet den 1,9 meter høye, 1,2 meter 
brede og 20 cm tykke bautasteinen 
(45748) som står 4 meter sør for 
våningshuset på bnr 119/3. Steinen, som 
nok mest sannsynlig er fra jernalderen, 
stikker omtrent 1,1 meter ned i bakken og 
er til sammen ca 3 meter lang. Under en 
utgraving rundt bautaen, trolig på slutten 
av 1800-tallet, fant man ingen spor etter 
begravelse. Men fordi undersøkingen ikke 
ble utført av arkeologer er kvaliteten på 
resultatet usikkert. En annen mulighet er 
at steinen kanskje er en gammel 
grensemarkering? I middelalderen lå 
nemlig Rå på grensen mellom Skjold og 
Sotra skipreider. Og selve gårdsnavnet Rå 
kommer muligens av det norrøne Rá som 
betyr grensemerke. I tillegg skal kilder fra 
1600-tallet ved Statsarkivet i Bergen 
fortelle at steinen nettopp var en slik 
grensestein mellom disse skipreidene 
(Jens Raa, muntlig). 
 
                                                                                                            Bilde 8) Bautasteinen på Rå, gnr 119/3. Se også bilde 3) 
I nyere tid er det slått to hull i bautaen. Kanskje i forbindelse med en flaggstang som ble reist 
inntil den?  

 
Ellers er det bare funnet deler av en flat, lav skål (og noen ubestemmelige trerester) av furu på 
Rå. Disse furugjenstandene (B9780a og b) lå i kommunens grustak, under ca 75 cm myr, der 
vestre del av Fana stadion nå er. Alderen er aldri undersøkt, så funnene kan være fra nyere tid. 
 
Muntlige opplysninger fra 1950-tallet (nedskrevet i top.ark, Bergen museum) forteller også at 
det på bnr 6 skal være funnet en øks (Bakka) eller en kvartsittbrynje (Fett). Gjenstanden, som 
ikke finnes på museet, er trolig fra jernalderen (Fett). 
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Potensiale for funn av automatisk fredede kulturminner 
PM 2 - Grønstølen 
Potensiale: Lite 
Mulige funn: Bosetningsspor fra jern- og middelalder. 
Merknader: Med tanke på at Rå trolig ble ryddet alt tidlig i jernalderen er det litt påfallende at 
vi ikke kjenner flere spor fra forhistorien fra gården. Det er kanskje rimelig å anta at mye har 
blitt dyrket vekk eller lå under områder som i dag er boligfelt. Uansett må vi regne med at 
potensialet for å finne nye, til nå ukjente automatisk fredede kulturminner er til stede på Rå. 
Innenfor selve tiltaksområdet og influensområdet til dette reknes derimot potensialet som 
relativt lite. Veganlegget vil stort sett legge seg i et område som før oppdyrkingen og 
dreneringen var sumpete og myrlendt. Ved bautaen på Rå og i nærområdet rundt er nok 
potensialet for funn større. Men det blir ikke berørt av tiltaket. Kilder fra 1567 forteller 
dessuten at Arne på Rå var blant dem som solgte trekull til lensherren på Bergenhus. Det er 
derfor rimelig å anta at man kan finne spor etter trekullproduksjon fra før 1537 på Rå.  
 
Anbefalte registreringer 
Sannsynligvis ikke nødvendig. Tiltaksområdet ligger stort sett i oppdyrket myr. Men man kan 
eventuelt gjøre noen prøvestikkingstester for å avklare dette sikkert. (Og senere, om grunnen 
viser seg å ha større potensiale enn antatt, lage større prøvesjakter.) 
 

Nyere tid 
Ut fra det usammensatte gårdsnavnet, Rå, kan vi anta at gården tidlig ble ryddet. Kanskje alt i 
de første hundreårene etter Kristi fødsel. Navnet viser muligens tilbake til det gammelnorske 
ordet for grensemerke, rá. Men kan også bety en grusrygg som ligger mellom vann. 
 
