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FORORD  

Statens vegvesen region Sør har startet opp arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning for ny Rv41 

og Rv451, Ny veg til Kjevik. Dette er temarapport for kulturmiljø. 

I fase 1 ble det gjort en kartlegging og foreløpig vurdering av de viktigste verdiene i arbeidet med å sile ut 

alternative korridorer/traseer. I fase 2 er det gjort en grundigere vurdering av kulturminner innenfor planområdet, 

med beskrivelse av omfang og vurdering av konsekvenser for bygging av de ulike vegalternativene.  

Kulturmiljøenes avgrensning er omtrentlig.  

Rapporten er utarbeidet av Kulturminneconsult ved Liv Marit Rui. Vegvesenets prosessleder er Thomas Kaaløy 

Jensen.  

Der hvor annet ikke er angitt er foto i rapporten tatt av Kulturminneconsult.  

 

Sandvika, august 2014 
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0. Sammendrag 
 

Innenfor planområdet er det identifisert 26 kulturmiljøer, som blir berørt av de ulike alternativene på ulike måter. 

Noen av kulturmiljøene blir ikke berørt av noen av alternativene. Definisjonen av kulturminner og kulturmiljøer 

finnes i Lov om kulturminner. Her er kulturminner definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 

fysiske miljø, herunder lokaliteter som det knytter seg tro og tradisjon til. Siden det meste derfor er kulturminner, 

må en gjøre en vurdering av hvilke av disse som har noen kulturhistorisk verdi. Av de 26 kulturmiljøene er det 8 

med stor verdi, 1 med middels/stor verdi, 8 med middels verdi, 3 med liten/middels verdi og 6 med liten verdi. 

Av de 26 kulturmiljøene varierer det mellom 20 og 25 som ikke blir berørt i det hele tatt av de ulike alternative 

traseer. Av de 26 kulturmiljøene er det 7 som er automatisk fredet (km 1 Timenes fornminneområde, km 8 

Steinsetning Hamremoen, km 10 Steinalderboplass Ospehaugen, km 11 Jernalderboplass Øygarden, km 18, 21 

og 22 Bosetningsområder Bøen) og 2 som er vedtaksfredet (km 16 Kjevik bru og km 26 Sjøflyhavna, sistnevnte 

er under fredning).  

Av de 9 kulturmiljøene med stor eller middels/stor verdi, er det 3 som blir berørt av ulike alternativer. De blir 

alle berørt av B-alternativene. De negative konsekvensene er størst for kulturmiljø 24 Bensinstasjon i funkisstil. 

Denne får stor negativ konsekvens.  

Alternativ B har størst negative konsekvenser for kulturmiljøene. Her er det for det første mange kulturmiljøer 

som blir berørt, og for det andre er det flere av dem med alvorlige negative konsekvenser. To av disse (B4 og 

B6) medfører stor negativ konsekvens, mens alternativ B3 medfører middels negativ konsekvens.  

Alternativ C har langt færre negative konsekvenser. Alternativ C5 har kun ubetydelige konsekvenser, mens 

alternativ C6 har en konflikt, middels/stor på Hamre. Dette er et automatisk fredet kulturminne som det må søkes 

dispensasjon fra kulturminneloven for.  

Det klart beste alternativet for kulturmiljøene er alternativ F, her er det kun ubetydelige konsekvenser. 
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1. Planomtale 

1.1 TRASEER 

 Alternativ 0 

Nullalternativet er dagens løsning med eventuelle regulerte og finansierte prosjekter innenfor 

studieområdet. Alternativet er med som referanse i utredningen av samfunnsøkonomiske 

konsekvenser og de alternative vegløsningene blir vurdert mot dette. 

Næringsområder og boligområder på Lauvåsen med tilhørende vegløsninger regnes med i 0- 

alternativet der det foreligger godkjente detaljplaner. Også reguleringsplan for Kjevik flyplass er 

inkludert i dette referansealternativet. 

Byggeområdene ved Hamrevann avsatt i gjeldende kommuneplan er ikke en del av 0- alternativet. 

Vurderinger i konsekvensutredningen er basert på dagens arealtilstand der Hamrevann er et 

naturområde med mye skog. Heller ikke de delene av reguleringsplan for Lauvåsen der det ikke 

foreligger detaljregulering er regnet med. Boligområdet B4 er under utbygging og dette er det eneste 

som er inkludert. Hverken planens skoleområde (O1) eller andre boligområder er tatt med i 0- 

alternativet.  

Når det gjelder reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg er denne inkludert i nullalternativet for den 

delen av planen som er finansiert og klart til å bygges. Det betyr at i 0-alternativet er det 

sammenhengende gang- og sykkelveg fra Lauvåsen til Hamresanden, men ikke mellom Timenes og 

Lauvåsen. 

 Tre ulike korridorer 

Med kombinasjoner er det til sammen 11 vegalternativer som er utredet. Disse fordeler seg på syv 

hovedtraseer i tre ulike korridorer. Figur 1 viser traseene som er utredet.  

Tabell 1 viser lengde ny veg i de ulike traséalternativene enten fra E18 ved Skjøringsmyr eller fra 

europavegens kryss på Timenes. Fra E18 ved Timenes er dagens strekning ca. 8 km. 

Tabell 1: Strekningslengde for ny veg(m) 

Alternativ B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K 
Skjøringsmyr–
Kjevik 

6100 5800 6000     5380 5180 4410 4210 

Timenes–Kjevik  
   5420 5220 5140 4940     
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Figur 1: Oversikt over alle traseer som er utredet 
 

 Korridor B 

Alternative veglinjer i B- korridoren fremgår av Figur 2. 

 

Figur 2: Veglinjer i B- korridoren 
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Alternativ B3 

Alternativet knyttes til E18 ved Skjøringsmyr der det etableres et utvidet toplanskryss. Vegen går ca 

1900 meter i daglinje til et mulig fremtidig kryss på Storemyr mellom Vesvann og Hamrevatnet. Derfra 

fortsetter den med 1100 meters daglinje frem til en ca 575 meter lang tunnel gjennom Ormeliheia og 

Kalvåsen, der vegen passerer under Ve skole og bebyggelsen der. Vegen kommer ut i dagen på 

innmarken til Gjersdalen og går i tosidig skjæring gjennom sørspissen av åsryggen fra Vesholtheia.  

Derfra går vegen i bro over Topdalselva til den møter dagens Rv. 41 og rv. 451 Kjevikvegen i en 

rundkjøring. Fra tunnelmunning til rundkjøring er det ca 625 meter og brospennet er ca 200 meter.  

 

Fra rundkjøringen til flyplassens terminalområde følger vegen en linje nord og vest for dagens rv. 451. 

Bortsett fra en kort kulvertstrekning der vegen passerer Forsvarets hangar, er dette en dagstrekning på 

2250 meter.  

Det er behov for omlegginger av flere lokalveger. Vegen til nordre ende av Vesvann får ca 330 meter 

ny veg over tunnelportalen til ny rv. 41. Adkomsten til gården Gjendalen blir stengt av ny veglinje og 

denne må erstattes av ca 270 meter ny veg fra Ve skole. For å krysse over ny rv. 41 må rv. 2 

Dønnestadvegen legges om med ca 210 meter ny veg og adkomst til gården Hallingen må legges om 

med ca 290 meter ny veg under den nye vegbroen.  

I sammenheng med ny veglinje for rv. 451 er det også behov for omlegginger av lokalveger. Småhus-

bebyggelsen ved Heslebrekka blir knyttet til rv. 41 i et T- kryss nord for rundkjøring mellom rv. 41 og 

rv. 451 via en ca 700 meter lang adkomstveg langs nordsiden av den nye rv. 451. Forsvarets avkjørsler 

til Kjevikvegen blir samlet i en rundkjøring, noe som gjør det nødvendig å anlegge ca 500 meter ny 

internveg. I tillegg kommer endringer på dagens rv. 41 for å møte ny rundkjøring på vestsiden av 

elven.  

Alternativ B4 

Alternativet tilsvarer B3 mellom E18 ved Skjøringsmyr og fremtidig kryss på Storemyr. I stedet for 

tunnel under åsene ved Ve skole følger vegen en daglinje langs nordsiden av Huseheia. Mellom 

Storemyr og Ve er det 1700 meter dagstrekning der vegen de første 300 meterne ligger på fylling og 

ellers tungt i terrenget delvis i tosidig skjæring og hele strekningen med skjæring mot åsen i sør.  

Også på Ve ligger vegen lavt og den passerer under et kryss der lokalveger fra nord (rv. 2 

Dønnestadvegen), øst (lokalveg til Ve), sør og vest (dagens rv. 41) møtes. Vegen går i en bro 

diagonalt på elveløpet frem til en rundkjøring der ny rv. 41 kobles til rv. 451 til flyplassen og rv. 41 

nordover og tidligere rv. 41 sørover. Mellom lokalvegkrysset øst for elven og rundkjøringen i vest er 

det ca 550 meter rettlinjet veg der brospennet utgjør ca 285 meter.  

Fra rundkjøringen der ny RV. 41 fortsetter som ny rv. 451 til flyplassens terminalområde følger vegen 

en stor kurve noe tettere på dagens rv. 451 enn alternativ B3. Der vegen går parallelt med rullebanen 

tilsvarer dette alternativet B3- traseen. Dagstrekningen, inkludert kort kulvert ved Forsvarets hangar, 

er i dette alternativet ca 1950 meter.  

Det er behov for omlegging av lokalveger der den nye veglinjen krysser dagens rv. 41 på Ve. Rv. 2 

Dønnestadvegen mot nord, lokalvegen til Ve skole i øst og tidligere rv. 41 mot sør og vest møtes i en 

ny rundkjøring lagt over den nye riksvegen. Til sammen omfatter dette ca 700 meter ny lokalveg.  

I sammenheng med ny veglinje for rv. 451 er det behov for omlegging av lokalveger tilsvarende som 

for alternativ B3. 
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Alternativ B6 

Alternativet tilsvarer B3 og B4 mellom Skjøringsmyr og Storemyr. I stedet for tunnel på Ve og 

daglinje nord for Huseheia, følger dette alternativet en daglinje langs sørsiden av Huseheia. Mellom 

Storemyr og Ve er det 1950 meter dagstrekning der vegen ligger tungt i terrenget første halvdel av 

denne strekningen og med ganske små terrengutslag i siste halvdelen frem mot Ve der vegen passerer 

under lokalvegkrysset, slik som i alternativ B4. Herfra til flyplassen tilsvarer alternativ B6 alternativ 

B4.  

Omlegging av lokalveger på Ve er som i alternativ B4 bortsett fra at dagens rv. 41 fra sør forskyves 

østover mot ny veg for å unngå unødvendig oppstykking av jordbruksareal. Til sammen gir løsningen 

omlegging av ca ca 1200 meter lokalveg.  

I sammenheng med ny veglinje for rv. 451 er det behov for omlegging av lokalveger tilsvarende som 

for alternativene B3 og B4. 

Berg og løsmasser i B- korridoren 

B3 planlegges med kort tunnel under Ve skole. Grunnboringene har vist at det ved passering under Ve 

skole vil være bergoverdekning ned mot 7- 8 m. Dette er lite, og vil kreve spesielle tiltak ift. driving 

og sikring, men anses likevel som gjennomførbart. B4 og B6 er uten tunnel og det er ikke gjennomført 

feltkartlegging. Begge traséer går i jomfruelig terreng og nåværende kunnskap tyder ikke på 

problematiske forhold. 

På Ve er det påvist bløte masser og kvikkleire for den nordre kryssingen, altså B3. På motsatt side av 

Topdalselva ved Bøen, er det avdekket sensitive masser for den søndre kryssingen, som gjelder B4 og 

B6. Det er antatt at kryssingen av ravineområdet ved Bøen vil bli utfordrende for alle B-alternativene. 

Videre mot terminalbygget er det registret bløte masser i enkelte lokasjoner, der stabiliteten må 

vurderes spesielt. 

 

 Korridor C 

Alternative veglinjer i C- korridoren fremgår av Figur 3 

 

Figur 3: Veglinjer i C- korridoren 

Alternativ C5D med daglinje langs sørenden av rullebanen 
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Alternativet knyttes til E18 ved Timenes der det etableres et utvidet toplanskryss. Vegen følger traseen 

til dagens rv. 41ca 600 meter til den trekkes litt nord for å unngå konflikt med bebyggelsen på Hånes.  

På samme lokalisering som dagens kryss ved Hånes anlegges et nytt to plans kryss med kobling til 

Hånes og Lauvåsen. Ved Bjønndalen svinger vegen av mot nord fra eksisterende veglinje og ca 1600 

meter fra Timenes går vegen inn i en ca 1470 meter lang tunnel. Tunnelmunningen i vest ligger ved 

Skillebakkene hvor vegen ligger dypt med tosidig skjæring i ca 200 meter, før den kommer til en 

rundkjøring på terreng ved Hammeren, en liten odde i elven.  

