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Forord
Statens vegvesen Region øst har i samråd med Lunner og Gran kommuner satt i gang et
planarbeid for å avklare trasé for framtidig rv. 4 med tilhørende lokalvegsystem på
strekningen mellom Roa og Gran grense i Lunner kommune. En kort strekning i Gran
kommune omfattes også av planene.
Behovet for en ny trasé skyldes lav vegstandard i forhold til vegens funksjon, dårlig trafikksikkerhet, tidvise problemer med trafikkavviklingen og miljøproblemer for nærliggende
bebyggelse.
Målet med det pågående planarbeidet er å få fastlagt trasé for ny rv. 4 mellom Roa og Gran
grense, inklusive nødvendige tilknytninger og tiltak på lokalt vegnett. Som grunnlag for valg
av alternativ skal det utarbeides en kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) etter
plan- og bygningslovens kap. VII-a. Formell avklaring for ny vegtrasé skal skje gjennom
godkjenning av kommunedelplanen i Lunner og Gran kommuner.
Foreliggende delrapport dokumenterer registreringer og verdivurdering for temaet
kulturmiljø og vurderer omfang og konsekvenser av de ulike vegalternativene.
Hos Statens vegvesen Region øst er Anne Brit Moen prosjektleder og Ane Fyksen/Ole
Kristian Haug planprosessledere.
Til å gjennomføre utredningen har Statens vegvesen engasjert Multiconsult AS.
Oppdragsleder hos Multiconsult AS har vært naturforvalter Vegard Meland. Til å utarbeide
delrapporten for kulturmiljø er Kulturminnekompaniet ved Solrun Skogstad og Unni Broe
engasjert. Liv Marit Rui ved Kulturminneconsult har bistått med temaet automatisk fredete
kulturminner.
Arbeidet ble utført i perioden mai 2011– februar 2002.
Oslo, februar 2012
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0 Sammendrag
0.1

Innledning

Dagens rv. 4 i Viggadalen har generelt dårlig standard og er ikke tilfredsstillende i forhold til
vegens funksjon. Det er derfor satt i gang et arbeid for å avklare trasé mellom Roa og Gran
grense. Videre nordover mellom Gran grense og Jaren foreligger det vedtatt reguleringsplan for
ny rv. 4.
Registreringer og verdivurderinger i denne rapporten bygger på tidligere planarbeide med rv. 4
for strekningen Roa–Jaren, dvs. konsekvensutredningens temautredning for kulturminner og
kulturmiljøer fra 2002. Kulturmiljøene er befart på nytt 2011 og fotomaterialet er oppdatert. Av
hensyn til de nye traséforslagene er avgrensingene av kulturmiljøene noe endret i forhold til
2002-utredningen. Av samme grunn er noen delt opp og nye lagt til. De fleste av de nye
kulturmiljøene gjelder yngre bygningsmiljøer, men også en tuft fra eldre jernalder som ble
funnet i forbindelse med en undersøkelse for reguleringsplan øst for Sand i 2005.
Rapporten er bygd opp rundt definerte og avgrensede kulturmiljøer. Med bakgrunn i relevant
historisk materiale og registre, er undersøkelsesområdet befart for å identifisere objekter og
miljøer som har antatt kulturhistorisk verdi. Kulturminnene/ -miljøene er rangert etter en skala
fra stor til liten. Kulturmiljøene er identifisert med et eget nummer og miljøene og deres verdi er
vist på et verdikart (fig. 4.2). Miljøer innenfor undersøkelsesområdet som ikke er gitt verdi har
enten antatt minimal betydning for kulturhistorien, eller er så nye og vanlig forekommende at
det ikke gir mening å gradere dem.

0.2

Tiltaket

Det planlegges firefelt motortrafikkveg med bredde 20 meter og tunnel med to atskilte løp.
Dagens riksveg opprettholdes som lokalveg/parallellveg. Det bygges gang- og sykkelveg
mellom Roa og Volla. Det foreligger seks utredningsalternativer.
Alternativ A6
Alternativ A6 starter i rundkjøringa på Roa, går rett nordover og inn i tunnel ved Nerenga. Etter
vel en kilometer kommer tunnelen ut i dagen ved Flågenvegen og alternativet fortsetter langs
dagens rv. 4 fram til Holmen. Her krysses dagens riksveg og Vigga på bruer til parsellslutt ved
Gran grense. Tilknytting til lokalveg og rv. 35 på Roa blir ved eksisterende rundkjøring.
Alternativ A7
Alternativ A7 tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen. Det legges i
lisida øst for Roa på dyrket jord, og krysser dagens rv. 4 ved Myrvang. Alternativet krysser så
Vigga rett nord for renseanlegget, og er videre nordover nesten i sin helhet lagt på dyrket jord
fram til Gran grense. Ved Holmen krysser vegen en slynge på Vigga, og elva må her legges om
på østsiden av ny veg. Tilknytning til rv. 35 og lokalt vegnett er gjennom et planskilt kryss nord
for eksisterende rundkjøring. Dagens rv. 4 fjernes mellom parsellstart og rundkjøringa.
Alternativ A8
Alternativ A8 tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen som alternativ
A7. Ved Nerengen er alternativet lagt videre i tunnel som A6, se dette. Tilknytning til rv. 35 og
lokalt vegnett blir gjennom kryss som for alt. A7 med et planskilt kryss nord for Roa. Dagens
rv. 4 fjernes mellom parsellstart og rundkjøringa.
Alternativ C3
Alternativ C3 starter som A7 og A8, og har som disse et planskilt kryss nord for Roa. Videre
fortsetter alternativer parallelt med dagens riksveg fram til Holmen. Her krysses dagens riksveg
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og Vigga. Alternativet krever omlegging av lokalveger i Vollaområdet, og det blir behov for
flere lokalvegkryssinger.
Alternativ C4
Alternativet starter i rundkjøringa som alt. A6 og går inn i tunnel. Istedenfor å gå ut i dagen ved
Flågenvegen dreier tunnelen for alternativ litt østover og fortsetter i fjell fram til rett nord for
kommunegrensa ved Holmen. Tunnelen får en samlet lengde på vel 2 km. Derifra svinger
alternativet vestover, krysser dagens rv. 4 og Vigga på bruer. En kort strekning av Vigga må
legges om.
Alternativ C5
Alternativet er identisk med alternativ A8 fram til og med tunnelpåhugget. Etter tunnelpåhugget
fortsetter C5 som alternativ C4.

0.3

Metode

Metoden i Statens vegvesens Håndbok 140 er lagt til grunn og endringer i denne siden 2002 er
tatt hensyn til. Metoden følger en tredelt struktur: etter at kulturmiljøer er avgrenset og gitt verdi
bestemmes omfanget av inngrepet, hvoretter konsekvensen fastsettes etter en gitt matrise for
forholdet mellom verdi og omfang.

0.4 Verdier
Planområdet ligger i søndre del av Viggadalføret, en jordbruksdal med mindre tettstedsmiljøer
og stor grad av enhetlig preg. Landskapet er bakkete med åpne sammenhengende jordbruksareal
på begge sider av Vigga. Området tilhører noen av de beste jordbruksbygdene i Norge.
Undersøkelsesområdet består av planområdet for mulige traséforslag og influensområdet.
Influensområdet avgrenses i hovedsak av Gjøvikbanen i vest og omfatter de fleste gårdstuna i
øst som har jordveg ned mot Vigga. Se verdikart figur 4-2.
Løsfunn av gjenstander som f.eks. steinøkser, forteller om bruk av området i steinalderen, men
vi kjenner ikke boplassene fra denne perioden. Fra jernalderen av er fast jordbruksbosetting godt
dokumentert ved en mengde funn og faste fornminer - bl.a. med flere markante gravhauger. De
eldste og største gårdene ligger på høyder i terrenget midtlis. Potensialet for nye funn er stort
ved gårdene og avtar mot dalbunnen. I dalbunnen langs rv. 4 ligger mesteparten av den ikke
jordbruksrelaterte yngre bebyggelsen. Det er konsentrasjoner av slik bebyggelse ved Volla og
Flatla Mølle.
Gjennomgående ferdsel har satt sitt preg på området fra langt tilbake, og området har bevart
samferdselsspor fra forskjellige tider. Viktigst er Den Bergenske Kongeveg fra 1700-tallet. På
1860-tallet ble Hadelandchausséen ført fram i dalbunnen langs Vigga, og dagens rv. 4 følger
med få unntak denne. Rundt 1900 kom Gjøvikbanen som skapte forutsetningene for
stasjonsbyene.

0.4.1




Viktige sammenhenger og karakteristi ske elementer i
kulturminnebildet
Beliggenheten til gårdstuna på høydene i dalføret viderefører et landskapsbilde med
lange tradisjoner, og er viktig for å forstå bosettingshistorie og ressursutnyttelse. På
grunn av dalens topografi er det visuell sammenheng mellom flere av tunområdene på
hver side av dalen
Gravhaugene på strategiske steder som langs gamle ferdselsveger, på høyder og i
tilknytning til dagens gårdsbebyggelse er viktige for tidsdybden i kulturminnebildet som
helhet, og inngår som en viktig del av landskapsbildet.
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Eldre veger. Til den eldste ferdselstrukturen hører Kongevegen på høydedraget på
østsida. Den kommer inn nord for planområdet ved Morstad-Hov. Sporene etter den
såkalte "Byvegen" mellom gårdene i østlia kan være deler av en enda eldre forbindelse.
Også tverrforbindelsene i dalen forteller om et eldre ferdselsmønster, der vegene ved
Volla og møllevegen til Flatla mølle er de viktigste.
Husmannsplasser og småbruk med karakteristisk beliggenhet på mindre terrasser i
lisidene, ved allfarvegene og i dalbunnen. Her finnes ofte et småskala mosaikkpreget
gårdslandskap, i kontrast til sammenslåtte åkre ved de større gårdene.
Vigga – elveløpet med rester etter gamle møllebruk og annen vannbasert virksomhet.
Elva er kanalisert gjennom store deler av planområde, men følger naturlig løp et lite
parti ved Volla og i nord ved Helgeland. Flere veger krysser elva. Steinhvelvbrua ved
Volla er den eneste eldre bevarte.
Chausséen og jernbanen. Nye kommunikasjoner endret ferdselsstrukturen mellom 1870
og 1900. Hadelandchausséen ble ført fram i dalbunnen langs Vigga til Hofsbro i Gran i
1864, og ligger til grunn for dagens rv. 4. Kun ved Sand er en lengre strekning bevart
relativt intakt. Gjøvikbanen sto ferdig i 1900 og er lite endret.
Chaussé-relatert bebyggelse. Knutepunktene Sand og Volla vokste fram ved
krysningspunktet med chausséen. Men vegen har opp til 1960-tallet trukket til seg
spredt bebyggelse.

0.5 Konsekvenser
Vegalternativene får ulike konsekvenser for en rekke miljøer av ulik verdi og størrelse. Den
samlede virkningen av hvert enkelt alternativ er ikke kommet fram som en matematisk
summering av enkeltkonflikter, men bygger på en helhetlig vurdering. Enkelte miljøer skiller
seg ut i vektingen fordi de har lokalhistorisk betydning i en noe videre sammenheng. Det gjelder
særlig det gamle bygdesenteret på Sand (KM 1), men også Flatla mølleveg (KM 21),
knutepunktet Volla (KM 14), samt Kraggerud (KM 23) og Flatla (KM 19) – innen
influensområdet de beste representantene for de store gårdsmiljøene midtlis, med bygninger og
kulturlandskap. Småbruksmiljøene er en sårbar kategori kulturminner, men det er ingen særlig
viktige konfliktpunkter som er egnet til å skille mellom alternativer. Det er også vanskelig å
vekte konflikten med jernaldertuften på Løken i forhold til de andre miljøene. I rangeringen
vektes hensynet til Sand sterkt.