I middelalderen lå Rå under prestegodset til Fana kirke. Og fra 1659 hadde gården status som 
enkesete for eventuelle presteenker. Privateid ble gården i løpet av siste halvdel av 1800-tallet 
da gårdsbrukerne fikk kjøpe brukene sine av staten. 
 
Fra gammelt av lå tunet til gården Rå midt oppe på høydedraget mellom Apeltunvatnet og 
Skeievatnet (Råvatnet), sør i kulturmiljøet. Men etter utskiftninger i 1839 og i 1873 flyttet de 
fleste bruk ut. Gammel utmark ble nå tatt i bruk som nye gårdsbruk, og store myrområder ble 
dyrket opp. I 1867 var 23 mål ”god” åker oppdyrket og gården hadde 312 mål natureng. I 
1929 hadde Rå 50 mål åker, 702 mål dyrket eng og 135 mål natureng. Tiltaksområdet, nord 
for Rv 580 Flyplassvegen, ligger i et slikt oppdyrket myrområde. På kartet står stedsnavnet 
Grønstølen, men ingen spor etter stølsdrift kjennes herfra i dag. 
 
Gnr 119/3, ”Bakkjen”, ble fradelt hovedbruket i 1850. 35 år senere, i 1885, rev man tunet og 
bygde nytt et lite stykke lengre sørvest - der husene står i dag (Jens Raa, muntlig). 
Våningshuset og deler av stallen er fra denne tiden. 
 
Sør for det definerte kulturmiljøet, på tomten til et kommunalt steinknuseverk, anla man Fana 
Stadion i 1969. Anlegget var sårt tiltrengt for Fana Idrettslag, stiftet i 1920, og andre som drev 
med idrett i området. Og har i årenes løp vært åsted for uendelig mange treningstimer og en 
rekke små og store idrettsarrangement. Av de seneste store arrangementene kan nevnes 
Golden Leaguestevnet Bislett Games i 2004 (Bislett i Oslo var under ombygning). Da ble det 
blant annet satt verdensrekord på stadion. 
 
Rv 580 Flyplassvegen, som deler det definerte kulturmiljøet i to, kom til i forbindelse med 
åpningen av Bergen lufthavn Flesland i 1955. 
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Områdevurdering 
Fra kulturmiljøet kjenner vi en bauta og noen trebiter fra forhistorisk tid. Men også disse har 
usikre dateringer og kan være av yngre dato. Kulturlandskapet er åpent innenfor selve 
kulturmiljøet, og består av mye gresseng. Store deler av dette er oppdyrket myrområde, som 
fra 1950-årene har vært skilt i to av Rv 580 Flyplassvegen. Ellers er husene på gården (bnr 3) 
innenfor kulturmiljøet og Fana stadion like utenfor kulturmiljøet de mest interessante 
kulturhistoriske elementene i området (komponistgården Siljustøl er tatt med i KM 3). 
 
Verdi 
Middels 

Bilde 9) Eksisterende Rv 580 Flyplassvegen skjærer allerede kulturlandskapet innenfor det planlagte tiltaksområdet fra det historiske 
kulturmiljøet som det tilhører. Tunet på gården Rå (bnr 3) ligger til høyre, mens tiltaksområdet ligger på venstre siden av vegen. 
 
 
Bilde 10) Tiltaksområdet ved 
Grønstølen sett mot nord. Mye av 
dette er fra gammelt av myrområde. 
Den er oppdyrket og drenert i flere 
perioder. Blant annet ble det på 
midten av 1900-tallet laget flere 
110 cm dype dreneringsgrøfter her.
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Tiltaket 
 
Vegtiltak 
A1 og B1 
 
Omfang og konsekvenser av tiltaket på kulturminner og kulturmiljø 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-). 
Eksisterende veg skjærer allerede gjennom området. Og verdifulle kulturhistoriske element 
ligger såpass langt fra det nye vegtiltaket at de negative påvirkningene blir små.  
 
Spesielt utsatte enkeltobjekt  
Ingen spesielt utsatt. 
 