Fra Timenes til rundkjøringen er veglinjen ca 3300 meter lang. Herfra fortsetter vegen med to felt som 

ny rv. 451 på en ca 150 meter lang bro vinkelrett på elveløpet.  

På vestsiden av Topdalselva går traseen sørover parallelt med rullebanen. I svingen etter broen går 

vegen på fylling før den senkes og ligger dypt i terrenget til den går på fylling i strandlinjen sør for 

rullebanen.  

Inn mot terminalen vest for rullebanen går vegen stort sett på terreng. Fra rundkjøring til 

flyplassterminalen er det ca 2100 meter, og samlet lengde for hele strekningen fra Timenes til flyplassen 

er ca 5500 meter.  

Omlegging av lokalveger er nødvendig ved Lauvåsenkrysset. I tillegg til ramper fra ny rv. 41 er det 

aktuelt med ca 350 meter ny lokalveg til Hånes og Lauvåsen. For å gi plass til ny rundkjøring må 

dagens rv. 41 forskyves ved Hammeren øst for Topdalselva. Krysset mellom ny rv. 41 og ny rv. 451 

og fremtidig lokalveg mot sør og nord krever omlegging av ca 500 meter lokalveg.  

Alternativ C5K med kulvert under sikkerhetssonen ved rullebanen 

Alternativet tilsvarer C5 med daglinje sør for rullebanen hele strekningen fra Timenes til 900 meter 

etter krysset ved Topdalselva. I stedet for at vegen legges på fylling langs strandlinjen, holder den sin 

lave linje og svinger inn i en ca 230 meter lang kulvert under rullebanen. Derfra stiger vegen opp i en 

trasé som ligger lavt opp til terminalområdet. Veglengden fra rundkjøringen ved elven til 

flyplassterminalen er ca 1900 meter. Omlegging av lokalveger blir tilsvarende som i C5 med daglinje 

sør for rullebanen.  

Alternativ C6D med daglinje langs sørenden av rullebanen 

Alternativet tilsvarer C5 mellom Timenes og Bjønndalen. Tunnelen ligger noe lenger sør og er ca 

1315 meter lang. Vegen kommer ut av tunnelen ved Hestelia øst for Topdalselva Vegen går her i en 

dyp linje ca 160 meter frem til en rundkjøring med dagens rv. 41 mot sør og nord og ny rv. 451 mot 

flyplassen i vest.  

For å sikre sikt mot rundkjøringen er det høy forskjæring ved tunnelmunningen. Vest for 

rundkjøringen går vegen på en ca 250 meter lang bro vinkelrett på elven. Etter broen svinger vegen 

sørover og går parallelt med rullebanen. Her ligger vegen først på fylling før den senkes til en dyp 

linje frem til vegen møter strandlinjen.  

Den dype veglinjen langs østsiden av rullebanen er ca 150 meter kortere enn i alternativ C5 med 

daglinje, men ellers har alternativene samme lengde rundt sørenden av rullebanen og inn mot 

terminalområdet. Samlet lengde fra rundkjøringen til flyplassterminalen er ca 1950 meter. 

Omlegging av lokalveger ved Lauvåsenkrysset er likt som i alternativene C5D og C5K. 

Rundkjøringen øst for Topdalselva vil ligge på dagens veglinje og her er det kun nødvendig med ca 

200 meter omlagt lokalveg.  

Alternativ C6K med kulvert under sikkerhetssonen ved rullebanen 
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Alternativet tilsvarer C6 med daglinje sør for rullebanen hele strekningen fra Timenes til ca 800 meter 

etter krysset ved Topdalselva. Alternativet er ellers tilsvarende C5 med kulvert under rullebanen. 

Omlegging av lokalveger blir tilsvarende som C6 med daglinje sør for rullebanen.  

Berg og løsmasser i C- korridoren 

Alle alternativene i C- korridoren har tunnel på ca 1,3– 1,4 km. Urmassene for påhuggsområdet i sør 

kan by på noen utfordringer, men anses som fullt ut gjennomførbart. Bergoverdekning og 

bergmassekvalitet må vurderes nærmere her, men linjene har god overdekning ellers. Flere soner 

krysses med stor vinkel og kan gi redusert bergmassekvalitet på tunnelnivå, noe som ikke er uvanlig. 

Nærmere undersøkelser av sonenes beskaffenhet, utbredelse og orientering må utføres i senere 

planfase. 

For C- korridoren er Timeneskrysset og strekningen i Bjønndalen med overgangsbro og lokalveg 

krevende, med bløt kvikkleire og behov for omfattende vurderinger og tiltak. Felles C- og F- 

korridorene er at de passerer et område ved Hamre der det er bekreftet å være kvikkleire lokalt, og 

hvor undersøkelser indikerer at det er tilsvarende forhold flere steder. Der traseene nærmer seg 

terminalbygningen på Kjevik er det truffet på kvikkleire og selv om terrenginngrepene er beskjedne, 

må stabilitetsforholdene vurderes. For kulvertalternativene C5K og C6K vil det sannsynligvis kreves 

bruk av spunt, da det ikke er plass til åpen graving.   

 Korridor F 

Alternative veglinjer i F- korridoren fremgår av Figur 4 

 

Figur 4: Veglinjer i F- korridoren 

 

Alternativ F1D med daglinje rundt sørenden av rullebanen 

Alternativ F1 ble tatt ut i silingsprosessen men kom inn i konsekvensutredningen som resultat av 

høring av planprogrammet. Fra et nytt utvidet toplans kryss på E18 ved Skjøringsmyr svinger vegen 

nordover i en ca 1900 meter lang daglinje som ligger tungt i terrenget frem til et nytt toplans kryss ved 

Storemyr. Derfra går vegen noe lettere i terrenget vestover før den svinger sørover og følger 

Bryggedalen i en til dels svært dyp linje med tosidig skjæring frem mot kryss med dagens rv. 41. Fra 

Storemyrkrysset er det ca. 1600 meter daglinje til rundkjøring med dagens rv. 41Topdalsvegen ved 
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Kalvehaugen. Her ligger vegen dypt frem mot en vannrett bro svakt diagonalt på elveløpet som ender 

høyt på vestre elvebredd. Vegen går videre i en kurve mot sør parallelt med rullebanen i tilsvarende 

trasé som C5 med daglinje rundt sørenden av rullebanen. Ny rv. 451 blir ca 2200 meter lang i dette 

alternativet og samlet lengde fra Skjøringsmyr til flyplassterminalen 5700 meter.  

Rundkjøring med kobling til dagens rv. 41 ligger på dagens veglinje og det er kun behov for ca 300 

meter omlegging for å tilpasse høyden mot ny veg.   

Alternativ F1K i kulvert under sikkerhetssonen ved rullebanen 

Alternativ F1 med kulvert under sørenden av rullebanen tilsvarer alternativet med daglinje hele 

strekningen fra Skjøringsmyr til ca 1000 meter etter krysset øst for Topdalselva. I stedet for å følge en 

fylling langs strandlinjen svinger veglinjen mot vest og krysser under sørenden av rullebanen i en 230 

meter lang kulvert. Vest for rullebanen stiger vegen opp til en daglinje parallelt med og ca 30 meter 

innenfor strandlinjen frem til terminalområdet.  

 

Alternativ F3D med daglinje rundt sørenden av rullebanen 

Fra et nytt utvidet toplans kryss på E18 ved Skjøringsmyr går vegen inn i en ca. 2 km lang tunnel til 

en rundkjøring mor rv. 41 ved Hamre. Derfra går vegen videre som ny rv. 451i samme trasé som C-

korridoren og F1 på en fylling rundt sørenden av rullebanen 

 

Alternativ F3D i kulvert under sikkerhetssonen ved rullebanen 

Traséen er lik traséene C-korridoren og F1 med kylling under søndre del av rullebanen.  

 

Berg og løsmasser i F- korridoren 

F1- korridoren har kun daglinje og er ikke befart i terrenget. F3 har en lengre tunnel på ca 2 km. Det 

viktigste for dette alternativet er å få avklart bergoverdekningen og bergmassekvaliteten for ca 1,25 og 

1,5 km fra Timenes der den passerer flere kryssende svakhetssoner som står i tilknytning til 

Hamrevannet. Det er ikke gjort grunnundersøkelser i dette området. 

Som C- korridoren, passeres også F- korridorene et område ved Hamre der det er bekreftet å være 

kvikkleire lokalt, og hvor undersøkelser indikerer at det er tilsvarende forhold flere steder. Der 

traseene nærmer seg terminalbygningen på Kjevik er det truffet på kvikkleire og selv om 

terrenginngrepene er beskjedne, må stabilitetsforholdene vurderes her. For kulvertalternativene F1K 

og F3K vil det sannsynligvis kreves bruk av spunt, da det ikke er plass til åpen graving.   

 

1.2 TRAFIKK 

 Prognosegrunnlag 

Samferdsels- og Fiskeridepartementet har ved hjelp av transportetatene, utarbeidet tverretatlige 

persontransportmodeller på et nasjonalt og regionalt nivå. De regionale persontransportmodellene 

(RTM) beregner korte personreiser under 100 km innad i de ulike regionene. 

Innenfor RTM Sør er det tatt ut en delområdemodell (DOM), som heter DOM Agder. Denne dekker 

Vest- og Aust Agder og er benyttet i dette planarbeidet til å vurdere trafikale virkninger av 

alternativene, som igjen er grunnlag for prissatte konsekvenser. 

 Trafikkprognoser 

Hovedstrømmen av reiser i området går mellom Kjevik lufthavn og E18 og vestover mot 

Kristiansand. Om lag 55 % av trafikken ved flyplassen skal i den retningen. Ca. 20 % skal i retning 

Lillesand/Arendal, og om lag den samme trafikkmengden skal nordover i retning Vennesla/Birkeland. 

Resten har lokale målpunkt.  
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Lokale målpunkter er boligområdene Lauvåsen/Hånes og Hamresanden, Kristiansand og 

Sørlandsparken. 

Trafikkanalysene viser videre fordelingen av trafikk mellom ny veg og dagens veg. Dette varierer 

betydelig mellom alternativene. 

Hovedstrømmen av trafikk reiser mellom Kjevik lufthavn og E18, og boligområdene Lauvåsen og 

Hamresanden mot Kristiansand og Sørlandsparken. Videre er det lavere trafikkmengder som reiser i 

retning Lillesand og forbi Kjevik mot Birkeland og videre. 

Trafikkanalysene viser videre fordelingen av trafikk mellom ny veg og dagens veg. Dette varierer 

betydelig mellom alternativene. 

Alternativ 0 

Figur 5 viser trafikkbildet langs dagens vegsystem for dagens situasjon og fremskrevet for 2040 

(alternativ 0). Dette er en betydelig trafikkøkning sammenliknet med i dag noe som skyldes generell 

trafikkvekst, utvikling ved flyplassen og byggeprosjektene som er regulert og del av 0-alternativet.  

Med de trafikktallene som fremkommer av figuren kan vegsystemet oppleve ustabil trafikkavvikling, 

særlig i området mellom Lauvåsen og Timeneskrysset, men det vil være høy trafikkbelastning langs 

hele rv. 41 fra E18 til krysset med rv. 451. 

 

Figur 5: Trafikkmengder dagens situasjon (2010) og alternativ 0 (2040). 

2010 2040 alt-0 
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Korridor B 

Figur 6 viser at alternativene i korridor B vil lede hovedvekten av trafikken langs ny rv. 41/451. 

Mellom Lauvåsen og Bøen vil det i praksis bare være lokaltrafikk igjen.  

Det er ingen vesentlig forskjell mellom alternativene 

 

 

Korridor C 

Alternativene i korridor C er så like at det ikke er skilt mellom 

alternativene i transportmodellen. Figur 7 viser at hovedmengden 

av trafikk vil følge ny veg særlig fra Hamre mot Timeneskrysset.  

For alternativene i C korridoren er det fortsatt vesentlige 

trafikkmengder (ÅDT 8540) som følger dagens veg fra Hamre 

mot Tveit og Birkeland. Forbi Hamresanden er det bare 

lokaltrafikk som benytter eksisterende veg.  

Dagens rv. 451 fra Kjevik flyplass til rv. 41 er vist åpen i figuren, 

og har en beregnet trafikkmengde på om lag ÅDT 2310. Denne 

forbindelsen kan bli tatt bort når Kjevik flyplass utvides med ny 

taksebane. Dersom eksisterende veg stenges når taksebanen 

bygges, vil denne trafikkbelastning overføres til ny rv. 451 på 

sørsiden av flyplassen og belaste eksisterende rv. 41 mellom 

Hamre og Bøen, og bli en tilleggsbelastning for områdene her. da 

vil trafikken her øke fra ÅDT 8540 til om lag ÅDT 10850 

 

 

 

 

 

 

Figur 6:Trafikkprognoser for alternativene i korridor B 

B3 B4 B6 

Figur 7: Trafikkprognoser for C- 
korridoren 

C5/C6 
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Korridor F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 viser at for alternativene i F-korridoren vil hovedstrømmene av trafikk i liten grad overføres til 

ny veg, men i stedet følge dagens veg. Årsaken er at denne er kortere for de som skal i retning 

Kristiansand og det ikke er lagt restriksjoner på gjennomkjøring over Hamresanden. Dersom en 

innfører trafikkavvisende tiltak ved Hamresanden kan trafikken tvinges over på ny veg. Slike tiltak 

kan være alt fra stenging via ulike fysiske tiltak som miljøgater, fartsdempere o.l. til nedsatt 

fartsgrense. Trafikkavvisende tiltak kan eventuelt vurderes i den videre planleggingen av prosjektet. 