0.5.1

Alternativ A6

Alternativet fører til en litt forsterket negativ situasjon for det gamle bygdesenteret Sand (KM
1). Det er også negativt for kulturlandskapet på Kraggerud (KM 23) og Byvegen (KM 66). Det
har relativt få konflikter mht. småbruka. Samlet konsekvens vurderes som liten til middels
negativ.
Det er potensial for å finne ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved Kraggerud.

0.5.2

Alternativ A7

Alternativ A7 har positiv konsekvens for det gamle kommunesenter på Sand, først og fremst
fordi fjerning av dagens rv. 4 fjerner en barriere i miljøet og reparerer et tidligere inngrep. Men
alternativet berører samtidig flere typer kulturminner og aspekter ved områdets kulturhistorie på
en negativ måte. Viktigst er konflikten med Flatla Mølleveg (KM 21), en av de best bevarte
eldre vegstrukturene i området. Alternativet er også samlet et av de mest negative for småbruka
i området. Alternativet har, som alle med positiv konsekvens for Sand, negativ konsekvens for
jernaldertuften ved Løken (KM 72). Samlet konsekvens vurderes som middels til stor negativ.
Det er potensial for å finne ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved Flatla.
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0.5.3

Alternativ A8

Som ved A7 er alternativet positivt for Sand (KM 1) og negativt for jernaldertuften på Løken. I
tillegg er det negativt for gårdslandskapet ved Kraggerud (KM 23). I forhold til A7 unngås
konflikt med Flatla mølleveg. Det er som A6 negativt for Byvegen (KM 66). Det er noe mer
negativt for småbrukene enn A6, men mindre enn A7. Samlet konsekvens vurderes som liten til
middels negativ.
Det er potensial for å finne ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved Kraggerud.

0.5.4

Alternativ C3

Som ved A7 og A8 er alternativet positivt for Sand og negativt for jernaldertuften på Løken. Det
har samme negative konsekvens som A6 ved Kraggerud, men unngår konflikt med Byvegen.
Alternativet har noen flere og større konflikter med småbruksmiljøene, omtrent som A7. I
tillegg er dette det eneste alternativet som har konflikt med bygdesenteret Volla (KM 14).
Samlet konsekvens vurderes som middels til stor negativ.
Det er potensial for å finne ikke kjente automatisk fredete kulturminner ved Volla og
Kraggerud.

0.5.5

Alternativ C4

Konfliktbildet tilsvarer A6 ved Sand, dvs. den er negativ for miljøet. Jernaldertuften på Løken
unngås og i forhold til A6 spares kulturlandskapet ved Kraggerud ved lang tunnel, men
Byvegen blir berørt. For småbruk og kulturlandskap er konfliktnivået relativt lavt. Samlet
konsekvens vurderes som liten negativ.

0.5.6

Alternativ C5

Det andre langtunnelalternativet C5 er som A7, A8 og C3 positivt for Sand. Det har konflikt
med jernaldertuften på Løken og med Byvegen, og noe større konflikt med småbruk enn C4.
Samlet konsekvens vurderes som liten negativ.

0.5.7

Oppsummering konsekvenser

Av alternativene som er positive for Sand (A7, A8, C3, C5) peker A7 seg ut som det dårligste
først og fremst på grunn av konflikten med Flatla Mølleveg, men også med et akkumulert høyt
konfliktnivå for småbrukene. Dernest kommer C3 dårlig ut – ved negativ konsekvens for
bygdesenteret Volla, men også ved konflikten med kulturlandskapet på Kraggerud og hensynet
til småbrukene. A8 har konflikten med kulturlandskapet på Kraggerud. Av alternativene som er
positive for Sand kommer tunnelalternativet C5 best ut.
Av alternativene som er negative for Sand (A6, C4), og dermed ikke har konflikt med
jernaldertuften på Løken, peker A6 seg ut som det dårligste – først og fremst på grunn av
kulturlandskapet på Kraggerud.
Konsekvensene for Sand er viktige for avveiningen, men to av alternativene som er positive for
Sand har så pass store konflikter med andre miljøer at de rangeres som blant de mest negative.
Det gjelder som nevnt først og fremst A7 (særlig på grunn av Flatla mølleveg) og C3 (med vekt
på Volla). Dernest kommer A6 blant de mest negative – på grunn av Sand og i tillegg negative
følger for Kraggerud og Byvegen.
A8 og C5 er begge positive for Sand, og har samlet et relativt lavt konfliktbilde. C5, som ved
lang tunnel unngår konflikten med Kraggerud, rangeres som det beste totalt. I midten av skalaen
ligger A8 og C4. C4 har på grunn av lang tunnel et lavt konfliktbilde, men er negativt for Sand.
Rangeringen av alternativene blir som følger fra best til dårligst:
Alt. 0, C5, A8, C4, A6, C3, A7
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0.5.8

Avbøtende tiltak

I forbindelse med YM-planen (Ytre Miljø) utarbeides et program i samarbeid med
kulturvernmyndighetene for hvordan man skal håndtere kulturminnene i forhold til tiltaket, både
i anleggsfasen og etterpå.
Dokumentasjon og flytting. Kulturminner som blir sterkt berørt bør dokumenteres eller vurderes
flyttet. Nivå for dokumentasjon eller eventuelt flytting avhenger av type kulturminne, og bør
avklares med kulturvernmyndighetene i YM-planen for kulturminner.
Støyavbøtende tiltak og opparbeidelse av nye driftsveger i jordbruket, kan ha både positive og
negative effekter på kulturminner. Slike tiltak må avklares med kulturvernmyndighetene.
Etterbrukstiltak for avlastet veg. Etterbrukstiltak ut fra kulturvernhensyn for veger som blir
avlastet for trafikk ved ny rv. 4 kan påvirke det totale konfliktbildet ved inngrepet. Det bør lages
en egen plan for etterbrukstiltak i området, som kan være en del av YM-planen. Fjerning av
dagens rv. 4 og tilbakeføring av tidligere inngrep ved Sand er lagt inn som en premiss i
konsekvensvurderingene av alternativ A7, A8, C3 og C5. Andre steder hvor etterbrukstiltak kan
forsterke de positive virkningene av avlastet veg er ved Volla og eventuelt i krysset med Flatla
Mølleveg.

0.5.9

Oppfølgende undersøkelser

Potensialet for å finne ikke kjente automatisk fredete kulturminner
Den viktigste usikkerheten i vurderingene er knyttet til hvor sannsynlig det er å finne ikkekjente automatisk fredete kulturminner. I denne delen av Viggadalen dreier det seg i hovedsak
om områder hvor man kan vente finne boplasspor eller andre aktivitetsspor i dyrket mark.
Generelt er potensialet for nye funn stort ved gårdene på høydedragene og avtar mot dalbunnen.
Det betyr at det er størst sannsynlighet for å støte på ikke kjente automatisk fredete kulturminner
der traséene går i lisidene. Vurderingen av potensialet som er gjort her gjelder kun langs
traséforslagene. Fire områder peker seg ut.
Alternativ A7 ved Flatla: Over innmarka til Flatla, der A7 går parallelt med Flatla mølleveg
(KM 21) er det to høydedrag som peker seg ut, på hver side av bekken.
Alternativ A6, A8 og C3 ved Kraggerud: Kulturlandskapet som strekker seg sørvestover fra
tunhøyden har flere mindre høydedrag hvor man kan forvente å finne boplasspor i dyrket mark.
Alternativ C3 ved Volla. Småbruket Vollaløkka ligger på en framskutt rygg i Viggadalen. Bak
tunet vil C3 går med skjæringsutslag inn i jordvegen bak tunet. Denne ryggen peker seg ut som
et mulig sted for boplasspor.

0.5.10 Undersøkelsesplikten
Potensialvurderingen gir en pekepinn på hvor man kan forvente å finne ikke kjente automatisk
fredete kulturminner. De arkeologiske undersøkelsene som er foretatt i forbindelse med
konsekvensutredningen av rv. 4 oppfyller ikke undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens §
9. Det må foretas mer finmaskete undersøkelser i forbindelse med reguleringsplanen. Det
gjelder også områder som vil bli berørt under anleggsfasen. Dersom det blir nødvendig å søke
om dispensasjon fra kulturminneloven, vil det medføre krav om at det foretas arkeologiske
utgravinger av de kulturminnene som blir berørt.

0.5.11 Konsekvenser i anleggsperioden
Det forutsettes generell hensyntagen under anleggsperioden. Utbygger må gjøre seg kjent med
kulturminnene. Sårbare områder bør sperres av fysisk.
I YM-planen må det gå fram hvordan man skal håndtere kulturminnene i anleggsfasen. Der må
riggområder, anleggsveger og deponiområder inngå. Skilting, markering og skjerming av
kulturminner i forkant av anleggsarbeidet vil kunne fungere som et positivt og effektivt vern i
anleggsperioden.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Riksveg 4 (rv. 4) er en del av rute 6a (Oslo–Trondheim). Vegen har funksjon både som lokalveg
og som hovedfartsåre mellom Oslo og Hadeland/Gjøvik. Vegen er en alternativ rute til E6 mellom Oslo og Mjøsbrua. Etter utbygging av tverrforbindelsen mellom Lunner og Nannestad er rv.
4 sammen med rv. 35 også regionenes viktigste tilknytning til Gardermoen.
Vegen brukes også av et stort antall dagpendlere i Hadelandsområdet.
Standarden på vegen mellom Roa og Gran grense er generelt ikke tilfredsstillende i forhold til
vegens funksjon. Det er spredt boligbebyggelse på begge sider av vegen. Vegen har varierende
standard, gjennomsnittlig vegbredde er 7–9 meter og det er ikke separat gang- og sykkelveg
langs rv. 4. Det medfører derfor stor risiko for myke trafikanter å benytte vegen. Vegen preges
også av dårlig kurvatur. Hastigheten sør for Roa er 80 km/t. Ca. 150 m sør for rundkjøringa er
den skiltet ned til 60 km/t, og sonen fortsetter gjennom rundkjøringa i alt ca. 350 meter. Resten
av parsellen har 70 km/t bortsett fra en ca. 800 m lang strekning forbi Volla som har 60 km/t.
Årsdøgntrafikken (2010) på rv. 4 i 2010 var på ca. 9200 kjøretøyer sør for rundkjøringa og
10 400 nord for Volla (etter kryss rv. 4 x fv. 17). Det er forventet en trafikkvekst på rv. 4 i årene
framover.
Riksveg 4 er en ulykkesbelastet veg i Oppland. I perioden 2000–2009 skjedde det 295 trafikkulykker med personskade på rv. 4 i Oppland. Av disse var det 18 dødsulykker med til sammen
22 drepte personer. I tillegg har 2 ulykker endt med meget alvorlig personskade og 34 ulykker
har endt med alvorlig personskade. Totalt er 49 personer blitt hardt skadd i disse ulykkene.
Vanligste uhellstype er utforkjøringsulykker, møteulykker (hvorav 14 dødsulykker),
kryssulykker og ulykker knyttet til påkjøring bakfra.
I perioden 2000–2009 var det 23 trafikkulykker med personskade på strekningen som berøres i
denne planen. To av disse endte med alvorlig skadegrad, mens 17 endte med lettere skadegrad.
Totalt ble 30 personer skadd i disse ulykkene. Hovedsakelig er det påkjøring bakfra,
kryssulykker og utforkjøringsulykker som forekommer på strekningen. Seks av ulykkene
skjedde ved krysset med Flågenvegen, mens tre ulykker skjedde i rundkjøringa på Roa. De
øvrige ulykkene fordelte seg utover strekningen.