Avbøtende tiltak 
Ingen tiltak nødvendig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 11) Flyfoto over Grønstølen, Holtastølen og Fana stadion. 
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KM 3 - Luren 
Rå, gnr 119 
Bergen kommune 
 
Terrenget innenfor kulturmiljøet er relativt kupert og ligger like nord for den eksisterende Rv 
580 Flyplassvegen og Skeievatnet. I nord avgrenses kulturmiljøet av komponistgården 
Siljustøl. 
 

Forhistorisk tid 
Det er ikke kjent noen automatisk fredede kulturminner innenfor kulturmiljøet. 
 
Potensiale for funn av automatisk fredede kulturminner 
PM 3 – Luren 
Potensiale: Lite 
Mulige funn: Bosetningsspor fra jern- og middelalder. 
Merknader: Med tanke på at Rå trolig ble ryddet alt tidlig i jernalderen er det litt påfallende at 
vi ikke kjenner flere spor fra forhistorien herfra. Det er kanskje rimelig å anta at mye har blitt 
dyrket vekk eller lå under områder som i dag er boligfelt. Kilder fra 1567 forteller dessuten at 
Arne på Rå var blant dem som solgte trekull til lensherren på Bergenhus. Det er derfor rimelig 
å anta at man kan finne spor etter trekullproduksjon fra før 1537 under bakken på Rå. Uansett 
må vi regne med at potensialet for å finne nye, til nå ukjente automatisk fredede kulturminner 
er til stede på Rå. Innenfor selve tiltaksområdet og influensområdet til dette reknes derimot 
potensialet som relativt lite.  
 
Anbefalte registreringer 
Prøvestikking etter bosetningsspor.  
 

Nyere tid 
Bnr 2, Råstøl/Vestre Rå, ble tatt opp i 1883 da hovedbruket på Rå ble delt. (Se KM 1 og KM 
2 for mer om gården Rå). I løpet av 1900-tallet er flere deler av utmarka, blant annet 
komponistgården Siljustøl (bnr 56), skilt fra. Mesteparten av det gamle bnr 2 ble fradelt som 
bnr 148 Vestre Rå i 1955. Innenfor kulturmiljøet ligger i dag et bolighus fra 1950-tallet (bnr 
147) og et annet fra 1972 (bnr 676).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilde 12) Luren. Bnr 147 sett fra Rv 580 Flyplassvegen. Komponistgården Siljustøl ligger på platået bakenfor.   
Tunnelportalen i Alt. A2 og B2 er tenkt lagt omtrent mellom de to lyktestolpene på bildet.

Konsekvensutredning, E 39, Rådal - Sørås, Deltema Kulturminne og kulturmiljø, oktober 2005. side 31



Rådal - Sørås 

Tomten til komponistgården Siljustøl, som er nabobruket til kulturmiljøet i nord, var en 
bryllupsgave fra brudens mor til komponisten Harald Sæverud (1897-1992) og konen Marie 
Hvoslef i 1934. I 3 år arbeidet 52 mann med byggingen av hovedhuset på eiendommen, 
”Kjempeviseslottet” (etter Sæveruds kjente pianostykke ”Kjempeviseslåtten”). Det sto ferdig i 
1939 og var tegnet av arkitekt Ludolf Eide Parr sammen med Harald Sæverud. På Siljustøl ble 
det blant annet laget et nett av stier som komponisten brukte som inspirasjonskilde til mange 
av sine komposisjoner.  
 
I 2005 ble hele hovedbygningen og det omkransende naturmiljøet permanent fredet. Om dette 
skriver Riksantikvaren på sine internettsider at ”den personhistoriske tilknytinga til 
komponisten Harald Sæverud gjer heile Siljustøl – både bygning og landskap – til ein bygning 
og eit område som det knyter seg viktige kulturhistoriske tradisjonar til. Siljustøl er eit 
sjeldsynt intakt og homogent kulturhistorisk anlegg. Bygningen og landskapet i dei ulike 
delane av eigedomen støttar opp under kvarandre og gjev Siljustøl ein heilskapleg profil.”  
 