F-korridoren opprettholder som i C, en vesentlig trafikkmengde fra Hamre og nordover og har også 

samme forutsetning om at eksisterende rv. 451 holdes åpen for trafikk.  

1.3 VEGSTANDARD OG GEOMETRISK UTFORMING 

Valg av standard og geometrisk utforming er basert på Statens vegvesens veg- og tunnelnormaler. Rv. 

41 og rv. 451 er en del av rute 3 på det norske stamvegnettet. Trafikkprognosene viser at ny rv. 41 må 

planlegges med fire kjørefelt fra E18 frem til et kryss med rv. 451, som er vegen til flyplassen. Rv. 41 

er utformet i henhold til dimensjoneringsklasse H7 med linjeføring i tråd med H5. Vegen er planlagt 

for en skiltet hastighet på 90 km/ t for alternativene i B- og F- korridorene og 80 km/ t for C- 

korridoren. I alternativer med tunnelstrekninger er tunnelklasse E lagt til grunn for løsningene. Rv. 41 

planlegges med et 20 meter bredt normalprofil med to felt i hver kjøreretning og areal for fysisk 

midtdeler som vist i Figur 9. To tunnelløp med tunnelprofil T 9,5 er aktuelt for alternativene der det 

inngår tunnelstrekninger. Dette er vist i Figur 10.  

Gående og syklende skal bruke tilbud langs eksisterende rv. 41 der det ved Hamresanden er under 

utbygging nye gang- og sykkelløsninger. Det blir ikke tillatt for disse trafikantgruppene langs ny rv. 

41. Tilknytning til E18 skjer i et ombygd planskilt kryss, mens overgangen mellom firefelts rv. 41 og 

tofelts rv. 451 er planlagt som rundkjøring. 

Figur 8: Trafikkprognoser F- korridoren 

F1 F3 
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Figur 9: Tverrprofil for rv. 41, vegklasse H7, 20 meters vegbredde 

 

Figur 10: Normalprofil tunnel for rv. 41 i alternativene B3, C5, C6 og F3, tunnelklasse E (2 x T9,5)  

 

Rv. 451 er planlagt som tofelts veg med adskilt gang- og sykkelveg. Aktuelle normalprofiler er vist i 

Figur 11 (B- korridoren) og Figur 12 (C- og F- korridoren). I B- korridoren er rv. 451 lagt nord for 

rullebanen og i disse alternativene er vegen planlagt i henhold til dimensjoneringsklasse H5 og skiltet 

hastighet 80 km/ t fra kryss med rv. 41 til avkjørsel til Forsvarets område. Tverrprofil etter vegklasse 

H5 er vist i Figur 11. Den siste strekningen av rv. 451 til flyplassterminalen planlegges i tråd med 

dimensjoneringsklasse H1 og med 60 km/ t som fartsgrense.  

Alternativene i C- og F- korridorene krysser sør for rullebanen og er planlagt etter 

dimensjoneringsklasse H1 og 60 km/ t skiltet hastighet fra Hamre til flyplassområdet. Tverrprofilet for 

denne strekningen er i henhold til vegklasse H4 og er vist i Figur 12. For alternativene som krysser 

sørenden av flyplassområdet i kulvert, C5K, C6K, F1K og F3K vil tunnelprofil T 10,5 være 

dimensjonerende. Dette er vist i Figur 13. 

Det legges opp til planskilte kryssinger for gående og syklende, der det er behov for det. Detaljerte 

vurderinger vil bli utført i neste planfase for det valgte alternativet. 
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Figur 11: Tverrprofil for rv. 451 i alternativ B3, B4 og B6 (frem til avkjørsel til Forsvaret), vegklasse H5, 
19 meter samlet vegbredde 

 

Figur 12: Tverrprofil for rv. 451 i alternativene C5, C6, F1 og F3, vegklasse H4, 16.5 meter samlet 
vegbredde 

 

Figur 13: Tunneler/ kulverter på rv. 451 profil T 10,5, ett tunnelløp 
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2. Innledning 

 

2.1 GENERELT 

Planområdet ligger hovedsakelig i Tveit, bortsett fra en liten del i sør som ligger i Randesund. Tveit var 

selvstendig kommune fra 1837 til 1964. I 1965 ble Tveit, Oddernes og Randesund kommuner slått sammen med 

Kristiansand. Kristiansand kommune har utarbeidet en kulturminneplan: «Vern av kulturminner i Kristiansand». 

I denne pekes det generelt på områdene langs elva hvor det må vies særlig oppmerksomhet ved endret arealbruk. 

I kulturminnesammenheng er det viktig at områdene langs elva fortsatt opprettholder sin bruk som 

jordbruksarealer. De aller fleste av bygdas kulturminner ligger langs elva. Elva var tidligere en viktig 

kommunikasjonsåre. Fra 1859 til ca. 1940 gikk det f.eks. dampbåter opp til Knarrestad. 

 

I kulturminneplanen pekes det på noen særlig verdifulle områder. På Ve ligger et stort antall eldre bygninger 

som små markerte frittliggende tun i det åpne jordbrukslandskapet. Området er relativt enhetlig og flere av 

bygningene er bevaringsverdige. Den nye bebyggelsen ligger tilbaketrukket fra gårdstunmiljøet. I 

kulturminneplanen anbefales det at området vurderes regulert til spesialområde bevaring/jordbruk.  

 

Den store sletten ved Ryen har et karakteristisk samspill mellom gårdstun, gårdsveier, og vegetasjon som gir stor 

opplevelses- og miljøverdi. Her er imidlertid området bak bebygd i senere tid. Det svekker helhetsinntrykket. De 

viktigste kulturminnene i Tveit ligger imidlertid utenfor planområdet (Tveit kirke og prestegård, Boen gård, 

kalkovner på Bakken og på Ryen).  

 

2.2 AVGRENSING AV FAGOMRÅDET 

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det 

knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor 

kulturminner inngår som en del av en større enhet eller sammenheng. 

 

2.3 METODE 

Det henvises til Statens vegvesens håndbok 140 (H140) konsekvensanalyser, metodikk for ikke-prissatte 

konsekvenser (kap. 6). Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og 

vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse.  

Usikkerhet kan knyttes til både registreringer, vurderinger og selve tiltaket, se H140 kap.4. For temaet 

kulturmiljø, vil dette først og fremst gjelde automatisk fredete kulturminner under bakken eller under vann. 

Vurderingen av sannsynligheten for å finne ukjente automatisk fredete kulturminner kan være et mål på en slik 

usikkerhet.  
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3. Overordnete karakteristiske trekk 

 

3.1 GEOLOGI 

Berggrunnen i Tveit består stort sett av gneiser av forskjellig slag, samt granitter og gangbergarter. Et viktig 

trekk i berggrunnen er forkastningen som går fra Porsgrunn sørvestover gjennom Telemark og Agderfylkene.  

Forkastningssonen følger Topdalselva. Under siste istid dekket isen mesteparten av Skandinavia. Da isen 

smeltet, ble det avsatt morener med sand og grus. Raet krysser Tofdalen, og løsmassene i Tveit finnes stort sett 

langs Tofdalen, og ble i hovedsak dannet under brefremstøtene.  

Området rett nord og vest for rullebanen er preget av å være gammel havbunn med tørrlagte ravinedaler og 

vannførende bekkeleier. Hovedflaten som gårdene Ryen, Borga, Bøen og Kjevik ligger på, er trolig avsatt 

samtidig som løsmassene i de høyeste flatene på Ve og Hamre. Topdalselva har gravd seg ned i sandflaten. 

Denne store flaten kan ha blitt avsatt av en breelv. Her finnes den beste jorda i Vest-Agder, fordi den svært fine 

sanden holder på grunnvannet og suger det opp i jordsmonnet. På Borga og sør på Ryen er det leire øverst, noe 

som tyder på at sandlagene har blitt oversvømt av havet etter avsetning. For 8500 til 6500 år siden var klimaet 

mildere og havet sto 20 m høyere enn i dag. På Kjevik er det funnet rester av en østersbanke fra denne tiden. Mot 

Dønnestad har elva gravd ut masser da havnivået begynte å synke, og landet har hevet seg. Ravinene vinkelrett 

på elva er dannet ved at små bekker har gravd seg ned.  

Tveit ligger innenfor den naturgeografiske region som kalles Sørlandets eikeskogregion. Plantene her er knyttet 

til kystklima, og det er lite næringskrevende vegetasjonstyper. Det viktigste treslaget er furua, som dominerer i 

områder med lite løsmasser. I områder med dypere jord er det mye gran, og det er eikeskog i sørvendte 

skråninger. Her finnes også edelløvtrær. Myrer utgjør en svært vanlig naturtype.  

Topdalselva var tidligere en av landets beste lakseelver. For 100 år siden ble det fanget 12 tonn laks årlig. Det er 

ikke lenger laks i elva, men den er fortsatt rik på sjøørret. I Tveit går den marine grensen ca. 50 m over dagens 

havnivå. Topdalselva er/var selve hovedpulsåren i bygda. Vassdraget er et av de største på Sørlandet. 

 

3.2 HISTORIKK 

 Generelt 

Landskapsnavnet Tveit, alene eller sammen med et personnavn, kan knyttes til vikingetiden og nyrydningen av 

gårder som foregikk da, og kan ha blitt brukt for å betegne et avgrenset jordstykke. Det meste av den eldre 

bebyggelsen i Tveit ligger på de flate partiene langs Topdalselva. Her var det gode jordbruksmuligheter, og elva 

var både en viktig ressurs for fiske, og ikke minst som ferdselsåre. I dag er det tettbygde boligområder på Hamre, 

Ryen og Tveit.  

 

Gårdsnavnene gir en indikasjon på når gårdene er ryddet. I Agder er det svært mange gårdsnavn som ender på –

land, men ikke i Tveit. Disse antas å være fra folkevandringstiden og skyldes en ekspansjonsperiode i jordbruket. 

På denne tiden var altså de eldste gårdene allerede etablert. Eldre gårdsnavn som usammensatte naturnavn og 

navn som ender på –heim og –vin, vitner om eldre bosetting. Naturforholdene langs elven med gode forhold for 

åkerbruk tilsier at de eldste gårdene ble ryddet her. 

 

På østsiden av Topdalselva ligger Ve gård. Ve er et gammelt navn som betyr hellig sted, blotsted. Navnet Kjevik 

kan komme fra norrønt (kid, kidja) og kan bety bratt helling av fjell eller ås. Endingen,  
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-vik, er et naturnavn, som gjerne dateres til den nyrydningen av gårder som foregikk på 800-tallet e.Kr. 

Gårdsnavn som Borgen, Borga som ligger nord for flyplassen, stammer trolig fra borg. Gårdsnavnet Ryen kan 

komme av gammelnorsk” rygin” av det eldre” rugvin” som er satt sammen av kornslaget rug og vin, sistnevnte 

betyr naturlig eng. Vin-gårder kan trolig dateres tilbake til tiden forut for vikingtiden (overgangen mellom eldre 

og yngre jernalder).  

 
 

 Steinalder 

Etter istidens slutt for ca. 10.000 år siden, begynte floraen og faunaen å komme, og fangst- og veidefolk slo seg 

ned nær sjøen. Norges eldste funn av menneske, Søgne-kvinnen, er datert til eldre steinalder. Skjelettdelene (C-

14 datering 7910–7600 f.Kr) viste seg å være rester etter minst tre individer, alle sannsynligvis kvinner. Kosten 

har i all hovedsak vært basert på mat fra havet; fisk, skjell, krabber, sel, hval m.m. og viser at havet og kysten var 

viktig for steinalderens mennesker.  

Ved Hamresanden ble det i 2010 for første gang i Norge funnet et kultanlegg fra yngre steinalder. Det ble datert 

til ca. 3400 f.Kr. Slike anlegg, som det er funnet flere av i Danmark, består av en stor, avgrenset plass, ofte i 

form av en forhøyning inngjerdet med palisader. Langs palisadene var det gravd grøfter som etterhvert ble fylt 

opp. Dette området er nå totalutgravd og bebygd.  

På begge sider av Topdalselva er det funn fra steinalder som vitner om bosetning langs elven i denne perioden. 