1.2 Historikk
Planleggingen av ny rv. 4 har pågått i lang tid. Denne parsellen ble planlagt som en del av ny
rv. 4 mellom Roa og Jaren. Historikken er gitt i tabell på neste side.

1.3

Målsetting for ny rv. 4

Som en del av medvirkningsfasen ble det arrangert et ideseminar på Roa 30. november 2010.
Dette arbeidet er oppsummert i en egen rapport. Gjennom arbeidet ble det definert tre hovedmål
for ny rv. 4:




Trafikksikkerhet for alle trafikanter.
God framkommelighet for alle grupper.
Miljøhensyn (jordvern ble her vektlagt).
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År

Beskrivelse

1998

Utarbeidelse av Felles mål og planforutsetninger for ny rv. 4 mellom Roa og Jaren.

2000

Formell planstart av ny rv. 4 mellom Roa og Jaren mai 2000.

2001

Melding med forslag til utredningsprogram ble lagt fram til offentlig ettersyn i januar 2001 og godkjent av
kommunestyrene i juni. Silingsrapport I ble behandlet og godkjent i kommunestyrene i oktober. Flere
alternativer, blant annet flere lange tunneler mellom Roa og Gran ble tatt ut og det ble gitt aksept for Statens
vegvesens anbefalinger.

2002

Etter anbefalinger fra Statens vegvesen ble det i mars 2002 i begge kommunestyrene godkjent at rv. 4
skulle utredes som en smal firefeltsveg (bredde 20 m). Tanken var at den skulle bygges som en tofeltsveg i
første etappe.
Silingsrapport II ble behandlet og godkjent i kommunestyrene samtidig med endring i utredningsprogrammet. Flere alternativer ble tatt ut, blant annet lang tunnel forbi Volla.

2003

Høring av konsekvensutredning og kommunedelplan skjedde våren 2003.
Konsekvensutredningen ble godkjent av begge kommunestyrene i juni. Utredningen består av en
hovedrapport samt åtte temarapporter. Temarapportene omhandler nærmiljø, støy og luftforurensning,
friluftsliv, landskapsbilde, kulturmiljø, naturmiljø, landbruk og georessurser/vannressurser.
Kommunedelplanen i Gran, alternativ B7, ble vedtatt i Gran kommunestyre i juni.
Kommunedelplanen i Lunner, alternativ A8, ble vedtatt i Lunner kommunestyre i juni. Staten vegvesen
hadde innsigelse mot dette alternativet. Saken gikk videre til Miljøverndepartementet (MD).

2004

Miljøverndepartementet avgjorde saken i mars og tok Statens vegvesens innsigelse til følge og godkjente
ikke A8, men anbefalte i stedet alternativ A7. Kommunestyret i Lunner vedtok (med noen justeringer, blant
annet ved Volla) alternativ A7 i mai. Utarbeidelse av Reguleringsplan basert på alternativene A7 i Lunner og
B7 i Gran kommune startet opp høsten 2004.
På grunn av nye standardkrav og hensynet til sikkerheten ble det høsten 2004 vedtatt å bygge Roa–Jaren
som firefeltsveg direkte og ikke bygge en første etappe som tolfeltsveg.

2005

I forkant av selve reguleringsarbeidet ble det gjennomført et forprosjekt som grunnlag for valg av
systemløsninger for hele strekningen. Forprosjektet ble behandlet i kommunestyrene i april.

2006

Lunner kommunestyre ba i juni Fylkesmannen og Miljøverndepartementet foreta en ny vurdering av SVV sin
innsigelse på kommunedelplanen (KDP). FM avslo dette i september.
Lunner kommunestyre vedtok i november å utsette ny behandling av KDP og be om et møte med MD. MD
har ikke svart på henvendelsen ifølge Lunner kommune.
Reguleringsplan for ny riksveg 4 Roa–Jaren i Gran kommune ble vedtatt i Gran kommunestyre 13.
desember. Kommunestyret ba samtidig om at vegprosjektet må deles dersom behandling av
reguleringsplanen i Lunner ble utsatt.

2007

I mars ba Lunner kommunestyre om at prosessen med opphevelse av gjeldende KDP ble igangsatt og ba
samtidig Samferdselsdepartementet (SD) om å utrede bygging av tunnel mellom Roa og Gran grense.
Statens vegvesen ber Vegdirektoratet (VD) vurdere statlig regulering i Lunner. Behandles videre i SD og
vedtas ev. i MD. SD gjør i brev til Lunner kommune i mai oppmerksom på at kommunens videre håndtering
av planleggingen vil påvirke grunnlaget for prioritering i neste NTP.
Fylkeskommunen støtter i brev i juni Statens vegvesens anmodning om statlig regulering.
VD oversender i august anmodningen om statlig reguleringsplan til Miljøverndepartementet. VD ber MD om
å beslutte å gjennomføre statlig reguleringsplan for ny rv. 4 i Lunner kommune.
I oktober blir anmodningen oversendt fra administrasjonen til politisk ledelse i SD.

2008

I etatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019 er Roa–Jaren ikke omtalt i dokumentet.
Anmodning om statlig regulering avslått i Samferdselsdepartementet, brev 15. februar.
Planprogram for forlengelse i nord, fra Jaren til Sandvold (kryss rv. 34), vedtas i Gran kommunestyre i
desember. Reguleringsplan med konsekvensutredning starter opp.

2009

Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019 ble lagt frem i mai. Roa–Jaren er her delt i to etapper, Roa–Gran
(Gran sentrum sør) og Gran–Jaren (forlenget 1,5 km til Sandvoldkrysset). Gran–Jaren er prioritert for
utbygging i perioden 2014–2019 forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Om rv. 4
Roa–Gran grense heter det at jordvernhensyn må vektlegges ved videre planlegging.
August: Avklart i SD at utbyggingen i Gran skal skje i henhold til vedtatt reguleringsplan, det medfører at
grensa mot Lunner blir ”fastpunkt” for videre planlegging i Lunner. Videre ble det avklart at Lunner kommune
og SVV vil starte en planprosess for å se på mulige løsninger i Lunner. Det skal utarbeides planprogram,
konsekvensutredning og kommunedelplan med sikte på å komme med i NTP 2014–23.
September: Lunner kommune og SVV avklarer hvilke alternativer som skal være grunnlag for videre
behandling.

2010

Ny planprosess i Lunner (planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning) starter opp. Mål:
ferdig vedtatt kommunedelplan sommeren 2012.
April: Reguleringsplan for utvidelsen i nord, Jaren–Sandvold vedtatt i Gran kommunestyre.
September: Utarbeidelse av byggeplan og konkurransegrunnlag for Gran grense–Jaren starter opp.
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1.4 Videre saksgang
Forskrift om konsekvensutredninger slår fast at denne typen vegtiltak skal være gjenstand for
konsekvensutredning. Videre legger den opp til full integrering mellom plan og konsekvensutredning. Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er:
å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av
planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan
gjennomføres.
Videre saksgang er som følger:
 Det skal utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning etter de krav som er
stilt i planprogrammet. Statens vegvesen har utarbeidet en egen håndbok som beskriver
metodikk som skal benyttes med konsekvensanalyser. Kommunedelplanen består av et
plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse. Konsekvensutredninger inngår i
planbeskrivelsen. For flere utredningstema utarbeides det egne fagrapporter.
Sammendrag fra disse inngår i planbeskrivelsen.
 Kommunedelplanen med konsekvensutredning legges ut på høring, og Lunner og Gran
som ansvarlig myndigheter vedtar planen. Planen skal innholde fastsetting av vegtrasé
og avklaring av vegstandard. Godkjent kommunedelplan er en forutsetning for
behandling i NTP.
 Neste steg etter vedtak av kommunedelplan er å utarbeide reguleringsplan for ny rv. 4.
Der avklares detaljer om plassering og utforming av veganlegget. Reguleringsplanen
skal gi rettsgrunnlag for gjennomføring av grunnerverv for anlegg og drift av vegen.
Planen vedtas av Lunner og Gran kommuner.
 Siste steg før bygging av ny veg er utarbeidelse av byggeplan. Det omfatter
detaljprosjektering av ny veg, og inkluderer alle arbeider som forutsettes for å
presentere et fullstendig konkurransegrunnlag.
Planlagt framdrift er vist i figuren nedenfor.
Strekning

2010

2011

2012

Roa - Gran grense
Planprogram
Kommunedelplan
Reguleringsplan (avhengig av bevilgn.)
Ekstern kvalitetssikring
Grunnerverv
Byggeplan
Bompengeutredning / behandling
Bygging (avhengig av valgt alternativ)
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2013

2014

2015

2016

2017
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2 Tiltaket
2.1 Veg i dagen
2.1.1

Ny rv. 4

Det skal bygges firefeltsveg med standardklasse S8 med 20 meters bredde og fartsgrense på 100
km/t. Vegen har 3,5 m brede kjørefelt, 1,5 m brede ytre skuldre og 0,5 meter indre skuldre.
Midtdeleren skal ha midtrekkverk. Bredden skal være minimum 2 m pluss bredden på indre
skuldre.
Vegen skal være avkjørselsfri, og det skal ikke være gang- og sykkeltrafikk på vegen.
Fotgjengere og syklister skal ha et eget tilbud. Vegen skal belyses.

Figur 2-1: Tverrprofil S8, 19 m vegbredde (mål i meter). Her planlegges 2 m bred midtdeler,
noe som gir samlet bredde på 20 m. Fra Håndbok 0170

2.1.2

Kr yss

Kryss bygges planskilt. Rundkjøring på stamveger kan i utgangspunktet kun benyttes i
knutepunkt eller ved innkjøring til tettsteder. Med knutepunkt menes kryss mellom to stamveger
eller mellom stamveg og viktig hovedveg. Dette betyr at rundkjøring kan være en mulig
krysstype mellom rv. 4 og rv. 35.

2.1.3

Andre veger

Rv. 35
For alternativer som starter 500 meter sør for rundkjøringa på Roa (A7, A8, C3 og C5) er
omlagt rv. 35 lagt inn i planen for å koble den rett til nytt ruterkryss nord for Roa. Rv. 35 planlegges som en tofeltsveg med fysiske midtdeler med en tverrprofil på 12,5 meter (standardklasse
S5). Det legges opp til forbikjøringsfelt i bakkene opp fra krysset. Dette vil øke vegbredden.

Figur 2-2: Tverrprofil S5
Parallellveg
Dagens rv. 4 opprettholdes som lokalveg/parallellveg for alle alternativer. Vegbredden blir 7,5
meter. Parallellvegen skal betjene saktegående kjøretøy og trafikk som ikke tillates på
motortrafikkveg. I tillegg skal den fungere som omkjøringsveg i tilfeller der rv. 4 stenges.