Innenfor området finner vi blant annet flere steinmurer, gardsveger og liknende som viser at 
det har vært aktivitet her for ikke alt for lenge siden. 

Bilde 13) Flyfoto over Luren, Siljustøl og Skeievatnet. 
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Områdevurdering 
Ingen automatisk fredede kulturminner er kjent fra området, som trolig har vært utmark helt 
frem til 1900-tallet. I kulturlandskapet finner vi flere steinmurer og andre ting som viser til 
slik bruk. Bygningene som fins her ser ut til å være av nyere dato – den eldste fra midten av 
1950-årene – og tilsynelatende uten spesielt stor kulturhistorisk verdi. Men det at 
kulturmiljøet grenser til den fredede komponistgården Siljustøl gir området en viss verdi i 
større sammenheng. 
 
Verdi 
Liten 
 

Tiltaket 
 
Vegtiltak 
A2 og B2 
 
Omfang og konsekvenser av tiltaket på kulturminner og kulturmiljø 
Alle alternativ 
Omfang: Middels negativt 
Konsekvens: Liten negativ konsekvens (-) 
Et tunnelpåslag her vil endre mye av det eksisterende kulturmiljøet, men verdien er i 
utgangspunktet ikke høy. For Siljustøl, som ligger på en liten høyde over vegen, har dette 
mindre å si. 
 
Spesielt utsatte enkeltobjekt  
Vegen får en uheldig nærføring til bygningene innenfor kulturmiljøet, og de som står nærmest 
vegen må rives i alt. A2 og B2. Men fordi nærføringen i dag allerede er nesten like ille og 
fordi disse husene ikke vurderes å ha en stor kulturhistorisk verdi, blir konsekvensene små for 
deltema kulturminne og kulturmiljø. 
 
Avbøtende tiltak 
Det må tenkes spesielt på skjerming i forhold til komponistgården Siljustøl i dette området. 
Både i forhold til støy og det rent visuelle.  
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Fredningskart over Siljustøl 
Kartet under viser den områdefredede komponistgården Siljustøl, Rå, gnr 119/56. Mens selve 
hovedhuset, ”Kjempeviseslottet”, er fredet etter Kulturminnelovens § 15, er natur- og 
kulturområdefredningen rundt foretatt etter § 19. Den omfater hele arealet på Siljustøl i 
eiendommens yttergrenser. 
 
 
 

Kartet er hentet fra Riksantikvaren sine internettsider 
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KM 4 - Navaren 
Nordås, gnr 121 
Bergen kommune 
 
Kulturmiljøet ligger mellom og delvis oppå to små nord-sørgående fjellrygger. I dag er det 
naturlige terrenget mye endret og i høy grad preget av et ”kulturlandskap” med E 39 Fritz C. 
Riebersvei i midten og et industriområde i vest. 
 

Forhistorisk tid 
Det er ikke kjent noen automatisk fredede kulturminner innenfor kulturmiljøet. Men lengre 
vest på gnr 121 Nordås er det funne en tverrøks av grønnstein fra steinalderen (B11452) og et 
nå tapt gravanlegg fra vikingtiden (gravfunnene: B7902). 
 
Potensial for funn av automatisk fredede kulturminner 
Kulturmiljøet blir vurdert til ikke å ha noe potensial for nye funn. Området er totalt omrotet i 
nyere tid. 
 
Anbefalte registreringer 
Ikke nødvendig. 
 

Nyere tid 
Nordås er et forstadsområde til Bergen som hovedsakelig ble utbygd i 1970- og 1980-årene. 
Her er eneboliger og rekkehus, gamlehjem og næringsvirksomhet. Kulturmiljøet som 
defineres som KM 4 her i denne konsekvensanalysen er en del av dette forstadsområdet. Her 
ligger i dag en møbelbutikk og flere lagerlokaler fra siste halvdel av 1900-tallet. Men store 
deler av området består av eksisterende E 39 og fyllmasser til framtidig vegutvidelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 14) Kulturmiljøet sett mot Bønes og Løvstakken i nord. 
Tunnelinnslaget vil komme omtrent der støttemuren nedenfor 
industribygget midt i bildet ligger. Grusen på høyre side av 
eksisterende E 39 er de siste av feltene til en pågående 
firfeltsutbygging.
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Områdevurdering 
Verken fra forhistorisk eller nyere tid har området nevneverdige kulturhistoriske verdier. 
 