På Hamre er det registrert flere bosetningsområder/aktivitetsområder med flere funn som viser at det har vært 

bosetning i steinalderen her. Her er det funnet og innlevert til Kulturhistorisk museum i Oslo, en rekke 

flintredskaper som flekkepil, flekkeskraper, avslagsflint med skraperegg, flekker, flintstykker, flintknoller, 

meisler i flint, kniv, og flekkebor av flint. Funnene kan trolig dateres til yngre steinalder (neolitikum). På Ve er 

det funnet et skaft av en dolk i flint, samt en flekkepil med retusjert tange og odd. På Ospehaugen er det gjort 

funn av flekker og avslag samt fintknoller, som har fremkommet under pløyning av åkrene rundt Ospehaugen. 

Også i Klevshaven, i en bakke på sørkanten av Vesbekken, er det registrert funn av pilspiss, meisel av skifer, 

grønnsteinsøks, spydspiss av flint, søkke av kleberstein, slagstein av kvarts og prikkhugd, nesten kulerund stein, 

og et spinnehjul. På Kjevik er det også gjort steinalderfunn. Funnene vitner om utstrakt bruk av området i 

steinalder. 

 

 Bronsealder 

I bronsealderen var klimaet varmere enn nå, og jordbruket ga grunnlag for en større befolkning. I Tveit er det 

gravrøyser fra bronsealder, men ikke innenfor planområdet. Det finnes enkelte gravminner som kan være fra 

enten bronsealder eller jernalder. På Timenes er det et skålgropfelt fra bronsealder.  

 

 Jernalder/vikingtid 

Øst for Oddernes kirke er det foretatt utgravninger av landsbybosetninger fra århundrene like før og etter Kristi 

fødsel. Det dominerende mønsteret i Norge i forhistorisk tid er enkeltgårder, men flere steder er det funnet 

landsbyformasjoner. Syd og vest for kirken fantes tidligere et av Sørlandets aller største gravfelt fra førkristen 

tid. Det antas at det lå en kongsgård på Oddernes allerede før år 800.  

På Timenes er det registrert en rekke gravhauger fra romertid/folkevandringstid. På sørsiden av E18, rett nord for 

Nedre Timenesvei, ligger en uvanlig godt bevart gravhaug. På jordet sør for Borgevegen er det funnet en ring i 

gull. Den veier om lag 17 gram, har en gulhvit farge og kan være støpt. Slikt betalingsgull skal også ha vært 

funnet tidligere på gårder i nærheten. Opprinnelig var det mange gravhauger på Ve, men de fleste er borte. På 

vestsiden av Topdalselva, sørvest for Rv.41, på gården Hauane, ligger det en rundhaug som er skåret halvveis 

igjennom under byggingen av brua. Utgravingen av haugen avdekket et hellebygd kammer hvor det ble funnet 

en samling brente bein. På nordøstsiden av Rv.41 ved Kjevikbrua, ble det i 1965 gravd ut en rundhaug, hvor det 

blant annet ble funnet en øst-vest orientert hellekiste og på bunnen av denne lå skaftet til en kniv i bronse. I 

områdene nord for flyplassen er det gjort mange funn av stolpehull, kokegroper, ildsteder og andre groper som 
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vitner om bosetning her i jernalderen. Også de mange gravhaugene ved gårdene i elvedalen viser at det har vært 

betydelig menneskelig aktivitet i området tidlig i vår tidsregning.  

 

Et såkalt tingsted, en steinsetting opprinnelig bestående av 12 oppreiste steiner skal ha ligget på Hamre, men 

denne ble flyttet i forbindelse med bygging/utvidelse av riksvegen. Den ligger nå i krysset Rv.41 og innkjøringen 

til Hamresanden campingplass. 

 

 Middelalder 

Ve har historisk sett vært et senter, som samlingssted for sagatidens Skipsreide (ved elva heter det fortsatt 

Skipsreis) og tingsted til midten av 1600-tallet. Håkon den gode fikk i stand det første kystforsvaret, og delte 

landet inn i skipreider, som var et distrikt som var ansvarlig for å stille skip. Stedsnavn forteller at det trolig var 

hov her i hedensk tid, og at det siden har blitt reist et kapell på en eng som kalles Kapellegra.  

Det har vært fløtet tømmer i Topdalselva i mange hundre år, og det ble reist sager her allerede på 1500-tallet. I 

alle deler av Tveit har det i de større bekkene stått sager og kverner. I Norge hadde enkelte personer enerett på å 

avvirke og forhandle skåren trelast frem til 1860 (sagbruksprivilegier).  Handelen med trelast var i Norge 

opprinnelig fri, og etter at vannsagene ble innført fra 1503, anla bøndene mange små sagbruk, og drev handel fra 

disse, spesielt med hollenderne. Ved kongebrev i 1616 ble retten til å anlegge og bruke sagbruk knyttet til 

eiendom av egen odelsgrunn. En resolusjon i 1688 reduserte antallet sagbruk fra ca. 1200 til 664 og fastsatte 

hvor stor andel hver av disse skulle ha lov til å skjære. I løpet av 1700-tallet ble trelasthandelen samlet på stadig 

færre hender, og det utviklet seg et arvelig monopol, som i høy grad ble til skade for skogbøndene.  

 Nyere tid 

I Bjørkvika ved Kjevik, ble det i 1791 oppdaget forekomst av mangan/brunstein. Gruven på Kjevik ble drevet i 

ordinær drift fra 1791 til1795. Den ble tatt opp igjen i 1890-årene og ble drevet noen år til. Driften er registrert 

med noe få rapporter hos Norsk Bergverksdrift i 1918. Mangan er et metallisk grunnstoff og brukes i 

stålindustrien. Det brukes og i støpejern hvor det er behov for høy styrke.  

 

Omkring 1650 ble postveien anlagt, en enkel ridevei som fulgte østsiden av elva, forbi Hamre og Ve. Den første 

kjøreveien gjennom bygda ble bygget 1796-98. Denne gikk til Drangsholt, hvor det ble ferjet over til Sandnes, 

veien fortsatte så langs vestsiden av elva til Kjevik og derfra med båt over til Justnes. Den neste postveien 

(vestlandske hovedvei) er anlagt i perioden 1802-04. I tillegg fantes det gamle kirkeveier. Topdalselva var 

imidlertid den viktigste transportåren frem til 1937, da dampbåten ble nedlagt. Det var blant annet 

dampskipsbrygge ved enden av Ryenveien der rutebåten Topdal hadde anløp. I Bøen var det også 

dampskipsbrygge ved Bullverket – her er den gamle melkebua og isbua ombygget til bolighus. I 1949 begynte 

en å planlegge ny kryssing av Topdalselva, og i 1956 ble Kjevik bru åpnet. Brua inngår i Statens vegvesens 

landsverneplan og ble fredet i 2008. 

 

Hamre var tidligere et forholdsvis stort jordbruksområde, men preges i dag av nyere forstadsbebyggelse. Det 

drives ikke jordbruk i samme omfang som tidligere og resterende jordlapper forpaktes bort. Flere jordstykker er 

lagt ut til campingplass. De fleste driftsbygningene er enten revet eller har fått ny funksjon. Laksefisket har 

tidligere vært en viktig næringsinntekt for gårdene på Hamre, for enkelte kunne det utgjøre 1/3 eller mer av 

årsinntekten.  

 

På Ryen like ved dampskipsbrygga, ligger en gammel kalkovn. Det ble brent kalk fra Lauvåsen. Den ble bygget 

på dugnad omkring 1900 for å forsyne bygdas bønder med jordbrukskalk. 

 

Kjevik var et av de viktigste jordbruksområdene i Tveit. I 1660-årene var ¾ av Kjevik krongods. Til Kjevik 

hørte også et betydelig laksefiske. I 1824 var Kjevik delt i to bruk. Fra 1900 – 1929 ble det reist ni nye bruk og 

nydyrket 4-500 dekar her. Statens forsøksgård lå på Kjevik fra 1919 frem til krigsutbruddet, hvorpå den ble 

flyttet til Aust-Agder. Gården Kjevik går for å ha vært en av de beste gårdene i Tveit. Gården ble bygget ned da 
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flyplassen ble anlagt i 1937. Utvidelsen av flyplassen under krigen og etter krigen gikk særlig utover gården 

Bøen.  

Under andre verdenskrig tok den tyske okkupasjonsmakten kontroll over flyplassen, utvidet rullebanen og 

bygget en rekke anlegg, som brakker, bunkers og luftvernsstillinger. På Stovåsen er det skytestillinger, veier og 

ruiner etter bygninger som kan tilskrives den tyske aktiviteten i området. Der vegen går i dag mellom Kjevik bru 

og Kjevik-krysset, var det konsentrasjonsleir for russiske krigsfanger under krigen. Disse bygget taksebaner for 

de tyske krigsflyene.  

 

Da Kjevik flyplass ble åpnet i 1939, var det første flyet som landet, fra det nederlandske flyselskapet KLM. 

Dette selskapet trafikkerer fortsatt Kjevik. I dag ligger Luftforsvarets tekniske skolesenter på Kjevik. Den øvrige 

militære aktiviteten er liten. 

 

I siste halvdel av 1900-tallet ble store deler av Hamreområdet og Moneheia utlagt til boligbebyggelse.  
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4. Beskrivelse og verdivurdering av 

kulturmiljøer i planområdet 

 

4.1 KULTURMILJØ 1 TIMENES FORNMINNEOMRÅDE 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består ulike fornminner og er en del av et større fornminneområde. Innenfor planområdet finnes 

flere bosetnings/aktivitetsområder fra steinalder og fremover, et skålgropfelt fra bronsealder, flere gravhauger fra 

bronsealder/jernalder, samt flere hulveier og husmannsplasser. I bosetnings- og aktivitetsområdene er det funnet 

flintavslag, flintknoller, bryner, pimpestein, knakkestein, del av steinøks samt et 20-talls keramikkskår. Funnene 

er fra ulike perioder, både steinalder og jernalder (vikingtid).  

 

Verdivurdering: 

Her er svært mange ulike og representative automatisk fredete kulturminner med stor tidsdybde fra steinalder til 

jernalder og nyere tid innenfor et begrenset geografisk område.   

Verdi: middels/stor 

 

4.2 KULTURMILJØ 2 BERHUS 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av et gårdsmiljø. Her er et gårdstun med våningshus og uthus. Våningshuset er i laft, fra 

første halvdel av 1800-tallet.  

 

Verdivurdering: 

Bygningsmiljøet er vanlig forekommende og inneholder bygninger med begrenset kulturhistorisk betydning. 

Verdi: liten 

 

Figur 14 Berhus 

4.3 KULTURMILJØ 3 ØVRE TIMENES 
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Figur 15: Øvre Timenes 

 
Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av gårdsmiljøer, som i dag er inndelt i tre tun. På det sørligste av tunene er det våningshus 

og låve fra midten av 1800-tallet, samt en sag fra tidlig 1900-tall. Det midterste tunet består av våningshus, låve, 

smie, hønsehus, vognskjul og stabbur. De fleste bygningene er fra 1800-tallet. Det øverste tunet består også av 

flere bygninger, hvorav de eldste er våningshuset og stabburet fra 3.kvartal av 1800-tallet.  

 

Historikk:  

Det er uklart om Øvre og Nedre Timenes har vært én gård, i så fall har delingen skjedd tidlig, i hvert fall i 

middelalderen. Øvre Timenes var enbølt til 1600-tallet. I 1720-årene ble gården delt i to like store bruk. Det ene 

(bruk nr. 4) ble stående udelt til våre dager, mens det andre ble fradelt ¼ i 1837, og resten delt likt 1865. I nyeste 

tid er det meste samlet på nytt. Etter bruksdelingen lå husene i ett tun. Tunet brant i 1777.  

Verdivurdering: 

Bygningsmiljøet er enhetlig og representativt med mange gamle hus med tunformen bevart. Bygningene har 

kulturhistorisk betydning. 

Verdi: middels 

 
 
 
 

4.4 Kulturmiljø 4 Jons Øygard og Stemmen  

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av rester etter Jons Øygard og en stem. Ordet øygard kan tyde på bosetting fra før 

Svartedauden, men lokalt ble ordet øygard brukt om støl eller melkeplass i utmarka. Det er uklart om dette er 

rester etter en støl eller en husmannsplass. Stemmen er bygd av stein og har vært 6-7 m lang og 1,5 m høy, og 

har utgjort en demning.  

 



Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv. 41 og rv. 451 Ny veg til Kristiansand 

lufthavn, Kjevik  

 

26 

 

Verdivurdering: 

Kulturmiljøet er ett av mange slike utmarksminner og er vanlig forekommende. 

Verdi: liten 

 

4.5 KULTURMILJØ 5 HEIMREØYDGARD 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av rester etter en støl. Ordet øygard kan tyde på bosetting før Svartedauden, men lokalt ble 

ordet øygard brukt om støl eller melkeplass i utmarka. Fram til begynnelsen av 1900-tallet gikk folk fra Hamre 

inn hit for å melke kyrne morgen og kveld.  

 

Verdivurdering: 

Kulturmiljøet er ett av mange slike utmarksminner og er vanlig forekommende. 