14

Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense
Temarapport kulturmiljø

Atkomstveger/landbruksveger
I de tilfeller det blir behov for å utbedre/bygge atkomst- og landbruksveger planlegges disse
med en bredde på minimum 4 meter.
Gang- og sykkelveg
Gang- og sykkelveg er vist fra eksisterende system ved Roa parallelt med dagens rv. 4 fram til
Volla (fv. 17) for alle alternativer. Dette vil gi et godt tilbud for myke trafikanter langs rv. 4
mellom Roa og fv. 17 / Flågenvegen, og sikkert atkomst til idrettsbanen nord for Roa.
Fra Volla og videre nordover er behovet for gang- og sykkelveg mindre siden det er liten bebyggelse langs vegen. Biltrafikken på gjenværende rv. 4 blir uansett kraftig redusert, slik at veganlegget samlet sett vil gi et tilfredsstillende tilbud til gående og syklende. Det er derfor ikke
planlagt gang- og sykkelveg videre nordover.

2.2

Tunnel

Fire av seks alternativer har tunnel. Det benyttes tunnelprofil T9,5 med to løp. Kurver i tunnel
krever breddeutvidelse for å sikre stoppsikt. Stoppsikt for S8 i tunnel er 201 meter. På grunn av
skifte i lysforhold må kurvaturen være uendret i minimum 170 m innenfor/utenfor tunnelportal.
Planskilt kryss ved tunnelåpning skal ikke ha kortere lengde på fartsendringsfeltene enn angitt i
håndbok 017. Akselerasjonsfelt skal være avsluttet før tunnelåpning.

Gangbar
tverrforbindelse
hver 250. m

Figur 2-3: Tunnelprofil T9,5 (mål i m). Minimum avstand mellom tunnelene er 10 m

2.3

Massedeponering

Massebalanse avhenger av alternativ. Tunnel gir et stort overskudd av masser, men også dagalternativer har behov for deponering av dårlige masser. Plassering av overskuddsmasser er
tenkt på dyrket jord rett nord for Roa mellom dagens rv. 4 og Vigga. Her er det i dag dårlig
landbruksjord (myr). Matjorda skaves av og lagres i ranker, fjellmasser deponeres og matjord
tilbakeføres. Det er visse utfordringer knyttet til dette, bl.a. annet er det viktig at deponerte
masser ikke blir for permeable da det kan medføre problemer med raskt uttørring av dyrkingsjorda. Videre må det stilles strenge krav til jordtype og -tykkelse av laget som etableres over
fyllinga. Det er viktig at det ikke er stein og røtter i ploglaget. Med en god oppbygging er målet
at området skal bli bedre egnet til landbruksproduksjon enn i dag.
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2.4

Rasteplass

På parsellen Gran grense–Jaren vil det bli rasteplass for nordgående trafikk ved Vøien. For dette
prosjektet er det ikke forutsatt rasteplass for noen av alternativene. A7 har gode muligheter for
rasteplass for sørgående trafikk ved Holmen, men det vil gi beslag av dyrket jord. For A6, A8
og C3 ligger det ikke så godt til rette for rasteplass her grunnet nærføring av Vigga. Dette vil
også medføre behov for breddeutvidelse på bru over Vigga og bru over dagens rv. 4 ved
Holmen for å få plass til avkjøringsrampe. Rasteplasser vil også gi beslag av dyrket jord. For de
lange tunnelalternativene (C4 og C5) er det ikke mulig å anlegge rasteplass på denne parsellen.

2.5

Utredningsalternativer

2.5.1

Alternativ A6

Alternativ A6 (figur 2-5) starter som firefeltsveg i eksisterende rundkjøring ved Roa. Rett nord
for rundkjøringa krysser alternativet Vigga på ny bru og fortsetter i dagens rv. 4 ved Sandstad
før det svinger inn mot dalsiden.
Tilknytningen til rv. 35 og lokalt vegnett på Roa blir via eksisterende rundkjøring på Roa, se
figur 2-4. En ny rundkjøring etableres rett vest for dagens rundkjøring. Rv. 35, eksisterende
rundkjøring, Hadelandsvegen og ny lokalveg vest for ny rv. 4 kobles til ny rundkjøring. Ny
lokalveg legges parallelt med alternativet fram til det kobles på dagens rv. 4 ved idrettsbanen.
Det betyr at det også må bygges ny bru over Vigga for lokalvegen.
Som i dag får gående og syklende et tilbud via Garverivegen. Ny gang- og sykkelveg legges i
kulvert under ny rv. 4, og den legges videre på østsiden av eksisterende rv. 4 fram til fv. 17 på
Volla.
Ved Nerengen føres vegen i en ca. 1 060 m lang tunnel. Alternativet kommer ut i dagen ved
Flågenvegen. Flågenvegen kan ikke følge dagens trasé fra rv. 4 og over tunnelportalen grunnet
stor stigning. Den legges derfor parallelt med alternativet omtrent 200 meter før den kobles til
dagens rv. 4 med et nytt T-kryss.

±

Videre nordover blir ny rv. 4 liggende på østsiden av eksisterende veg fram til Holmen. Her
legges alternativet over dagens rv. 4 i bru. Dagens rv. 4 og atkomst til bolig må legges noe om.
Videre krysses Vigga i bru, og alternativet fortsetter på vestsiden av Vigga mot Gran grense.
Atkomstveg til Helgeland sikres gjennom kulvert under ny rv. 4.

Garverivegen

Rv. 4

Gang- og sykkelveg
Rv. 35
Figur 2-4: Løsning på Roa for alternativ A6 og C4
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Figur 2-5: Alternativ A6
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2.5.2

Alternativ A7 1

Alternativ A7 tar av fra eksisterende rv. 4 der fylkesvegen til Nordre Oppdalen krysser rv. 4 på
bru, se figur 2-7. Det legges i lisida øst for Roa på dyrket jord, og krysser dagens rv. 4 rett nord
for idrettsbanen. Møllevegen legges i kulvert før Hyttbekken krysses. Leikvinvegen legges om
langs alternativet, og kobler seg til Møllevegen. Dette sikret atkomst til boliger i lia rett øst for
Sand. Dagens rv. 4 fjernes mellom parsellstart og rundkjøringa.
Tilknytning til rv. 35 og lokalt vegnett er gjennom et ruterkryss, plassert rett nord for Sandstad
sørøst for idrettsbanen (se figur 2-6). Lokalveg (dagens rv. 4) legges under ny rv. 4 og fortsetter
på østsiden av ny veg. Parallelt legges det ny gang- og sykkelveg. Omlagt rv. 35 medfører at
dagens rundkjøring på Roa og at den nedre delen av rv. 35 kan fjernes.
Alternativet dreier vestover, krysser dagens veg ved Myrvang og Vigga ved renseanlegget.
Videre nordover er alternativet nesten i sin helhet lagt på dyrket jord fram til Gran grense.
Vegen krysser under fv. 17 vest for gamle Hadeland meieri. Ny atkomstveg til renseanlegget
bygges fra fv. 17 vest for Vigga for å unngå ekstra kryssing av ny rv. 4. Flatla mølleveg og
atkomstveg til Helgeland føres under alternativet i kulverter.
Ved Holmen krysser vegen en slynge på Vigga, og elva må her legges om på østsiden av ny
veg.

Rv. 4

Idrettsbane

Lokalveg

±

Gang- og sykkelveg

Figur 2-6: Kryss for alt. A7

1

Dette alternativet ble tidligere kalt A7 justert. Det opprinnelige A7 er nå silt ut, og for enkelhetsskyld
brukes betegnelsen A7 om A7 justert.
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Figur 2-7: Alternativ A7
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2.5.3

Alternativ A8

Alternativ A8 (figur 2-9) tar av fra eksisterende rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen som
alternativ A7. Tilknytning til omlagt rv. 35 og lokalt vegnett blir gjennom et ruterkryss rett nord
for Sandstad, samme prinsipp som for A7. Ved Nerengen er alternativet lagt videre i tunnel som
alternativ A6, se forrige avsnitt.
Dagens rv. 4 fjernes mellom parsellstart og rundkjøringa. Rundkjøringa og nedre del av rv. 35
fjernes også.

2.5.4

Alternativ C3

Alternativ C3 tar som A7 og A8 fra rv. 4 ved fylkesvegen til Nordre Oppdalen sør for
rundkjøringa, se figur 2-10. Det legges i dalsida forbi Sand og har et ruterkryss nord for
Sandstad. Omlagt rv. 35 kobles til krysset som for A7 og A8. Forbi idrettsbanen legges
alternativet parallelt med dagens riksveg. Alternativet går gjennom bebyggelsen mellom
Myrvang og Volla øst for dagens veg, noe om medfører at bygninger må innløses. Fra
Flågenvegen blir alternativet tilnærmet som A8.
Alternativet krever omlegging av lokalveger i Vollaområdet, og det blir behov for lokalvegkryssinger av ny riksveg for Brennbekkvegen og Flågenvegen.

2.5.5

Alternativ C4

Alternativet starter i rundkjøringa som alt. A6 og går inn i tunnel. Istedenfor å gå ut i dagen ved
Flågenvegen dreier tunnelen for alt. C4 litt østover og fortsetter i fjell fram til rett nord for
kommunegrensa ved Holmen. Tunnelen får en samlet lengde på ca. 2,2 km. Derifra svinger
alternativet vestover, krysser dagens rv. 4 og Vigga på bruer, og kobler seg til parsellgrensa. En
liten del av Vigga må legges om. Som A6 legges rv. 35 ikke om i dette alternativet.
Lang tunnelføring gir et stort masseoverskudd. Figur 2-11 viser alternativet.

2.5.6

Alternativ C5

Alternativet er identisk med alt. A8 fram til og med tunnelpåhugget, se avsnitt 2.5.3. Istedenfor
å gå ut i dagen ved Flågenvegen dreier tunnelen for alt. C5 litt østover og fortsetter i fjell fram
til rett nord for kommunegrensa ved Holmen som alt. C4.
Som alternativ C4 vil dette alternativet ha et stort masseoverskudd. Figur 2-12 viser alternativ
C5.

Figur 2-8. Overskuddsmasser er tenkt disponert på dette jordet mellom rv. 4 og Vigga
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Figur 2-9: Alternativ A8

21

Kommunedelplan rv. 4 Roa–Gran grense
Temarapport kulturmiljø

Figur 2-10: Alternativ C3
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Figur 2-11: Alternativ C4
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Figur 2-12: Alternativ C5
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3 Metode
3.1 Definisjon
Håndbok H140 omtaler kulturmiljø slik:
Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner. 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
helhet eller sammenheng. Ved avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet
eller sammenheng kulturminnene inngår i.
Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537
og alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650.
Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet.

3.2 Tematisk avgrensing
I mange tilfeller vil verdifulle kulturminner og kulturmiljøer også være en del av temaet
landskapsbilde. Skillelinjen går på at det er ulike aspekter som vektlegges. For å unngå
dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det
definert følgende avgrensinger: (fra Håndbok 140):
 De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og
vektlegges under Landskapsbilde. Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien,
vektlegges under tema Kulturmiljø.
 Identiteten som en gruppe beboere eller brukere knytter til spesielle kulturminner/miljøer,
landskapsrom eller naturtyper, skal behandles under temaet Nærmiljø og Friluftsliv. Det
kulturhistoriske aspektet skal behandles under temaet Kulturmiljø.