Verdi 
Liten 

Bilde 15) Flyfoto over Nordås, Navaren og Skjold 
 

Tiltaket 
 
Vegtiltak 
A1, A2, B1 og B2 
 
Omfang og konsekvenser av tiltaket på kulturminner og kulturmiljø 
Alle alternativ 
Omfang: Lite negativt 
Konsekvens: Ingen konsekvens (0) 
Ingen nevneverdige kulturhistoriske verdier = ingen konsekvens. 
 
Spesielt utsatte enkeltobjekt  
Ingen spesielt utsatt 
 
Avbøtende tiltak 
Ingen nødvendig 

Konsekvensutredning, E 39, Rådal - Sørås, Deltema Kulturminne og kulturmiljø, oktober 2005. side 36



Rådal - Sørås 

Konsekvensutredning, E 39, Rådal - Sørås, Deltema Kulturminne og kulturmiljø, oktober 2005. side 37



Rådal - Sørås 

Kilder 
 
Litteratur 
 
Alisøy, Hege Agathe; ”Reguleringsplan for Vestre Rå – Nyrå, Saksnr: 200201606”, 
kulturhistorisk registreringsrapport, Byantikvaren i Bergen, 2005. 
 
Bergen kommune; ”Osbanetrasèen. Framtidig gang- og sykkelvei”, 1989. 
 
Brekke, Nils Georg (red.); ”Kulturhistorisk vegbok. Hordaland”, 1993. 
 
Hansen, Gitte; ” Riksveg 1. Rådal-Svegatjønn”, Kulturhistoriske registreringar. Rapport, 
1995. 
 
Hartvedt, Gunnar Hagen; ”Bergen Byleksikon”, 1999. 
 
Iversen, Frode; "kulturminner i Bergen kommune", utgitt av Barnas Hus, Bergen kommune, 
1998.  
 
Iversen, Frode; ”På grensen mellom Sunnhordland og Nordhordland - en gjenoppdaget 
bautastein fra Sædalen i Fana”, i ARKEO, nr 1, 1998. 
 
Johansen, Karl Egil; ”Fana bygdebok. Fanabu og bymann 1870-1972”, bind 3, 1993. 
 
Larsen, Jacob T.; ”Fana bygdebok. Fra de eldste tider til 1665”, bind 1, 1980. 
 
Larsen, Jacob T.; ”Fana bygdebok. Gards- og ættesoge”, bind 4, 2001. 
 
Myking, John Ragnar; Fana bygdebok. Bønder nær byen”, bind 2, 1990. 
 
Statens vegvesen Vegdirektoratet; ”Konsekvensanalyser”, Nr. 140 i Statens vegvesen sin 
håndbokserie, Høringsutgave mars 2005.  
 
Tautra, Per Ivar; ”Fremskrittet som åpnet bygdene. Nesttun-Osbanen – en attraksjon som ble 
borte”, 1996. 
 

Konsekvensutredning, E 39, Rådal - Sørås, Deltema Kulturminne og kulturmiljø, oktober 2005. side 38

http://www.bm.uib.no/arkeologi/ARKEO/2000/2000.html


Rådal - Sørås 

 
 
Arkiv og liknende 
Askeladden. Den offisielle databasen over alle fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge 
(må ha passord) (http://askeladden.ra.no). 
 
Diverse brev, skriv og planpapirer i tilknyting til vegarbeidet. 
 
Diverse skriv og artikler fra internett. 
 
Førhistoriske minne; Per Fett sine hefter med registrerte kulturminner 
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Bilde 2) er en illustrasjon av Wilhelm Frimann Koren Christie. Hentet fra Reiseveska 
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