Verdi: liten 

 

4.6 KULTURMILJØ 6 FJELLET FORSVARSANLEGG  

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av et tysk infanteri forsvarsverk med to Mg-stillinger fra andre verdenskrig. På nordsiden av 

veien er det Mg-stillinger og fjellanlegg, og på sørsiden er det Mg-stillinger med skuddfelt både mot 

Hamresanden og veien fra Timenes. Anlegget ble bygget av tyskerne i 1940 og var bare bemannet ved alarm. 

Anleggene er godt bevart.  

 

Verdivurdering: 

Kulturmiljøet er vanlig forekommende.  

Verdi: liten 

  

4.7 KULTURMILJØ 7 HAMRESANDEN BYGNINGSMILJØ 

 

      

Figur 16: Solvolden     Figur 17: Solbakken II 

 
Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av flere opprinnelige småbruk med verneverdige enkeltbygninger, alle utskilt fra Hamre. 

Fredheim med bolighus, garasje og uthus fra 2.kvartal 1900-tallet i bindingsverk, Solvolden med våningshus i 

bindingsverk fra 2.kvartal av 1800-tallet, her er eldre uthusbygninger revet og erstattet av nyere, Fagerheim med 

våningshus i bindingsverk fra 1.kvartal av 1900-tallet, Moen med våningshus i laft fra 2.kvartal av 1800-tallet 

med uthus fra 1800-tallet, Solbakken I i laft fra 1.kvartal av 1800-tallet samt Solbakken II med våningshus i laft 

fra 4.kvartal av 1800-tallet.  
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Figur 18: Moen      Figur 19: Fredheim 

 
Verdivurdering: 

Bygningsmiljøet er vanlig forekommende enkeltbygninger med kulturhistorisk betydning. 

Verdi: liten/middels 

 

4.8 KULTURMILJØ 8 STEINSETNING OG BOSETNINGSSPOR 

HAMREMOEN 

 
 

 

Figur 20: Steinsetning på Hamremoen.  

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av en steinalderboplass, samt en steinsetning fra eldre jernalder. Steinringen består av 12 

steiner og ligger i krysset rv.41 og Hamresandveien. Opprinnelig var det 12 steiner i ring, 12 m i tverrmål med 

en oppreist kuppelstein i midten. Tradisjonen sier at det skal ha vært et tingsted. Steinene ble flyttet midt på 70-

tallet på grunn av veiutvidelser. Dommerringen er rekonstruert, og det er avsatt nytt areal i reguleringsplanen. 

Det er gjort flere funn av flint på campingplassen. Flinten stammer fra et bosetnings/aktivitetsområde fra 

steinalder. 

 

Verdivurdering: 

Steinalderboplassen og steinringen er representative for epoken, men steinringen er ute av opprinnelig kontekst. 

Verdi: liten/middels 
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4.9 KULTURMILJØ 9 HAMRE I 

 

      

Figur 21: Nordli        

 
Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av flere gårdsmiljøer. Solheim med våningshus fra 4.kvartal av 1900-tallet i laft med 

hønsehus fra samme periode, Nordli med våningshus og en rekke uthusbygninger fra første halvdel av 1900-

tallet, Nygaard II med uthus i laft fra 1800-tallet, Hamremoen med våningshus og låve fra 3.kvartal av 1800-

tallet, et lagerhus, Kolmila, fra 1800-tallet, militærkjøkken, stall og garasje på Haugen fra 2.kvartal av 1900-

tallet, Ospehaugen med våningshus i laft fra 1700-tallet, og låve og stabbur i laft fra 1800-tallet, og Rønningen 

med våningshus i laft fra 1.kvartal av 1900-tallet.  

 

Historikk: 

Samtlige bruk er skilt ut fra Hamre. Navnet Hamre er et naturnavn, som forteller at gården er gammel. Hamre 

hadde tidligere gnr 1, men fikk etter kommunesammenslåingen i 1965 gnr.98. Det er gjort en rekke funn fra 

steinalder på gården. Laksefiske var viktig helt opp til våre dager, verdien på laksefisket ble regnet likt med 

gården, skogen og dyrket mark. Laksefisket ga 4 ganger så stor inntekt som skogen i 1866. Gården ble først delt i 

to, senere i 4 bruk. Senere ble det videre oppdelinger. Enkelte husmannsplasser blesenere selveierbruk. Hamre 

var også postgård. Moneheia, boligfelt fra siste halvdel av 1900-tallet, og Dyreparken ligger på Hamres grunn. 

På Hamre har det helt eller delvis sittet samme slekt i 400 år. I 1717 brant alle bygningene på tunet. Tidlig på 

1800-tallet ble det frasolgt flere jordstykker til ulike kjøpmenn, skippere etc. Ingen av byfolkene gjorde dette for 

å bosette seg der, men grunnen til kjøpene var usikre tider og galopperende inflasjon, så det var viktig å sikre seg 

realverdier.  

 

Verdivurdering: 

Bygningsmiljøene er gode eksempler på de ulike periodene med intakte tun og gamle bygninger. Her er flere 

bygninger med stor kulturhistorisk betydning, blant annet et midtgangshus fra 1700-tallet.  

Verdi: stor 
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Figur 22: Ospehaugen 

 

 

4.10 KULTURMILJØ 10 STEINALDERBOPLASS OSPEHAUGEN 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av en steinalderboplass beliggende på toppen bak tunet på Ospehaugen, med vid utsikt mot 

Topdalselva.  

 

Verdivurdering: 

Boplassen er et spesielt godt eksempel på perioden med en talende beliggenhet ut mot elven.  

Verdi: stor 

 

 

 

4.11 KULTURMILJØ 11 JERNALDERBOPLASS ØYGARDEN 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av spor etter aktivitet og bosetning fra eldre jernalder, under markoverflaten, hovedsakelig i 

dyrket mark. 

 

Verdivurdering: 

Representativt automatisk fredet kulturminne fra jernalder. 

Verdi: middels 
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4.12 KULTURMILJØ 12 HAMRE II 

 

      

Figur 23: Hamre. Gammelt bryggerhus til venstre   Figur 24 Tidligere butikk på 
Hamre 

 
Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av gårdsmiljøer. På Hamre 98/4 er et bryggerhus i laft fra 1900-tallet, og på Hamre 98/7 er 

våningshus og låve i bindingsverk fra første halvdel av 1900-tallet. Våningshus og låve ble i samme periode 

bygd sammen og her var det butikk. Nede ved Topdalselva finnes også flere gamle sjøbuer. Fra Kirkevika fulgte 

de som skulle til kirken elveveien til prestebrygga. Vika var båtplass for gårdeierne på Hamre.  

 

Historikk 

Se omtale under kulturmiljø 9. 

 

Verdivurdering: 

Representativt bygningsmiljø som inneholder bygninger med begrenset kulturhistorisk betydning.  

Verdi: liten/middels  

 

 

 

4.13 KULTURMILJØ 13 KLEVSHAVEN 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av gårdsmiljøet Klevshaven, utskilt fra Ve (se kulturmiljø 14). Både våningshuset og låven 

er trolig fra første halvdel av 1800-tallet. Våningshuset er i tradisjonell sørlandsstil med liggende panel og 

inngang midt på langsiden. Bygningene fremstår som svært autentiske.   

 

Verdivurdering:  

Kulturmiljøet ligger i opprinnelig kontekst med et enhetlig bygningsmiljø som er representativt for perioden. Det 

inneholder bygninger med kulturhistorisk betydning.  

Verdi: middels 
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Figur 25 Klevshaven 

 

4.14 KULTURMILJØ 14 VE I  

      

Figur 26: Solvang      Figur 27: Ve 99/19 

      

Figur 28: Lundevoll      Figur 29: Ve 99/6 
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Figur 30: Neset      Figur 31: Vesvoller 

 

 
Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av gårdsmiljøer. På Ve 99/6 er våningshuset i laft fra 1.kvartal av 1800-tallet. På Ve 99/19 

er våningshuset i bindingsverk fra 1.kvartal av 1900-tallet, mens låven er fra 3.kvartal på 1800-tallet. Neset 

består av våningshus, stabbur og låve, alle fra 2.kvartal av 1800-tallet, låven i bindingsverk, øvrige i laft. På 

Solvang er bygningene fra 1.kvartal av 1900-tallet. Ved veien ned til Neset skal det ha vært et kirkested i 

middelalder, kalt Kapellegra (tradisjonslokalitet). Lundevoll har våningshus fra 2.kvartal av 1800-tallet, men 

dette står til nedfalls. På Vesvoller er våningshuset fra 4.kvartal på 1800-tallet og i laft med låve fra samme tid i 

bindingsverk. 

 

Historikk: 

Samtlige bruk er utskilt fra Ve. Ve har vært et viktig sted opp gjennom tidene. Ve var et gammelt kultsted, og 

navnet forteller at her ble nok reist hov i hedensk tid. Navnet Kapellåkeren kan tyde på at det siden har blitt reist 

kapell her. Her er funnet flint som vitner om bosetting tilbake til steinalder, og det var flere gravhauger her. Med 

sine vide sletter var Ve en storgård og samlingssted for sagatidens skipreide (ved elva heter det fortsatt skipreis) 

og her var det tingsted til midten av 1600-tallet. Ve var en av de opprinnelige landnåmsgårdene, og var og er 

blant de største matrikkelgårdene i Tveit. Her har ligget flere gravhauger som nå er fjernet.  

Ve var fra gammelt av delt i to gårder, Øvre Ve og Ytre Ve. Ytre Ve var delt i to gårder på 1600-tallet, med 

husene på gårdene samlet i ett tun. Rundt år 1700 var ytre Ve delt i fire bruk, mens Øvre Ve var enbruksgård 

frem til 1730. Ve har vært i samme slekt i 400 år. Gården hadde flere husmannsplasser, blant annet Vesholt, 

Krokemyr, Skibereis og Ormelia. Det ble senere frasolgt flere bruk og tomter. Refshalen er eneste gamle plass 

under Øvre Ve. Krokemyra var plass under Ytre Ve. Karten er utskilt fra Ytre Ve. Vesholta, som var plass under 

Ytre Ve, ble selveierbruk fra 1837. Myrane er skilt ut fra Vesholt. Ormelia ble selveierbruk i 1804.  

 

Verdivurdering: 

Eldre verneverdig gårdsbebyggelse. De ulike tunene er alle utskilt fra Ve og må ses i en sammenheng. Området 

er relativt enhetlig og flere av bygningene er bevaringsverdige.  

Verdi: stor 
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4.15 KULTURMILJØ 15 VE II  

 

      

Figur 32: Vesletta med det lille høydedraget.   Figur 33: Gamle Ve skole 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av gårdsmiljøer, skole og bedehus. Flere av de eldste tunene ligger på det lille høydedraget i 

nordenden av sletta. Bruk 15 består av våningshus og låve, førstnevnte i lafteverk fra 3.kvartal av 1800-tallet (se 

fig.22). Rett nord for dette ligger bruk 16,24 med våningshus i laft fra første halvdel av 1800-tallet (se fig.23). 

Bruk 34 har låve, våningshus og hønsehus fra 1800-tallet, mens bruk 29 har våningshus fra 1700-tallet.  Både 

bruk 26 Tollemoen og bruk 28 har våningshus fra 1800-tallet. På Tollemoen har det og vært landhandel. Karten 

II har både våningshuset og låve fra tidlig 1800-tall. Våningshuset på Ormelien er i laft fra siste del av 1800-

tallet, mens låven i bindingsverk er fra første del av 1900-tallet. På det høyeste punktet på Ve er det en gammel 

skolestue fra 1800-tallet, mens bedehuset i bindingsverk fra siste del av 1800-tallet ligger ved Dønnnestadveien. 

Refshalen, vis a vis bedehuset, har våningshus fra 3.kvartal av 1800-tallet.   

 

      

Figur 34: Ve 99/15      Figur 35: Ve 99/16,24 

 
Historikk: 

Se beskrivelse under kulturmiljø 6 

 

Verdivurdering: 

Eldre verneverdig gårdsbebyggelse i opprinnelig kontekst. Flere ulike tun, som er alle utskilt fra Ve og må ses i 

en sammenheng. Bygningsmiljøet er et godt eksempel på byggeskikken på 1800-tallet, er relativt enhetlig og 

flere av bygningene har kulturhistorisk betydning.  

Verdi: stor 
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4.16 KULTURMILJØ 16 KJEVIK BRU 

 

 

Figur 36: Kjevik bru 

 
 

Beskrivelse: 

Brua er ei bjelkebru fra 1956 med to sveiste stålplatebærere som hovedbjelker med 5 spenn, det største på 40 m. 

Totallengden er 180 m. En stålplatebærer består av stålplater sveiset sammen til en I-bjelke. Brudekket er i 

betong, utstøpt i seksjoner. Landkar og pilarer i betong er fundamentert på trepæler. Ved brua er det funnet en 

skipsdel, et ror med messingbeslag, som trolig er redeponert. 