3.3 Registreringskategorier
Definisjonen av kulturmiljøer åpner for flere muligheter for avgrensninger. Det må foretas en
inndeling i kulturmiljøer som er hensiktsmessig i forhold til problemstillingen. Verdisetting og
konsekvensvurdering kan bli for lite nyansert om en deler området inn i bare ett eller noen
ganske få større kulturmiljøer. Ved avgrensning av et kulturmiljø må en ta hensyn til både
geografisk utstrekning og funksjonelle sammenhenger (se registreringskategoriene beskrevet
under). Antall kulturmiljøer et område kan deles inn i, vil være avhengig av hva slags område
som vurderes. I tettbygde områder vil som regel kulturmiljøene være flere og ligge tettere enn i
andre områder.
Kulturmiljøene her deles inn i følgende kategorier iht. Håndbok 140:
Fornminner omfatter bosettingsspor, graver, kullgroper, jernvinneanlegg, fangstanlegg,
bergkunst, rester av åkerbruk, forsvarsverker, industri etc. Fornminner som ligger i tilknytning
til et gårdsbruk, og som kan settes i en sammenheng med dette, bør inngå i gårdsmiljøet (se
nedenfor)
Samiske kulturminner omfatter samiske kulturminner som ikke er fanget opp av de øvrige
kategorier, som eksempelvis hellige fjell, offersteiner etc.
Gårdsmiljøer omfatter gårdsbruk, småbruk og husmannsplasser med våningshus og
driftsbygninger, samt den delen av innmark/utmark som er vesentlig for opplevelsen av
kulturmiljøet som et gårdsmiljø. Dessuten kvernhus, setre, høyløer, sommerfjøs, sager og annen
bebyggelse som vitner om landbruksdrift.
Urbane kulturmiljøer omfatter boligområder, bymiljøer, tettsteder med mer.
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Tekniske/industrielle kulturmiljøer omfatter industribebyggelse, spor av gruvedrift,
fløtningsminner, kulturminner knyttet til sjøfart (marine kulturminner), veger, jernbane, bruer,
utmarksdrift som jernvinne/kullproduksjon, fangstanlegg etc.
Andre kulturmiljøer omfatter miljøer med monumentalbygg, monumenter, parker, kirker og
kirkegårder, skoler, forsamlingslokaler med mer. Jordbrukets kulturlandskap.
Viktige sammenhenger/strukturer omfatter historiske og visuelle, funksjonelle eller strukturelle
sammenhenger. Eksempelvis betydningen av veg og jernbane som strukturerende elementer for
et steds utvikling, og påvisning av sammenhengen mellom disse og kulturmiljøer, gatestruktur
fra middelalder i dagens byer, kvartalsstruktur, gårdsstruktur (flere gårder på rekke langs en
høyderygg, midtligårder, gård–seter, gård–husmannsplass, kyst–fjell), viktige siktlinjer av
historisk betydning (eks. Gamlebyen i Oslo og siktlinjene til Ekebergskrenten, til Hovedøya og
til Akershus festning), fabrikker langs elven, fabrikk-, funksjonær-, arbeideboliger osv.
Det gjøres mer detaljerte registreringer og beskrivelser innenfor de områdene som antas direkte
berørt enn innenfor de områdene som antas indirekte berørt.
I en konsekvensutredning, hvor målet er å velge mellom alternativer, bør registreringen av
miljøer/objekter gjøres på et overordnet nivå. Registreringen skal inneholde en verdinøytral
beskrivelse av dagens tilstand og typiske trekk ved kulturmiljøene innenfor planområdet og det
aktuelle influensområdet. Det må gis opplysninger om kulturmiljøets historie (alder, funksjon),
en oversikt over hvilke elementer som miljøet består av, og beskrivelse av enkeltminner som er
av betydning for identifisering av kulturmiljøet.
Stilart, tidspreg, autentisitet og andre karakteristiske elementer, samt opplysninger om alder og
tilstand er vesentlig for å vurdere hvor på verdiskalaen kulturmiljøet hører hjemme. Det bør
foretas en befaring der vesentlige kulturminner og kulturmiljøer fotograferes og beskrives med
en kortfattet tekst. Det skal redegjøres for kulturminner og kulturmiljøers eventuelle juridiske
status, og om disse er sjeldne, representative eller vanlige.

3.4 Verdi
Verdivurderingen er i hovedsak gjort etter kriterier gitt i tabell 3-1 hentet fra Håndbok 140. Det
skal spesielt redegjøres for hvert enkelt områdes klassifisering.
Verdien blir fastsatt langs en skala som spenner fra liten verdi til stor verdi:
Liten Middels Stor
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Tabell 3-1. Kriterier for verdivurdering av kulturmiljø fra H140.
Type kulturmiljø
Fornminner/
samiske
kulturminner
(automatisk fredet)

Liten verdi

Middels verdi

- Vanlig forekommende
enkeltobjekter ute av
opprinnelig sammenheng

Stor verdi

- Representative for
epoken/funksjonen og
inngår i en kontekst eller i
et miljø med noe
tidsdybde
- Steder det knytter seg
tro/tradisjon til

Kulturmiljøer
knyttet til
primærnæringene
(gårdsmiljøer/fiskebruk/småbruk og
lignende)

- Sjeldent eller spesielt
godt eksempel på
epoken/funksjonen og
inngår i en svært viktig
kontekst eller i et miljø
med stor tidsdybde
- Spesielt viktige steder
som det knytter seg
tro/tradisjon til

- Miljøet ligger ikke i
opprinnelig kontekst

- Miljøet ligger delvis i
opprinnelig kontekst

- Miljøet ligger i en
opprinnelig kontekst

- Bygningsmiljøet er vanlig
forekommende eller
inneholder bygninger som
bryter med tunformen

- Enhetlig bygningsmiljø
som er representativt for
regionen, men ikke lenger
vanlig og hvor tunformen
er bevart.

- Bygningsmiljø som er
sjeldent eller særlig godt
eksempel på
epoken/funksjonen og
hvor tunformen er bevart

- Inneholder bygninger av
begrenset kulturhistorisk/
arkitektonisk betydning

Kulturmiljøer i
tettbygde områder
(bymiljøer,
boligområder)

- Miljøet er vanlig forekommende eller er
fragmentert

Tekniske og
industrielle
kulturmiljøer og
rester etter slike
(industri,
samferdsel)

- Miljøet er vanlig
forekommende

- Inneholder bygninger med - Inneholder bygninger
kulturhistorisk/
med stor kulturhistorisk/
arkitektonisk betydning
arkitektonisk betydning
- Enhetlig miljø som er
representativt for epoken,
men ikke lenger vanlig

- Enhetlig miljø som er
sjeldent eller særlig godt
eksempel på epoken.

- Inneholder bygninger som - Inneholder bygninger med - Inneholder bygninger
har begrenset kulturarkitektoniske kvaliteter
med spesielt store
historisk betydning
og/eller kulturhistorisk
arkitektoniske kvaliteter
betydning
og/eller av svært stor
kulturhistorisk betydning

- Inneholder bygninger
uten spesielle
arkitektoniske kvaliteter

Andre kulturmiljøer - Miljøet er vanlig
(miljøer knyttet til
forekommende og/eller er
spesielle enkeltfragmentert
bygninger, kirker,
- Bygninger uten spesielle
kulturlandskap,
kvaliteter
parker og lignende)
- Vanlig kulturlandskap
med endret topografi

- Miljøet er representativt
for epoken, men ikke
lenger vanlig

- Miljøet er sjeldent og
spesielt godt eksempel på
epoken

- Inneholder bygninger med - Inneholder bygninger
arkitektoniske kvaliteter
med spesielt store
arkitektoniske kvaliteter.
- Miljø som er representativ
for epoken, men ikke
lenger vanlig

- Miljø som er sjeldent
og/eller særlig godt
eksempel på epoken.

- Bygninger/objekter med
arkitektoniske/kunstneriske kvaliteter

- Bygninger/objekter med
svært høy
arkitektonisk/kunstneriskkvalitet

- Vanlig kulturlandskap
med noe endret topografi

- Sjeldent/gammelt
kulturlandskap

3.5 Omfang
Kriterier for å vurdere omfang av tiltaket i forhold til kulturmiljø er gitt i tabell 3-1 hentet fra
Håndbok 140.
Omfanget blir vurdert langs en skala fra stort negativt omfang til stort positivt omfang:
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet
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Tabell 3-2. Kriterier for vurdering av omfang.
Stort positivt
omfang

Kulturminner og - Tiltaket vil i stor
miljøers endring
grad bedre
og lesbarhet
forholdene for
kulturminner/
miljøer.
Tiltaket vil i stor
grad øke den
historiske
lesbarheten.
Historisk
sammenheng og
struktur

Tiltaket vil i stor
grad styrke den
historiske
sammenhengen
mellom kulturmiljøer og deres
omgivelser.
Tiltaket vil i stor
grad forsterke
historiske
strukturer.

Middels
positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels
negativt
omgang

Tiltaket vil bedre
forholdene for
kulturminner/
miljøer.

Tiltaket vil stort sett
ikke endre
kulturminner/
miljøer.

Tiltaket vil medføre Tiltaket vil
at kulturminner/
ødelegge
miljøer blir skadet. kulturminner/
Tiltaket vil redusere miljøer.

Tiltaket vil bedre
den historiske
lesbarheten.

Tiltaket vil stort sett den historiske
ikke endre den
lesbarheten.
historiske
lesbarheten.

Tiltaket vil
ødelegge den
historiske
lesbarheten.

Tiltaket vil styrke
den historiske
sammenhengen
mellom
kulturmiljøer og
deres omgivelser.

Tiltaket vil stort sett
ikke endre den
historiske sammenhengen mellom
kulturmiljøer og
deres omgivelser.

Tiltaket vil bryte
den historiske
sammenhengen
mellom
kulturmiljøer og
deres omgivelser.

Tiltaket vil svekke
den historiske
sammenhengen
mellom kulturmiljøer og deres
omgivelser.

Stort negativt
omfang

Tiltaket vil forsterke Tiltaket vil stort sett Tiltaket vil redusere Tiltaket vil
historiske
ikke endre
historiske
ødelegge historiske
strukturer.
historiske
strukturer.
strukturer.
strukturer.

3.6 Konsekvenser
Konsekvensen framkommer ved å sammenholde verdien av et område/forekomst med omfanget
av inngrepet. Som det framgår av figur 3-1 angis konsekvensen på en ni-delt skala fra meget
stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Midt på figuren er
en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens.

Figur 3-1. Konsekvensvifta fra Håndbok 140.
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3.7 Forbedringspotensial
En ny motortrafikkveg vil sjelden ha positiv virkning på kulturminner/kulturmiljø som blir
direkte berørt. Forbedringspotensialet for temaet kulturminner er derfor knyttet til forventede
endringer i situasjonen langs avlastet veg, som redusert trafikk og eventuelle tiltak på vegnettet.
Tiltak kan være aktuelle i forbindelse med etterbruk av eksisterende veg, og tilpassing til ny
trafikksituasjon.
Et vesentlig utgangspunkt for vurdering av forbedringspotensial for avlastet veg vil bli hvorvidt
endringer på avlastet veg vil bedre situasjonen for kulturminnene langs vegen. I dette ligger en
forutsetning om at avlastning av trafikk bedrer vilkårene for å ta vare på kulturminnene som er
berørt av dagens trafikk. Trafikkforholdene påvirker hvordan kulturminnene kan tas vare på
gjennom bruk og hvordan de oppleves.
De aktuelle positive virkningene er:












redusert påvirkning fra trafikk (støy/støv/vibrasjon).
redusert eller fjernet barriere mellom elementer/områder med historiske sammenhenger
som følge av redusert trafikk.
økt tilgjengelighet til kulturminner som følge av mindre trafikk på vegen.
mulighet for etterbrukstiltak som:
reparerer tidligere inngrep i kulturminner/miljø
fører til redusert nærføring (for eksempel ved breddereduksjon av vegen)
fører til bedre samsvar mellom veganlegg og kulturmiljø (reetablering av opprinnelige
dimensjoner i veganlegget)
restaurerer kulturhistorisk verdifulle vegtekniske anlegg (bruer, murer og lignende)
reetablerer/synliggjør eldre kommunikasjonslinjer/knutepunkter
fører til økt tilgjengelighet til kulturminner
fjerner/skifter ut elementer som bryter med kultmiljøer

3.8 Undersøkelsesplikten og frigivelse av
automatisk fredete kulturminner
Fredningsbestemmelsen gjelder for kategorien automatisk fredete kulturminner selv om de ikke
er kjent. Ved planlegging av større offentlige og private tiltak plikter ansvarlig leder eller det
ansvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner (lov om kulturminner kap. II § 9). En eventuell frigivelse forutsetter som regel utgraving
og dokumentasjon bekostet av tiltakshaver.

3.9 Planprogram
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet kulturmiljø:
Det skal defineres et influensområde for temaet. Det skal foretas en kartlegging og verdivurdering av kulturmiljøer innen influensområdet. Alle kultur- og fornminner skal vises
på kart.
Vegalternativenes innvirkning på kulturmiljøene skal utredes i forhold til direkte
påvirkning/inngrep i miljøer, endringer i miljøenes lesbarhet, og barrierevirkning i
forhold til ferdsel og opplevelse mellom viktige målpunkt. Det må på bakgrunn av dette
gis en samlet vurdering av tiltakets virkning på helhet og sammenheng i kulturmiljøene.
Potensialet for å finne ikke kjente automatisk fredete kulturminner i de aktuelle traseene
vurderes.
Konsekvenser for kulturmiljøer langs avlastet veg skal belyses.
Tiltaket vil utløse undersøkelsesplikten iht. kulturminnelovens § 9. Arkeologiske
undersøkelser vil bli gjennomført i reguleringsplanfasen.
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3.10

Innhenting av informasjon

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:













Askeladden, nasjonal kulturminnedatabase for fredete kulturminner, automatisk fredete
(fornminner) og vedtaksfredete.
SEFRAK-registeret for bygninger, gjelder i hovedsak hus eldre enn 1900.
Materiale for konsekvensutredningen Roa–Jaren som ble ferdigstilt i 2002.
Jordskiftekart fra Oppland jordskifteverk.
Div. eldre kart, i hovedsak fra Statens kartverk Hønefoss.
Sentralarkivet for vertikalfoto, TerraTec/Statens kartverk.
Karttjenesten på Lunner kommunes internettsider.
Matrikkelutkastet fra 1950, Dokumentasjonsprosjektet.
Matrikkelen fra 1886 for Oppland. Registreringssentral for historiske data.
Div. folketellinger, Digitalarkivet.
Hadeland Bygdebok, Norske gardsbruk.
Egne befaringer.

Volla fotografert 2002. Steinbrua fra rundt 1900 i forkant.
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4 Dagens situasjon med
verdivurderinger
4.1 Influensområde
Undersøkelsesområdet består av planområdet for alternativer for ny rv. 4 og influensområdet.
Det avgrenses i hovedsak av Gjøvikbanen i vest og omfatter de fleste gårdstuna i øst som har
jordveg ned mot Vigga. Kartet på figur 4-2 viser influensområdet.

4.2 Områdebeskrivelse og historikk
Innledning
Planområdet ligger i Viggadalføret på Hadeland. Berggrunnen består av kalkholdig leirskifer
som gir næringsrik jord, og området tilhører noen av de beste jordbruksbygdene i Norge.
Landskapet er bakkete med åpne sammenhengende jordbruksareal på begge sider av Vigga. I
dalbunnen langs rv. 4 ligger mesteparten av den ikke jordbruksrelaterte bebyggelsen.
Planområdet ligger i hovedsak i Lunner kommune, men berører så vidt Gran kommune i nord
ved Dynna. I Lunner utgjør planområdet deler av nordområdene i kommunen hvor man finner
kommunens rikeste jordbruksområder. Den gamle middelalderkirken ligger utenfor, men dagens
kommunesenter tangerer planområdet.
Den eldste bosetting
De eldste spor etter mennesker i området er fra yngre steinalder. Vi kjenner ikke boplasser fra
denne perioden i området, men det er gjort enkelte løsfunn av flintdolker og økser av ulike slag.
I jernalderen (ca. 400 f.Kr. - ca. 1000 e.Kr.) var det en relativt tett bosetting, og området midt i
lia ble tatt i bruk som dyrkingsjord. Disse midtligårdene som ligger på ca. 300 moh., lå godt til
for sol og utsikt og med passe avløp for vann. Her finnes noe av den beste dyrkingsjorden på
Hadeland. Fra romertid (ca. 0 - 400 e.Kr.) finnes det en mengde rike gravfunn, blant annet godt
utstyrte våpengraver. Mange av gårdene i området har navn som går tilbake til jernalder, og
foruten de gravhaugene som finnes på flere av gårdene i dag, har vi opplysninger om fjernede
gravhauger. De faste fornminnene ligger oftest på midtligårdene langs de gamle allfarvegene.
Nye funn ved undersøkelser på Løken ved Sand bekrefter bildet av jernalderens bosetting i
Viggadalen.
Nyere jordbruksbosetting
En del av gårdsbebyggelsen er samlet i tunklynger på høydene, med jordvegen i mer eller
mindre vifteform ut fra tunområdet. Disse representerer en bygge- og eiendomsstruktur med
svært lange tradisjoner. Råstad og Nedre Kjørven på hver side av Viggadalen er eksempler på
det. Store tunklynger, men med færre bruk, er det på Kraggerud, Flatla og Lieker. Anlegget av
chausséen i dalbunnen midt på 1800-tallet framskyndet en mer spredt struktur. Innen
planområdet er dette særlig tydelig på Dynna. Samtidig begynte dreneringen og nydyrkingen
langs Vigga.
Avviklingen av husmannsvesenet begynte på 1860-/70-tallet, men rundt 1900 var det fremdeles
flere plasser innenfor planområdet. Noen av disse ble småbruk, samtidig som det ble etablert
småbruk uten bakgrunn i gamle plasser. Hadeland kjennetegnes av mange småbruk eller såkalte
"boligbruk", og noen ble skilt ut fra farsgården så seint som i 1960-åra. De gamle
husmannsplassene, og de fleste småbruka, ligger på mindre terrasser i de bratteste liene, i
dalbunnen særlig ved de gamle møllestedene og ved vegene. Karakteristiske partier er den bratte
østlia under Råstad fra Volla mot Sand og vestlia opp mot Kjørventunet og Flatla.
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Jordbrukslandskapet er preget av store kornarealer, og at lite jord ligger brakk. På grunn av
beliggenheten kan mange pendle mellom bosted og arbeidsplass, og allikevel bo på gården og
drive bruket. Men jordvegen er ofte leid ut, særlig på de mange småbruka. De store driftsbygningene er et markant trekk ved landskapet, sveitserlåvene er moderniserte, og flere
driftsbygninger er satt opp etter siste verdenskrig og seinere. Selv om innslaget av ubrukte uthus
begynner å merkes, er det flere eksempler på godt bevarte driftsbygninger fra
sveitserstilperioden til mer etterkrigstid.
Kommunikasjoner
I boka "Hadeland - bygdenes historie I" har Sigurd Grieg i sin artikkel om Hadeland i oldtiden,
redegjort for oldtidsveger i området. På bakgrunn av fornminnene mener han at det har gått en
veg nordover fra Flatla mot Gagnum og Bjørge, videre nordover i Østre Gran til Hval. Sporene
etter den såkalte "Byvegen" mellom gårdene i østlia fra Sand til Kraggerud kan være deler av en
slik gammel forbindelse.
Fra gammel tid gikk Den Bergenske Kongevegen gjennom Hakadal, Lunner og søndre del av
Gran fram til Granavollen. Den gikk i åsen på østsiden av Viggadalen, øst for Hvaltoppen. Etter
1818 ble ny Kongeveg lagt om Ringerike, Jevnaker til Granavollen og vegen om Lunner ble
nedgradert. I dag er vegen om Ringerike definert som Pilgrimsleden.
Tidlig i 1860-åra ble det bygd ny hovedveg, Hadelandchausséen, i dalbunnen. Anlegget av
chausséen medførte en forbedring av hele vegsystemet, og nye veger ble bygd og gamle
forbedret med utgangspunkt i denne. Skysstasjonen på Sand lengst sør i planområdet ble et
viktig knutepunkt. Her tok vegen til Jevnaker som ble bygd på 1880-tallet av, og noe seinere
(1902) sto bygdevegen til Oppdalen som førte opp østlia ferdig.
Lenger nord ved Volla tok vegen opp til Lunner stasjon av. Den ble bygd i 1904 som chaussé.
Men Volla må ha vært et gammelt krysningspunkt. Her var det en forbindelse mellom Den
Bergenske Kongeveg og Lunner kirke fra middelalderen. Den vises på kart fra 1827 som "Veg
fra Jevnager…”.
Gjøvikbanen (Nordbanen) ble åpnet fra Grefsen–Jaren (Røykenvik) i 1900 (Oslo–Gjøvik 1902).
Den går parallelt med rv. 4 litt opp i lia på vestsida. De gamle kryssende hovedvegene har
bestemt lokaliseringen av Lunner stasjon som ligger høyt i lia ved vegen fra Volla, og Gran
stasjon sør for Hofsbro i Vassenden. Ved disse vegene hadde stasjonene forbindelse både til de
gamle kongevegene og den moderne chausséen i dalbunnen.
Industri/annen næring enn jordbruk
Kraftressursene i Vigga har vært nyttet til næringsvirksomheter fra langt tilbake. De største
fallene ligger nord for Jarenvannet, og det er her de viktigste industriforetaka knyttet til elva har
ligget. Men selv om fallet er langt slakere på strekningen Sand–Vassenden, har det også her
vært flere næringsforetak langs elva. Det gjelder først og fremst jordbruksnær industri som
møllebruk, frørenseri, garveri, meieri, sagbruk, stampe og veveri.
På Sand var det alt før anlegget av chausséen et garveri, Flatla har mølletradisjoner tilbake til
1780. Den største saga innen området lå ved chausséen like sør for Volla og ble drevet av en
dampmaskin, fra 1911 sammen med Flatla mølle. Saga ble etter hvert kjøpt opp av
Almenningen. Ved chausséen kom også de første meieriene, på Sand og rett nord for
planområdet på Hval.
Tettsteder
Det ligger ingen gamle kirker eller kirkesteder innen planområdet. Lunner kirke viderefører et
middelalderkirkested, men det ligger vest for jernbanelinja og Lunner sentrum. Mot slutten av
1800-tallet var det små tettdannelser ved Sand og Volla ved chausséen. Her var handel og
småindustri, skysstasjoner og skysskaffere, og på Sand lå lokalene til Lunner kommune.
Anlegget av jernbanestasjonene Lunner og Gran kom til å endre dette bildet. Rundt Lunner
stasjon vokste Lunnerbyen fram, og hit flyttet kommuneadministrasjon. Med jernbanen ble
Hadeland knyttet nærmere hovedstaden. Salget av jordbruksprodukter økte, og meieriene ble
flyttet til stasjonsbyene.
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Figur 4-1. Registreringer kulturmiljø. Data fra Askeladden og SEFRAK-registeret.
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4.3 Områder med enhetlig verdi – kulturmiljøer
4.3.1