 

Historikk: 

Brua er ei eksperimentbru. Brustedet hadde svært dårlige grunnforhold, og utvikling av lette brutyper som denne 

startet på midten av 1920-tallet i Europa. Utviklingen av brutypen stoppet opp pga en del alvorlige sammenbrudd 

i påvente av gode forklaringer. Kjevik ble derfor den første av denne brutypen i vegvesenets regi (NSB brukte 

konseptet like før 2.verdenskrig). Automatsveising var uegnet og alt ble sveiset for hånd. 18 sertifiserte sveisere 

utførte jobben. I 1987 ble det påhengt en gang/sykkelbane med gitterristdekke.  

 

Verdivurdering: 

Brua er den første med sveiste stålplatebærere og ble fredet etter kulturminneloven i 2008.  

Verdi: stor 
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4.17 KULTURMILJØ 17 BORGA 

 
 

Figur 37: Våningshus Borga 

 
Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av gårdsmiljøer. På Borga 113/1 er våningshuset i laft i to etasjer, bygget ca 1720 og 

modernisert i 1950. Driftsbygningen fra 1820 ble modernisert i 1945. På bruk nr. 16 ved siden av er det også et 

våningshus fra 1800-tallet. Nede ved elven, ligger Bøens brygge og Bullverket (Bolverket), som lå under Bøen. 

Bolighuset her er fra 1700-tallet. Bolverket var et forsvarsanlegg, med stokker som var drevet ned i bunnen av 

elva, for å hindre fremmede skip i å lande.  

 

Historikk: 

Borgen og Ryen er blitt utskilt fra Bøen. Navnet Bøen betyr ganske enkelt gården. Bøen var delt i Øvre og Ytre 

eller Nedre Bøen på 1600-tallet. Bolverket er også utskilt fra Bøen. Bøen eksisterer ikke lenger. Den lå til høyre 

for veien inn til flyplassens (fv. 451). Borgen og Ryen har trolig vært en gård. Hjortfamilien eide Ryen og 

Borgen fra 1600-tallet. Bruk 16 Borgen ble utskilt i 1875. 

Verdivurdering: 

Kulturmiljøet har en eldre spesielt verdifull verneverdig gårdsbebyggelse med svært gamle hus. Bruk nr. 1, det 

gule huset, er det eneste sætehus av den gamle tohøgda typen som ennå er bevart i nedre del av dalen.  

Verdi: stor 
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Figur 38: Bullverket med Borga i bakgrunnen 

 
 

4.18 KULTURMILJØ 18 BØEN BOSETNINGSOMRÅDE I 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av et bosetningsområde fra jernalder. Under flateavdekking (fjerning av matjordlaget) i 

utvalgte søkesjakter ble det i 2007 funnet 38 strukturer. Det var stolpehull, ildsteder, kokegroper og andre groper 

fra eldre jernalder (ca.400 f.Kr. – ca. 570 e.Kr.).  

Verdivurdering: 

Kulturmiljøet er representativt for perioden.  

Verdi: middels 

 
 

4.19 3.19 KULTURMILJØ 19 BORGEVOLL 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av gårdsmiljøer, alle utskilt fra Bøen. Borgevoll var delt i 3 bruk i 1853. To av disse har 

våningshus fra siste halvdel av 1800-tallet. Bygningene er noe endret. På det tredje bruket er våningshuset borte.  

Verdivurdering: 

Bygningsmiljøet er vanlig forekommende og inneholder bygninger av begrenset kulturhistorisk betydning.  

Verdi: liten 
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Figur 39 Borgevoll 

   

4.20 KULTURMILJØ 20 RYEN 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av eldre gårdsbebyggelse med flere gamle hus, dampskipsbrygge og kalkovn. På Ryen 

112/1 er våningshuset i laft fra 1700-tallet og driftsbygningen i bindingsverk fra første halvdel av 1800-tallet. På 

bruket ved siden av er uthuset fra 1800-tallet. Kalkovnen ble bygget på dugnad omkring 1900 for å forsyne 

bygdas bønder med jordbrukskalk. Det ble brent kalk fra Lauvåsen. Dampskipsbrygga var i drift til 1930-tallet 

og er et sentralt sted for bygdas historie.  

 

Historikk: 

Ryen er blitt ryddet fra Bøen. Ryen var administrativt senter for Tveit kommune frem til 

kommunesammenslåingen i 1965. Ryen er et vin-navn. Både Ryen, Borgen og Bøen har trolig hørt til den 

opprinnelige landnåmsgården. De fleste fortidsminner er borte. Karten, som ligger inntil Topdalsveien, var 

opprinnelig husmannsplass under Ryen. Hjort-familien eide Ryen fra 1600-tallet frem til i dag. På Ryen er det 

gjort funn fra romertid.  

Verdivurdering: 

Flere kulturminner fra ulike tidsepoker. Sentralt sted for Ryen med kalkovn og damskipskai. Slike kalkovner er 

ikke lenger vanlige. Godt bevart og autentisk bygningsmiljø med eldre verneverdig bebyggelse på bruk 1.  

Verdi: middels  
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Figur 40: Kalkovnen på Ryen 

 
 
 

 

Figur 41: Ryen 112/1 sett mot Borgevoll 
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4.21 KULTURMILJØ 21 BØEN BOSETNINGSOMRÅDE II 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av et bosetningsområde fra jernalder. Under flateavdekking (fjerning av matjordlaget) i 

utvalgte søkesjakter ble det i 2007 funnet ca. 500 strukturer. Det var stolpehull, ildsteder, kokegroper og andre 

groper fra eldre jernalder (ca.400 f.Kr. – ca. 570 e.Kr.). Funnene var særlig konsentrert langs Dalebekken.  

Verdivurdering: 

Representative automatisk fredete kulturminner fra jernalder.  

Verdi: middels 

 

4.22 KULTURMILJØ 22 BØEN  

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av et lite småbruk utskilt fra Bøen, samt fornminner. Våningshuset er fra begynnelsen av 

1800-tallet. Huset er i tradisjonell sørlandsstil. Det er skiftet vinduer, ellers er huset relativt autentisk med 

liggende panel og inngang midt på langsiden. Uthuset er trolig fra begynnelsen av 1900-tallet. Her er også et 

stort bosetningsområde fra jernalder. Under flateavdekking (fjerning av matjordlaget) i utvalgte søkesjakter ble 

det i 2007 funnet 64 strukturer. Det var stolpehull, ildsteder, kokegroper og andre groper fra eldre jernalder 

(ca.400 f.Kr. – ca. 570 e.Kr.). Størst konsentrasjon av bosetningssporene var det på en mindre terrasse i 

terrenget.   

 

Verdivurdering: 

Fornminnene er representative for perioden. Bygningsmiljøet er vanlig forekommende og inneholder en bygning 

med kulturhistorisk betydning.  

Verdi: middels 

 

 

Figur 42 Bøen 
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4.23 KULTURMILJØ 23 FORSVARETS OFFISERSMESSE 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av forsvarets offisersmesse. Da forsvaret utarbeidet sin landsverneplan for bygninger og 

anlegg i 2000 ble også Kjevik leir vurdert, men ikke tatt med. Det er likevel flere enkeltbygninger som har 

kulturhistorisk verdi (se også kulturmiljø 24).  

 

Verdivurdering: 

Kulturmiljøet er representativt og bygningen har kulturhistorisk betydning. 

Verdi: middels 

 
 

 

Figur 43 Forsvarets offisersmesse 

 

4.24 KULTURMILJØ 24 BENSINSTASJON 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av en liten bensinstasjon i funkisstil. Den tilhører Forsvaret. Da forsvaret utarbeidet sin 

landsverneplan for bygninger og anlegg i 2000 ble også Kjevik leir vurdert, men ikke tatt med. Det er likevel 

flere enkeltbygninger som har kulturhistorisk verdi (se også kulturmiljø 23).  

 

Verdivurdering: 

Kulturmiljøet er sjeldent og et svært godt eksempel på funkisperioden.  

Verdi: stor 
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Figur 44 Bensinstasjon i funkisstil 

4.25 KULTURMILJØ 25 KJEVIK FORSØKSGÅRD 

Beskrivelse: 

Kjevik var et av de viktigste jordbruksområdene i Tveit. I 1824 var Kjevik delt i to bruk. Fra 1900 – 1929 ble det 

reist ni nye bruk og nydyrket 4-500 dekar her. Statens forsøksgård lå på Kjevik fra 1919 frem til krigsutbruddet i 

1939, hvorpå den ble flyttet til Aust-Agder. Gården Kjevik går for å ha vært en av de beste gårdene i Tveit. I dag 

er det kun fragmenter igjen av den tidligere forsøksgården. Så å si all jord er nedbygget, og det står kun en låve 

og et våningshus igjen. Våningshuset er i sveitserstil, og fungerer i dag som anleggskontor for Skanska. Huset er 

dårlig vedlikeholdt.  

Verdivurdering: 

Kulturmiljøet ligger ikke lenger i opprinnelig kontekst. Bygningsmiljøet er vanlig forekommende, og bygningen 

har begrenset kulturhistorisk betydning.  

Verdi: liten 

 

Figur 45 Tidligere Kjevik forsøksgård 
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4.26 KULTURMILJØ 27 SJØFLYRAMPE 

Beskrivelse: 

Kulturmiljøet består av en sjøflyrampe, bygd i 1938-1939. Den ligger ved fjorden sydøst for rullebanen. Den 

består av en skjæring i betong med dekke av sand/betong. Rampen ligger i enden av en sandstrand. I bakkant av 

sandstranden er det en natursteinsmur og lengst mot syd øst på stranden ligger velferdsbygget. Kristiansand 

lufthavn Kjevik er en av landets eldste lufthavner og var del av den første postruten i Norge mellom Oslo og 

Stavanger. 

 

Verdivurdering: 

Sjøflyrampen er med i Avinors landsverneplan og under fredning hos Riksantikvaren. Formålet er å bevare deler 

av anlegget som er knyttet til sjøflyvirksomheten på 1930-tallet. Sjøflyrampen tilhører pionertiden innen flyging 

i Norge og har betydelig dokumentasjonsverdi og kulturhistorisk betydning. Anlegget er i tillegg svært lett 

lesbart og åpner for tydelige fortolkninger av området og virksomheten. 

Verdi: stor 

 
 
 

 

Figur 46 Sjøflyrampa. Foto: Forsvarets landsverneplan 
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Nr. Kulturmiljø Verdibegrunnelse Verdi 

1 Timenes fornminneområde Svært mange ulike og representative automatisk 

fredete kulturminner med stor tidsdybde. 

Middels/stor 

2 Berhus gårdsmiljø Bygningsmiljøet vanlig forekommende, med bygninger 

av begrenset kulturhistorisk betydning. 

Liten 

3 Timenes gårdsmiljø Enhetlig bygningsmiljø, representativt, tunformen 

bevart. Bygningene har kulturhistorisk betydning. 

Middels 

4 Jons øygard og Stemmen Kulturmiljøet er ett av mange slike utmarksminner og 

er vanlig forekommende. 

Liten 

5 Heimreøydgard Kulturmiljøet er ett av mange slike utmarksminner og 

er vanlig forekommende. 

Liten 

6 Fjellet forsvarsanlegg Vanlig forekommende. Liten 

7 Hamresanden 

bygningsmiljø 

Bygningsmiljøet er vanlig forekommende 

enkeltbygninger med kulturhistorisk betydning. 

Liten/middels 

8 Steinsetting og 

steinalderboplass 

Hamremoen 

Representativt automatisk fredet kulturminne fra 

jernalder, flyttet. 

Liten/middels 

9 Hamre I gårdsmiljø Bygningsmiljøene er gode eksempler på de ulike 

periodene med intakte tun og gamle bygninger. Flere 

bygninger med stor kulturhistorisk betydning, 

midtgangshus fra 1700-tallet.  

Stor 

10 Steinalderboplass 

Ospehaugen 

Spesielt godt eksempel på perioden. Stor 

11 Jernalderboplass 

Øygarden 

Representativ. Middels 

12 Hamre II gårdsmiljø Representativt bygningsmiljø, med bygninger av 

begrenset kulturhistorisk betydning.  

Liten/middels 

13 Klevshaven gårdsmiljø Opprinnelig kontekst med enhetlig bygningsmiljø som 

er representativt for perioden. Bygninger med 

kulturhistorisk betydning.  

Middels 

14 Gårdsmiljø Ve I Eldre verneverdig gårdsbebyggelse. De ulike tunene 

er alle utskilt fra Ve og må ses i en sammenheng. 

Området er relativt enhetlig og flere av bygningene er 

bevaringsverdige.  

Stor 

15 Gårdsmiljø Ve II Eldre verneverdig gårdsbebyggelse i opprinnelig 

kontekst. Flere ulike tun, utskilt fra Ve, må ses i 

sammenheng. Godt eksempel på byggeskikken på 

1800-tallet, relativt enhetlig, flere av bygningene har 

kulturhistorisk betydning.  