Kulturmiljø 1 Sand

Sand sett fra Hytten, innfelt Garveriet til venstre og gårdsbebyggelsen med butikken til høyre.
Kulturmiljøet ligg er ved rv. 4 på den flate sletta ved Vigga. I 1865 var det kun ett bruk som het
Sand og her bodde en garver. Men etter at chausséeen sto ferdig, vokste et bygdesenter med
landhandel, meieri, skysstasjon, smie og garveri fram på østsiden av Vigga. Her fikk også
kommuneadministrasjonen lokaler. Garveriet brant i 1913, men ble gjenoppbygd (vest for
dagens rv. 4). Som bygdesenter hadde Sand størst betydning før jernbanen kom. Da flyttet
sentrale funksjoner fra Sand opp til Lunner stasjon. I dag er det verken handel eller håndverk
som preger miljøet. Et par gårdsbruk er fremdeles i drift, men ellers blir husene brukt til vanlig
boligformål. Roa Evangeliesenter (del av Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter) startet i
1983 sin virksomhet i den gamle lensmannsgården, men denne ble lagt ned i 2008.
Miljøet strekker seg langs den bevarte delen av chausséen og avgrenses mot vest av Vigga.
Miljøet er i dag delt av rv. 4. Den eldste delen av miljøet ligger øst for rv. 4, på hver side av den
gamle chausséen. Hovedpreget fra før 1900 er godt bevart, men miljøet er fortettet med noen
yngre bygninger. Store trebygninger med sveitserstilpreg er markante, og eldre elementer som
hagemurer, steingjerde og eldre trær langs vegen forsterker det eldre preget. For seg selv i nord
ligger et småbruk, Sannstad, der bygninger fra 1920 til 1950 har stor autentisitet og er typiske
for undersøkelsesområdet.
Garverimiljøet på den andre siden av har 3 bygninger fra 1913, selve garveriet av teglmur og to
villaer. Garverimiljøet er tidstypisk og har stor autentisitet. Sammenhengen til Vigga og det
bevarte partiet av chausséen er en sammenbindende faktor.
Vurdering
Sand har vært et sentralt sted for Lunner i en viktig periode for utviklingen av næringsliv og
dagens kommunesenter. Miljøet har en stor konsentrasjon av godt bevarte eldre bygninger for
ulike funksjoner som forteller denne historien og som er gode eksempler for sine epoker. Stedet
er typisk for de små tettstedene som vokste fram ved de store veganleggene i 2. halvdel av
1800-tallet. Det bevarte partiet av den gamle vegen innen miljøet understreker dette aspektet og
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er i dag sjeldent innen planområdet. Miljøet har et kulturhistorisk innhold som er meget viktig
for kunnskap om områdets historie. Opplevelsen av miljøet som en helhet er imidlertid
betydelig svekket av den sterkt trafikkerte rv. 4 som skjærer gjennom det. Verdien er stor.
Liten

4.3.2

Middels Stor

Kulturmiljø 2 Myre

Myre ligger helt opp i lia øst for Sand og grenser mot øst inn til et høydedrag med yngre
bolighus. Lokaliseringen av tunet samsvarer med en plass som er vist på ltn. Lunds kart fra
1827. Ved eierskap har det vært knyttet til Melås Mølle (KM 3).
I tunet står hovedbygning, vinkelbygd driftsbygning og stabbur. Hovedbygningen skal være fra
1915, men ble om- og påbygd på 1950-tallet, og på denne tida ble de andre bygningene satt opp.
Et nytt våningshus ligger i tilknytting til tunet. Driftsbygningen bærer preg av manglende
funksjon over tid og er forfallen.
Vurdering
Bebyggelsen er karakteristisk for den fornyelsen av gårdsbebyggelsen som fant sted etter
2.verdenskrig. Verdien av tunet som komplett tun er sterkt svekket av driftsbygningens tilstand.
Myre har en viss lokal interesse, men er i en større sammenheng vanlig forekommende. Verdien
er liten.
Liten

4.3.3

Middels Stor

Kulturmiljø 3 Melås Mølle

Møllebygningen ligger ved Hyttebekken, ei sideelv til Vigga, der østlia faller i en bratt skråning
ned mot elvesletta. Det er en stor trebygning på høy, støpt mur. Mølla var i drift til 1964.
Møllebygningen er fra ca. 1930, og har i hovedsak bevart preg fra da. Den er i dag ikke i bruk
og preget av forfall.
Vurdering
Mølledrift var karakteristisk for Viggadalen, og det var flere mindre bygdemøller i kommunene.
Flere lå langs Vigga, og av disse er alle i Lunner i dag borte. Melås Mølle har interesse som et
næringshistorisk kulturminne, og er av betydning for kunnskapen om områdets kulturhistorie,
men verdien svekkes av dårlig tilstand. Verdien er liten.
Liten

Middels Stor
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4.3.4

Kulturmiljø 4 Hytten

Gårdstunet ligger i østlia over Sandmiljøet. Det er godt synlig fra flere hold. Navnet Hytten
(skrives også Stubbhytten på kart) er lånt fra tysk (…)"og tidlig visstnok optaget i betydning af
smeltehytte for bergverk" (Rygh). Noe lenger sør ved Grua lå et bergverk med tradisjoner langt
tilbake, og navnet kan ha med dette å gjøre. Beliggenheten i lia tyder på at Hytten ikke er blant
de eldste gårdene i området, og den er heller ikke med i fortegnelsen over gårder fra jernalder og
vikingtid i Hadeland bygdebok. På ltn. Lunds kart fra 1827 er tunet avmerket med samme
beliggenhet som i dag. Sand (KM 1) er skilt ut fra Hytten.
Tunet er komplett med opprinnelig hovedbygning (kårstue) og stabbur fra 1800-tallet og
driftsbygning og nyere bolighus fra mellomkrigstid. Den gamle hovedbygningen ble pusset opp
på 1950-tallet, men har bevart eldre klassisistisk preg. Bebyggelsen har i stor grad bevart et
autentisk preg, også driftsbygningen med nyklassisistiske detaljer. Bebyggelsen er typisk for
byggeskikken i området og sine perioder.
Vurdering
Miljøet ligger med typisk og markert plassering i gårdslandskapet i opprinnelig kontekst. Det
representer et enhetlig, tilnærmet komplett gårdsmiljø typisk for området, men som nå begynner
å bli sjelden i så autentisk form som her. Det har derfor bygningshistorisk betydning. Hytten
henger historisk og visuelt sammen med Sandmiljøet, noe som forsterker opplevelsen og
betydningen og dermed kunnskapen om områdets kulturhistorie. Verdien er middels til stor.
Liten

Middels Stor
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4.3.5

Kulturmiljø 5 Sandberg

Sandberg sett fra Hytten.
Sandberg ligger mellom rv. 4 og rv. 35 på den flate sletta på vestsida av Vigga. Gårdstunet er
komplett med innhus og uthus. Bygningene er fra begynnelsen av 1900-tallet til 1950-tallet.
Den store driftsbygningen er fra 1956, og er et godt eksempel på en etterkrigslåve. Som helhet
har miljøet preg fra tida etter 2. verdenskrig, da hovedbygningen er ombygd flere ganger.
Vurdering
Bebyggelsen er karakteristisk for den fornyelsen av gårdsbebyggelsen som fant sted etter 2.
verdenskrig. Sandberg har derfor lokalhistorisk interesse. I en større kulturhistorisk
sammenheng er den vanlig forekommende. Verdien er liten.
Liten

4.3.6

Middels Stor

Kulturmiljø 6 Engli

Engli sett fra rv. 4.
Tunet ligger i lifoten på en liten høyde over jordvegen som strekker seg mot Vigga. Engli er
avmerket på kart fra 1827 (ltn. Lunds) som Brænden, og var en husmannsplass under Løken. På
baksida av husene går den gamle "Byvegen" (KM 66) langs åsen, tett inn til bygningene. Den er
i bruk som atkomstveg. Jordvegen er holdt i hevd. I den bratte lia på oversida av tunet er det
rester av beitelandskap som er i ferd med å gro igjen. Bebyggelsen i tunet, hovedbygning og
driftsbygning, er fra mellomkrigstid. Begge har stor autentisitet, men er nå sterkt preget av
forfall etter manglende bruk over lang tid. Det er ingen nye boliger eller veger i miljøet. Engli
må ses i sammenheng med Nerenga (KM 7) litt lenger nord som også ligger til "Byvegen".
Vurdering
På grunn av få endringer i bebyggelse og gårdslandskap er Engli det miljøet i området som best
dokumenterer småbruka i foten av østlia. Med ”Byvegen” over tunet er miljøet knyttet til en
større sammenheng. Da Engli også viderefører tradisjonen om en gammel husmannsplass, er
miljøet som helhet meget viktig for kunnskapen om områdets kulturhistorie. Men manglende
funksjon, dårlig teknisk tilstand og beitlandskap som gror igjen reduserer verdien som vurderes
til middels.
Liten

Middels Stor
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4.3.7

Kulturmiljø 7 Nerenga m.fl

Nerenga

Sørenga

Tre småbruk ved foten av østlia. De ligger ved rv. 4 rett nord for Sand på den flate sletta ved
Vigga. Nerenga er avmerket på kart fra 1827 (ltn. Lunds), var en plass under Løken og er trolig
eldst. Sørenga og Myrvang er skilt ut fra Råstad. Tuna på Nerenga og Sørenga ligger med
bebyggelsen til den gamle vegen langs østlia. "Byvegen" (KM 66), Myrvang synes å ha en noe
senere lokalisering til chausséen.
Alle har komplette tun med innhus og uthus fra før 1950. Våningshusene på Nerenga og
Sørenga er eldst, fra 1910-tallet, men bærer preg av senere om- og utbygging. Senere endringer
og noe fortetting preger bygningsmiljøene også som helhet. Ved oppkjørselen til Nerenga står
en intakt smie med steinhoggerverksted fra1948. Jordvegen er i hovedsak intakt, men de gamle
beitebakkene i lia er i ferd med å gro til.
Vurdering
Miljøet er representativt for utviklingen av småbruka i østlia med bakgrunn i eldre plasser og
senere utskilte bruk og ligger i opprinnelig kontekst. Nerenga viderefører en av de eldre
plassene i dette området, og har bygninger som viser til den varierte næringsutnyttelsen med
handverk som var livsgrunnlaget for mange av småbrukerne. Miljøet har en viss betydning for
kunnskapen om områdets kulturhistorie. Senere endringer, særlig utbyggingen av
hovedbygningene svekker lesbarheten som småbruk noe. Som helhet har bygningsmiljøet
begrenset kulturhistorisk betydning og tilsvarende miljøer er relativt vanlige. Verdien er liten.
Liten

4.3.8

Middels Stor

Kulturmiljø 8 Småbruk i Råstadlia

Råstadlia sett fra Lieker.