Stor 

16 Kjevik bru Brua er den første med sveiste stålplatebærere og er 

fredet etter kulturminneloven. 

Stor 

17 Borga gårdsmiljø Eldre spesielt verdifull verneverdig bebyggelse med 

svært gamle hus. Eneste sætehus av den gamle 

Stor 
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tohøgda typen som ennå er bevart i nedre del av 

dalen.  

18 Bøen bosetnings-område I 

- jernalder 

Representativt. Middels 

19 Borgevoll gårdsmiljø Bygningsmiljøet er vanlig forekommende og 

inneholder bygninger av begrenset kulturhistorisk 

betydning.  

Liten 

20 Ryen gårdsmiljø Flere kulturminner fra ulike tidsepoker. Kalkovn og 

damskipskai. Godt bevart og autentisk bygningsmiljø, 

eldre verneverdig bebyggelse. 

Middels 

21 Bøen bosetnings-område 

II - jernalder 

Representativt. Middels 

22 Bøen gårdsmiljø med 

fornminner 

Fornminnene er representative for perioden. Vanlig 

forekommende bygningsmiljø. Bygning med 

kulturhistorisk betydning.  

Middels 

23 Forsvarets offisersmesse Representativt, kulturhistorisk betydning. 

 

Middels 

24 Bensinstasjon Sjeldent og et svært godt eksempel på funkisperioden.  

 

Stor 

25 Kjevik forsøksgård Ikke opprinnelig kontekst. Bygningsmiljøet er vanlig 

forekommende, begrenset kulturhistorisk betydning.  

Liten 

26 Sjøflyrampe Under fredning hos Riksantikvaren. Betydelig 

dokumentasjonsverdi og kulturhistorisk betydning. 

Anlegget er i tillegg svært lett lesbart.  

Stor 
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5. Omfang og konsekvens 

 

 

5.1 ALTERNATIV B 

 

Figur 47 Kart over B-alternativene 

Samtlige av B-alternativene tar av fra E18 ved Skjøringsmyrkrysset, og krysser Topdalselva nord for dagens 

Kjevikbru, med kryss (rundkjøring) ved Bøen/Borga. Innfarten til flyplassen er fra nord. Dette innebærer at 

kulturmiljøene 1 – 13 i hovedsak ikke blir berørt.  

 

 Alternativ B-3 

Alternativ B3 går i tunnel på nordsiden av Ve, krysser Topdalselva ca. 600 m nord for dagens bru, går på 

nordsiden av Borga, med rundkjøring i kryss med rv.451 og dreier av mot flyplassen og går ca. 100 m nord for 

dagens rv.41.  

Kulturmiljø 4 – Jons Øygard og Stemmen 

 

Verdi: Liten 

 

Omfang: 
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Den nye traseen vil gå på høydedraget øst for dalen hvor kulturmiljøet ligger. Kulturmiljøet blir ikke direkte 

berørt. Omfanget vurderes som lite/intet.  

 

Konsekvens:  

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

 

Kulturmiljø 14 Gårdsmiljø Ve I 

 

Blir ikke berørt.  

  

Kulturmiljø 15 Gårdsmiljø Ve II 

 

Verdi: Stor 

 

Omfang: 

Traseen passerer like nord for kulturmiljøet. Den går i tunnel frem til Gjersdalen. Kulturmiljøet blir ikke berørt. 

Omfanget vurderes til lite/intet. 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

  

Kulturmiljø 16 Kjevik bru   

 

Verdi: Stor 

 

Omfang: 

Vegen passerer på bru ca. 400 m nord for dagens Kjevikbru. Brua går i rett vinkel over elven. Omfanget 

vurderes til lite/intet. 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

Kulturmiljø 17 Borga 

 

Verdi: Stor 

 

Omfang: 

Ny veg vil gå på nord- og vestsiden av gårdsmiljøet, ca. 100 m fra tunet. Vegen er trukket så langt mot nord som 

mulig. Krysset utformes som rundkjøring. Tiltaket vil stort sett ikke endre kulturmiljøet, men den historiske 

lesbarheten vil reduseres noe. Det forutsettes at det støyskjermes her. Vegen går ved gårdsmiljøet i dag også, 

men en støyskjerming vil svekke den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og dets omgivelser noe. 

Omfanget vurderes som litt negativt.  

  

Konsekvens: 

Konsekvensen blir liten negativ (-). 

 

Kulturmiljø 18 Bøen bosetningsområde I   

 

Verdi: Middels 

 

Omfang: 

Kulturmiljøet blir ikke berørt. Omfanget vurderes til lite/intet. 
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Konsekvens: 

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

 

 

Kulturmiljø 19 Borgevoll   

 

Verdi: Liten 

 

Omfang: 

Den nye vegen vil gå nokså nær kulturmiljøet. Det forutsettes at det blir støyskjerming her. Dette medfører at 

tiltaket vil redusere den historiske lesbarheten noe og til dels svekke den historiske sammenhengen mellom 

kulturmiljøet og dets omgivelse. Omfanget vurderes som litt negativt. 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

Kulturmiljø 20 Ryen    

 

Verdi: Middels 

 

Omfang: 

Kulturmiljøet blir ikke berørt. Omfanget vurderes til lite/intet. 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

  

Kulturmiljø 21 Bøen bosetningsområde II   

 

Verdi: Middels 

 

Omfang: 

Ny veg vil krysse over søndre del av bosetningsområdet. Tiltaket vil medføre at kulturmiljøet blir skadet. 

Omfanget vurderes til middels negativt. 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir middels negativ (- -). 

 

Kulturmiljø 22 Bøen gårdsmiljø med fornminner   

 

Verdi: Middels 

 

Omfang: 

Vegen/fyllingen vil tangere nordvestre delen av bosetningsområdet. Gårdsmiljøet blir ikke direkte berørt. 

Tiltaket vil medføre at bosetningsområdet blir skadet. Omfanget vurderes som lite til middels negativt.  

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir liten negativ (-). 

 

Kulturmiljø 23 Forsvarets offisersmesse   

 

Verdi: Middels 
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Omfang: 

Vegen vil gå på nedsiden av bygningen. Det vil bli store skjæringer, men selve bygningen vil ikke bli direkte 

berørt. Tiltaket vil stort sett ikke endre kulturmiljøet. Omfanget vurderes til lite/intet.  

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

Kulturmiljø 24 Bensinstasjonen 

 

Verdi: Stor 

 

Omfang: 

Vegen går rett over bensinstasjonen, og den vil gå tapt. Omfanget vurderes til stort negativt.  

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir stor negativ (- - -). 

 

 

Samlet vurdering alternativ B-3: 

Av de 26 kulturmiljøene innenfor planområdet, blir 21 ikke direkte berørt. For de øvrige 5 er konsekvensene 

ubetydelig for kulturmiljø 19, liten negativ for kulturmiljøene 17 og 22, kulturmiljø 21 har middels negativ 

konsekvens og stor negativ konsekvens for kulturmiljø 24 bensinstasjonen, som har stor verdi og vil gå tapt. Selv 

om mange av kulturmiljøene ikke blir berørt, og kun en av de som har alvorlig konsekvens, har stor verdi, er det 

gjennomgående middels verdier og middels negativ konsekvens. Samlet sett vurderes derfor alternativ B-3 til 

middels negativ konsekvens. 

 

Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens 

1 – 16, 18, 20, 23, 25, 26   Ubetydelig (0) 

17 Borga gårdsmiljø Stor Litt negativt Liten negativ (-) 

19 Borgevoll gårdsmiljø Liten Litt negativt Ubetydelig (0) 

21 Bøen 

bosetningsområde II 

Middels Middels negativt Middels negativ (- -) 

22 Bøen gårdsmiljø med 

bosetningsomr. 

Middels Lite til middels negativt Liten negativ (-) 

24 Bensinstasjonen Stor Stort negativt Stor negativ (- - -) 

Alternativ B3 samlet   Middels negativ (- -) 

 
 
 

 Alternativ B-4 

Alternativ B4 følger alternativ B3 frem til Huseheia og går i dagen forbi Ve, med kryss på Ve, hvor den deretter 

krysser Topdalselva på bru på skrå like nord for dagens bru, med rundkjøring på Bøen, før den svinger opp mot 

B3 og følger samme trasé inn mot flyplassen.   

Kulturmiljø 4 – Jons Øygard og Stemmen 
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Verdi: Liten 

 

Omfang: 

Den nye traseen vil gå på høydedraget øst for dalen hvor kulturmiljøet ligger. Kulturmiljøet blir ikke direkte 

berørt. Omfanget vurderes som lite/intet.  

 

Konsekvens:  

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

Kulturmiljø 14 Gårdsmiljø Ve I 

 

Verdi: Stor  

 

Omfang: 

Vegen går over Huseheia og kommer ned og krysser Vesbekken. Deretter krysser alternativet Vesletta og følger 

det lille høydedraget med Ve-gårdene. Der hvor traséen treffer dagens veg, vil det bli et stort kryss, tett inntil et 

par av Ve-gårdene. Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt, tiltaket vil stort sett ikke endre kulturmiljøet, men 

tiltaket vil svekke den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og dets omgivelser noe. Omfanget 

vurderes som til litt negativt. 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

 

Kulturmiljø 15 Gårdsmiljø Ve II   

 

Verdi: Stor 

 

Omfang: 

Vegen går over Huseheia og kommer ned og krysser Vesbekken. Deretter krysser alternativet Vesletta og følger 

det lille høydedraget med Ve-gårdene. Der hvor traséen treffer dagens veg, vil det bli et stort kryss, tett inntil et 

par av Ve-gårdene (kulturmiljø 14). Tiltaket vil skade kulturmiljøet, og vil svekke den historiske sammenhengen 

mellom kulturmiljøet og dets omgivelser, både Vesletta og de øvrige brukene som er utskilt fra Ve-gårdene. 

Omfanget vurderes til middels negativt. 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir middels til stor negativ (- -/- - -). 

  

Kulturmiljø 16 Kjevik bru   

 

Verdi: Stor 

 

Omfang: 

Ny trasé vil krysse på skrå over Topdalselva bare 50-100 m nord for dagens bru. Tiltaket vil i noen grad svekke 

den historiske sammenhengen mellom brua og dens omgivelser, og vil i en viss grad kunne virke skjemmende, 

da ny bru ikke går parallelt med dagens, men skrått i forhold til denne. Omfanget vurderes til litt negativt.  

   

Konsekvens: 

Konsekvensen blir liten negativ (-). 

 

Kulturmiljø 17 Borga 

 

Verdi: Stor 



Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv. 41 og rv. 451 Ny veg til Kristiansand 

lufthavn, Kjevik  

 

50 

 

 

Omfang: 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt, selv om det nye krysset kommer noe nærmere enn i dag. Tiltaket vil 

imidlertid svekke den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og dets omgivelser noe. Omfanget 

vurderes som litt negativt.  

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir liten negativ (-). 

 

Kulturmiljø 18 Bøen bosetningsområde I 

 

Verdi: Middels 

 

Omfang: 

Ikke bare vil vegen gå tvers over området, men her vil også bli et stort kryss. Tiltaket vil ødelegge kulturmiljøet. 

Omfanget vurderes til stort negativt.  

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir middels til stor negativ (- -/- - -). 

 

Kulturmiljø 22 Bøen gårdsmiljø med fornminner   

 

Verdi: Middels 

 

Omfang: 

Vegen/fyllingen vil tangere nordvestre delen av bosetningsområdet. Gårdsmiljøet blir ikke direkte berørt. 

Tiltaket vil medføre at bosetningsområdet blir skadet. Omfanget vurderes som lite til middels negativt.  

 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir liten negativ (-). 

 

 

Kulturmiljø 23 og 24   

Lik alternativ B3 

 

Samlet vurdering av alternativ B4: 

Av de 26 kulturmiljøene innenfor planområdet, blir 20 ikke direkte berørt. For 3 av disse er konsekvensen liten, 

men for de 3 øvrige er konsekvensene imidlertid alvorlige, fra kulturmiljø 15 og 18 med middels til stor negativ 

konsekvens til kulturmiljø 24 bensinstasjonen, som har stor verdi og som vil gå tapt, og har stor negativ 

konsekvens. Den alvorlige konsekvensen for de som blir berørt, hvorav 3 har stor verdi, gjør at alternativet 

vurderes samlet til å ha stor negativ konsekvens.  

 

Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens 

1 – 14, 19, 20, 21, 23, 25, 

26 

  Ubetydelig (0) 

15 Gårdsmiljø Ve II Stor Middels negativt Middels/stor negativ 

(- -/- - -) 

16 Kjevik bru Stor Litt negativt Liten negativ (-) 
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17 Borga Stor Litt negativt Liten negativ (-) 

18 Bøen 

bosetningsområde I 

Middels Stort negativt Middels til stor negativ (- 

-/- - -) 

22 Bøen gårdsmiljø med 

bosetningsomr. 

Middels Lite til middels negativt Liten negativ (-) 

24 Bensinstasjonen Stor Stort negativt Stor negativ (- - -) 

Alternativ B4 samlet   Stor negativ (- - -) 

 
 
 

 Alternativ B-6 

Dette alternativet skiller lag med de andre B-alternativene ved Storemyr og går på sørsiden av Huseheia langs 

Hamrevannsbekken og dreier over Vesletta med kryss på Ve og følger deretter samme trasé som B4.  

Kulturmiljø 4, 14 

 

Lik alternativ B4 

 

Kulturmiljø 15 Gårdsmiljø Ve II   

 

Verdi: Stor 

 

Omfang: 

Vegen vil gå over Vesletta og tangere kulturmiljøet, før alternativet ender i et kryss på Ve, tett inntil et par av 

Ve-gårdene. Tiltaket vil skade kulturmiljøet, og svekke den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og 

dets omgivelser, både Vesletta og de øvrige brukene som er utskilt fra Ve-gårdene (kulturmiljø 14). Omfanget 

vurderes til lite til middels negativt. 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir middels negativ (- -).  

  

Kulturmiljø 16, 17, 18, 22, 23, 24   

 

Lik alternativ B4.  

 

 

Samlet vurdering alternativ B6: 

Av de 26 kulturmiljøene innenfor planområdet, blir 20 ikke direkte berørt. For 3 av dem er konsekvensen liten, 

mens for de 3 øvrige er konsekvensene imidlertid alvorlige, fra kulturmiljø 15 med middels negativ konsekvens 

til kulturmiljø 18 med middels til stor negativ konsekvens og kulturmiljø 24 bensinstasjonen, som har stor verdi 

og som vil gå tapt, og har stor negativ konsekvens. Den alvorlige konsekvensen for disse, hvorav 2 har stor 

verdi, gjør at alternativet vurderes samlet til å ha stor negativ konsekvens.  
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Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens 

1 – 14, 19, 20, 21, 23, 25, 

26 

  Ubetydelig (0) 

15 Gårdsmiljø Ve II Stor Lite til middels negativt Middels negativ 

(- -) 

16 Kjevik bru Stor Litt negativt Liten negativ (-) 

17 Borga gårdsmiljø Stor Litt negativt Liten negativ (-) 

18 Bøen 

bosetningsområde I 

Middels Stort negativt Middels til stor negativ (- 

-/- - -) 

22 Bøen gårdsmiljø med 

bosetningsomr. 

Middels Lite til middels negativt Liten negativ (-) 

24 Bensinstasjonen Stor Stort negativt Stor negativ (- - -) 

Alternativ B6 samlet   Stor negativ (- - -) 

 

 Oppsummering av B-alternativene 

 

Alternativ B3 Middels negativ (- -) 

Alternativ B4 Stor negativ (- - -) 

Alternativ B6 Stor negativ (- - -) 
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5.2 ALTERNATIV F 

 

Figur 48 Kart over F-alternativene  

Samtlige av F-alternativene tar av fra E18 ved Skjøringsmyrkrysset, og krysser Topdalselva sør for dagens 

Kjevikbru. Innfarten til flyplassen er fra sør. Dette innebærer at kulturmiljøene 1 – 11 og 13 - 24 i hovedsak ikke 

blir berørt.  

 

 Alternativ F1 

Alternativet følger B-alternativene frem til Storemyr og går over nordre del av Hommerfjellet og passerer 

Klevshaven på sørsiden, med kryss på Hamre, før vegen vil krysse Topdalselva ved Strandehei. Her følges C-

alternativene frem til flyplassen. 

Kulturmiljø 4 

Lik alternativ B6  

 

 

Kulturmiljø 12 Hamre II   

 

Verdi: Liten til middels 

 

Omfang: 

Traseen går tvers gjennom kulturmiljøet. Kulturmiljøet vil bli skadet, og tiltaket vil svekke den historiske 

sammenhengen mellom brukene, og dermed redusere den historiske lesbarheten. Omfanget vurderes som 

middels negativt.  

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir liten negativ (-). 
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Kulturmiljø 25 Kjevik forsøksgård 

 

Verdi: Liten 

 

Omfang: 

Bygningene er krysset ut på reguleringsplanen og vil dermed trolig bli revet. Selve vegtiltaket vil dermed ikke ha 

noen ytterligere konsekvens for kulturmiljøet. Omfanget vurderes til lite/intet. 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir ubetydelig (0).  

 

Kulturmiljø 26 Sjøflyrampe 

 

Verdi: Stor 

 

Omfang: 

Ny veg vil ikke berøre sjøflyrampa direkte, men vegen vil komme ganske nær. Det går en veg der i dag, men den 

nye vegen vil komme i tillegg og blir større og mer dominerende. Tiltaket vil kunne svekke den historiske 

sammenhengen mellom kulturmiljøet og dets omgivelser noe. Omfanget vurderes som litt negativt. 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir liten negativ (-). 

 

Samlet vurdering alternativ F1: 

Kun tre kulturmiljøer blir berørt av dette alternativet. Ingen av disse har alvorlige konsekvenser. Den samlede 

konsekvensen blir derfor ubetydelig.  

 
 

Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens 

1 – 11, 13 - 24   Ubetydelig (0) 

12 Hamre II Liten/middels Middels negativt Liten negativ (-) 

25 Kjevik forsøksgård Liten Lite/intet Ubetydelig (0) 

26 Sjøflyrampe Stor Litt negativt Liten negativ (-) 

Alternativ F1 samlet   Ubetydelig (0) 

 
 

 Alternativ F3 

Dette alternativet går i lang tunnel fra Skjøringsmyrkrysset og nesten frem til Topdalselva. Vegen kommer ut i 

dagen ved Hamre. Her blir det et kryss. På Kjeviksiden følger den C-alternativene.  

 

Kulturmiljø 11 Jernalderboplass Øygarden 

 

Verdi: Middels 

 

Omfang: 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt. Tiltaket vil stort sett ikke endre kulturmiljøet. Omfanget vurderes til 

lite/intet. 
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Konsekvens: 

Konsekvensen blir ubetydelig (0).  

 

Kulturmiljø 12 Hamre II 

 

Verdi: Liten/middels 

 

Omfang: 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt. Tiltaket vil stort sett ikke endre kulturmiljøet. Omfanget vurderes til 

lite/intet. 

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir ubetydelig (0).  

 

 

Kulturmiljø 25   

Lik alternativ F1 

 

Kulturmiljø 26   

Lik alternativ F1 

 

Samlet vurdering alternativ F3: 

Kun to kulturmiljøer blir berørt av dette alternativet. Ingen av disse har alvorlige konsekvenser. Den samlede 

konsekvensen blir derfor ubetydelig.  

 
 

Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens 

1 – 24   Ubetydelig (0) 

25 Kjevik forsøksgård Liten Lite/intet Ubetydelig (0) 

26 Sjøflyrampe Stor Litt negativt Liten negativ (-) 

Alternativ F3 samlet   Ubetydelig (0) 

 

 Oppsummering av F-alternativene 

 

Alternativ F1 Ubetydelig (0) 

Alternativ F3 Ubetydelig (0) 
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5.3 ALTERNATIV C 

 

Figur 49 Kart over C-alternativene 

Alternativ C tar av fra E18 ved Timeneskrysset, og går i tunnel under Moneheia, med kryss på Hamre, og følger 

for øvrig alternativ F etter kryssing av Topdalselva og resten av strekningen mot flyplassen. Dette innebærer at 

kulturmiljøene 2 – 10 og 12 - 24 i hovedsak ikke blir berørt.  

 

 Alternativ C5 

Kryss på Timenes og fortsetter i dagen frem til Moneheia, hvor den går i tunnel. Vegen kommer ut av tunnelen 

på samme sted som alternativ F3 og har kryss på Hamre. 

Kulturmiljø 1 Timenes fornminneområde 

Verdi: Middels til stor 

Omfang: 

Det blir ingen vesentlige endringer av krysset på Timenes som vil påvirke kulturmiljøet. Omfanget vurderes som 

lite/intet. 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

 

 

Kulturmiljø 11, 12, 25, 26   

 

Lik alternativ F3 

 

 

Samlet vurdering av alternativ C5: 



Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv. 41 og rv. 451 Ny veg til Kristiansand 

lufthavn, Kjevik  

 

57 

 

Tre kulturmiljøer blir berørt av dette alternativet. Den største negative konsekvensen er for Sjøflyrampa med 

liten negativ konsekvens. I tillegg blir to andre kulturmiljøer berørt, men her er konsekvensen ubetydelig. Den 

samlede konsekvensen for hele alternativet vurderes derfor til ubetydelig.   

 

Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens 

2 – 24   Ubetydelig (0) 

1 Timenes 

fornminneområde 

Middels/stor Lite/intet Ubetydelig (0) 

25 Kjevik forsøksgård Liten Lite/intet Ubetydelig (0) 

26 Sjøflyrampe Stor Litt negativt Liten negativ (-) 

Alternativ C5 samlet   Ubetydelig (0) 

 
 

 Alternativ C6 

Frem til tunnel under Moneheia er traseen lik C5, men C6 alternativet kommer ut av tunnel ca 200 m sør, før den 

krysser Topdalselva, og deretter følger samme trase som C5.  

 

Kulturmiljø 1 Timenes fornminneområde 

  

Lik alternativ C5 

 

Kulturmiljø 11 Jernalderboplass Øygarden   

 

Verdi: Middels 

 

Omfang: 

Traseen krysser over utkanten av boplassområder. Tiltaket vil skade eller ødelegge kulturmiljøet. Omfanget 

vurderes som middels til stort negativt.  

 

Konsekvens: 

Konsekvensen blir middels negativ (- -). 

 

Kulturmiljø 25   

 

Lik alternativ C5 

 

Kulturmiljø 26   

 

Lik alternativ C5 

Samlet vurdering alternativ C6: 

Kun to av 26 kulturmiljøer blir berørt av dette alternativet, og kun en av disse har alvorlige konsekvenser. Den 

samlede vurderingen blir derfor liten negativ konsekvens.  

 

Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens 

1 – 10, 12 - 25   Ubetydelig (0) 
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11 Jernalderboplass 

Øygarden 

Middels Middels til stor negativt Middels negativ  

(- -) 

26 Sjøflyrampe Stor Litt negativt Liten negativ (-) 

Alternativ C6 samlet   Liten negativ (-) 

 

 Oppsummering av C-alternativene 

 

Alternativ C5 Ubetydelig (0) 

Alternativ C6 Liten negativ (-) 
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6. Samlet konsekvens med rangering 

 

Selv om to av alternativene har fått samme samlet konsekvens, er det likevel forskjeller mellom disse. Det 

gjelder B4 og B6, hvor B4 har større negative konsekvenser for kulturmiljø 15 enn B6. Rangeringen viser derfor 

hvilke alternativer som er best (nr.1) og hvilke som er dårligst (nr.7) med hensyn til kulturminner. Det er ingen 

tvil om at F-alternativene er de beste av hensyn til kulturmiljø, og at B-alternativene er de verste. Det er også stor 

forskjell på C-alternative og B-alternativene, hvor C-alternativene er å foretrekke fremfor B.  

Alternativ Konsekvens Rangering 

Alternativ B3 Middels negativ (- -) 5 

Alternativ B4 Stor negativ (- - -) 7 

Alternativ B6 Stor negativ (- - -) 6 

Alternativ F1 Ubetydelig (0) 1 

Alternativ F3 Ubetydelig (0) 3 

Alternativ C5 Ubetydelig (0) 2 

Alternativ C6 Liten negativ (-) 4 
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7. Avbøtende tiltak 

I følge planprogrammet skal avbøtende tiltak som ikke inngår i tiltaket beskrives, men ikke inngå i den samlete 

vurderingen. Det skal også gis en kort beskrivelse av oppfølgende undersøkelser og arbeid med temaet på neste 

plannivå.  

Dersom det er mulig, kan det være aktuelt å flytte bensinstasjonen. Da vil konsekvensen for B-alternativene bli 

betydelig redusert.  

For en del av gårdsmiljøene vil det være nødvendig med skjerming mot vegen. Det gjelder kulturmiljøene 9,12, 

14, 15, 17, 19 og 22, avhengig av hvilket alternativ som blir valgt. Detaljer for dette bør det arbeides videre med 

på neste plannivå når endelig trasé er valgt.  

 



Kommunedelplan med konsekvensutredning for rv. 41 og rv. 451 Ny veg til Kristiansand 

lufthavn, Kjevik  

 

61 

 

8. Anleggsfasen 

For noen kulturmiljøer må en ta spesielle hensyn i anleggsfasen. Foruten de automatisk fredete kulturminnene 

innenfor planområdet er det også to fredete anlegg, Kjevik bru og Sjøflyrampa. Av disse vil det særlig være 

aktuelt med tiltak for å sikre Sjøflyrampa, som vil ligge nokså nær den nye traseen dersom F- eller C-

alternativene velges.  
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