38

Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense
Temarapport kulturmiljø

Kulturmiljøet ligger øst for rv. 4 og omfatter bebyggelsen et stykke opp i den bratte østlia. Det
består av flere småbruk som dels ligger tett. Kart fra 1910 og datering på våningshusene viser at
flere var etablert fra begynnelsen av 1900-tallet. Gjennom miljøet går gamle vegfar – Byvegen”
(KM 66) møter her vegen ned lia som krysser Vigga ved Volla (KM 15). På Lunds kart fra 1827
er det avmerket en plass (Bråten) til denne. Tuna ligger til de gamle vegfara, og til chausséen.
De fleste tuna er intakte med driftsbygning og bolighus, flere har også stabbur og mindre uthus.
Bebyggelsen har i dag preg fra mellom- og etterkrigstid, men er dels modernisert og fortettet
med spredte bolighus. Jordvegen er dels holdt i hevd, det er mindre partier med beitelandskap i
de bratte partiene, og vegetasjonsbelter i eiendomsgrensene gir det et mosaikkaktig preg.
Vurdering
Miljøet viser det sosialhistoriske bosettingsmønstret i Viggadalen særlig tydelig. Det viser til
seinere utnyttelse av et marginalt område, og har tilknytning til vegene, Volla og det tidligere
sagbruks/møllemiljøet ved chausséen. Opprinnelig kontekst er i hovedsak bevart. Miljøet har
betydning for kunnskapen om områdets kulturhistorie. I en større kulturhistorisk sammenheng
er det vanlig forekommende. Verdien er liten mot middels.
Liten

4.3.9

Solli

Middels Stor

Kulturmiljø 11 Lykjebakken, Solli

Lykjebakken

Kulturmiljøet ligger på brinken av høydeplatået mellom Kjørven og Liæker mot et lite utmarksbelte til Haga, ved en veg opp til Lunner stasjon. Lykjebakken ligger på en liten høyde med
utsikt over Viggadalen. I området ellers ligger noen spredte, yngre boligeiendommer. Avmerkingen av Lykjebakken på lnt. Lunds kart fra 1827 samsvarer med dagens, og iflg. SEFRAK
er stua trolig 200 år gammel. Hvor gammelt det lille boligbruket Solli kan være, er mer uvisst,
men våningshuset skal være fra 1902. Ifølge tradisjonen er det ei gammel høyløe som ble flyttet
hit fra en husmannsplass under Flatla.
Lykjebakken ligger et stykke fra tunet på hovedgården Haga. Den gamle husmannsstua og et
mindre uthus omgitt av hage er tilbake. Både beliggenhet og bebyggelse er typisk for husmannsplassene. Stua har høy autentisitet. Våningshuset på Solli har preg av et velholdt lite sveitserhus
og står sammen med noen mindre uthus. En mindre jordveg som fremdeles holdes i hevd, er del
av eiendommen. På begge småbruka er driftsbygningene er borte.
Vurdering
Hadeland hadde mange husmannsplasser, men det er lite tilbake av opprinnelig plassbebyggelse. Stuebygninger av typen som er bevart på Lykjebakken begynner å bli sjeldne i en større
kulturhistorisk sammenheng. Solli med tradisjonen om gjenbruk av den gamle høyløa, er et godt
eksempel på de små arbeider/boligbruka i området. Miljøet ligger delvis i opprinnelig kontekst
og svekkes noe av at driftsbygningene er borte. Men de bevarte husene gir et godt bilde av
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småkårsbebyggelsen i undersøkelsesområdet og er viktig for kunnskapen om områdets
kulturhistorie. Verdien er stor mot middels.
Liten

Middels Stor

4.3.10 Kulturmiljø 12 Lie ker

Lieker sett fra Råstadlia.
Kulturmiljøet har en markant beliggenhet i vestlia på brinken mot dalen. Tuna ligger på rekke
med sveitserlåvene mot dalhellinga, med våningshus og stabbur og mindre uthus lenger bak.
Gården er med i fortegnelsen over gårder fra vikingtid i Hadeland bygdebok. På kart fra 1827 er
tunet avmerket med samme beliggenhet som i dag. Navnet kommer trolig av Lidekra, (…) ”en
sammensætning af lid, li, med ekra, gjenlagt ager. Da løda, lade, nu mangensteds paa Østlandet
har udtalen liu, kan dog navnet vistnok være en sammensætning med dette ord”. (Rygh)
De to våningshusa er fra slutten av 1800-tallet, de andre bygningene er fra begynnelsen av
1900-tallet og opp mot våre dager. Autentisiteten i miljøet varierer, men noen få bygninger har
bevart tidspreget meget godt. Vegetasjon i hager og kantsoner er del av miljøet. Særlig er de to
driftsbygningene markante i landskapet.
Vurdering
Miljøet føyer seg inn rekken av større gårdstun som ligger i høyden langs Viggadalen og inngår
med åpen jordveg rundt i opprinnelig kontekst. Det er viktig som del av den kulturhistoriske
opplevelsen av området. Miljøet dokumenterer tradisjonell gårdsbebyggelse, men har mindre
bygningshistorisk betydning i en større sammenheng. Verdien er middels.
Liten

Middels Stor
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4.3.11 Kulturmiljø 13 Strøm

Strøm ligger på den flate elvesletta mellom rv. 4 og Vigga, like ved Felleskjøpet og i tilknytting
til tettstedet Volla. Det består av et våningshus og uthus fra 1924. Dalby mølle som tilhørte
bruket ble overtatt av Felleskjøpet, og de gamle møllebygningene er revet. Bebyggelsen på
småbruket ble noe endret på 1960-tallet og seinere, men har i hovedsak bevart tidspreget og
åpen jordveg rundt tunet.
Vurdering
Mellomkrigsbebyggelsen på Strøm er knyttet til tradisjonen om møllebruka langs Vigga. Dette
gir miljøet en historisk verdi fordi det dokumenterer en eldre næringsutnytting og forankring til
det sterkt endrete miljøet langs Vigga. På grunn av dette har Strøm en viss betydning for
kunnskapen om områdets kulturhistorie. Det ligger kun dels i opprinnelig kontekst og
bygningene er vanlig forekommende. Verdien er liten.
Liten

Middels Stor

4.3.12 Kulturmiljø 14 Volla

Volla sett fra sør. Innfelt Vollaløkka.
Kulturmiljøet ligger på begge sider av rv. 4 til krysset mellom denne og fv. 17. Gården Volla er
ikke med i fortegnelsen over gårder fra eldre jernalder og vikingtid i Hadeland bygdebok. På
kart fra 1827 (ltn. Lund) er tunet avmerket med omtrent samme beliggenhet som i dag. Den er
utparsellert fra Kraggerud. Miljøet vokste fram der den gamle vegen fra østsiden til Lunner
kirke krysser Vigga (KM 15). Det har dels bakgrunn i næringsvirksomheter ved elva, og her
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skal det også ha vært skysstasjon og gjestgiveri. Da jernbanen kom rundt 1900, ble flere av virksomhetene flyttet opp til stasjonen, men fremdeles hadde et par kommunale kontorer, håndverkere og butikker lokaler på Volla. Den markante bygningen til Johs. Nordengens landhandel
Vollamyra, som ble bygd 1932, står og er fortsatt dels i bruk til næringsvirksomhet. I dag er det
verken handel eller håndverk som preger det eldste miljøet, et gårdsbruk er fremdeles i drift,
men ellers blir husa brukt til vanlig boligformål. Men der allmenningssaga og Dahlby mølle før
lå, har Felleskjøpet bygd anlegg.
Som helhet er det tida etter 1900 som preger miljøet, noen eksteriørendringer og enkelte nyere
fortetninger bryter dette preget. Den gamle hovedbygningen på Volla, der eldste del skal være
fra tidlig 1800-tall, står fremdeles og har høy autentisitet. En fin steinhvelvbru over Vigga for
vegen mot Lunner stasjon er blitt liggende i en bevart vegslyng sentralt i miljøet (se KM 15).
Noen eldre uthus er i dårlig stand.
Vurdering
Miljøet markerer et knutepunkt ved Vigga som har tradisjoner langt tilbake. Bygningene i
miljøet viser fremdeles eller bærer i seg tradisjonen om funksjoner vanlig for et mindre bygdesenter. Det er sammen med Sand knyttet til det gamle vegsystemet og representerer et tidslag
eldre enn jernbanen og stasjonsbyene, samtidig som det er typisk for den videre utviklingen
langs hovedvegene. Det har bevart flere elementer som forteller denne historien og er viktig for
kunnskapen om områdets kulturhistorie. Enkelte endringer og den sterkt trafikkerte rv. 4 skjærer
gjennom miljøet og svekker den helhetlige opplevelsen. Verdien er middels mot stor.
Liten

Middels Stor

4.3.13 Kulturmiljø 15 Veger ved Volla

Vegen forbi våningshusene på Vollaløkka. Den gamle brua skimtes på andre siden av rv. 4.
Vegene er del av de gamle tverrforbindelsene over Viggadalen. Vegen over Liæker forbandt
Lunner kirke med østsida. Ved Volla var det knutepunkt for flere forbindelser på østsida. Denne
(registrert som KM 15) gikk rett opp Råstadlia mot Kongevegen ved Løken (med videre
forbindelse til Nordre Oppdalen). Ved Volla krysset den en veglinje mellom gårdene i østlia,
den såkalte "byvegen" (KM 66). Vegene er tegnet inn på ltn. Lunds kart fra 1827, og
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forbindelsen Liæker–Volla og videre til Hytten er her vist som hovedveg. Det er forbindelser
mot tunklyngene Flatla og Råstad. Rundt 1900 ble strekningen Volla–Lunner stasjon opprustet
til moderne chaussé. En fin steinhvelvbru med jernrekkverk i Volla er et minne etter dette.
Veglinjene er intakte. Strekningen Volla–Lunner stasjon inngår i dagens fv. 17 og har liten
"autentisitet" som gammel veg, med unntak av en liten bit i Volla sentrum med den gamle brua.
Vegen opp mellom småbruka i Råstadlia (Brennbekkvegen) er lite utbygd og bare i bruk som
lokal beinveg. Det samme er strekket fra fv. 17 mot Søndre Flatla.
Vurdering
Veglinjene dokumenterer en ferdselsstruktur fra før utbyggingen av kommunikasjonene i andre
halvdel av 1800-tallet. De har generert bosetting, mange av småbruka i Vollaområdet er lokalisert til eller nær vegen. Forbindelsene til middelalderkirkestedet Lunner, Kongevegen og
Lunner jernbanestasjon gir vegene betydning utover det rent lokale, og de er viktige for å forstå
tidligere funksjonelle sammenhenger. Vegene er derfor meget viktige for kunnskap om områdets kulturhistorie. Vegene binder sammen kulturminner og har betydning i formidlings- og
opplevelsessammenheng (bl.a. med tilknytting til Flatla mølleveg (KM 21)). Vegmiljøet er
representativt og ikke lenger vanlig i en slik tilstand som her, men verdien reduseres noe av
moderniseringer og bruddet ved rv. 4. Verdien er middels mot stor.
Liten

Middels Stor

4.3.14 Kulturmiljø 17 Myrstua m.fl.

Det store bildet viser miljøet sett nedenfra, fra fv. 17 ved Hadeland Meieri. De to små er fra
motsatt side.
Kulturmiljøet ligger på et lite platå i hellinga over rv. 4 på vestsida av Viggadalen, like ved den
gamle vegen til Lunner kirke. Det består av to eldre småbruk, hvorav det ene har opprinnelse i
en av Myrstuaplassene, samt et noe yngre småbruk fra 1900-tallet, Hagen og Lundstad. Myrstua
er avmerket på ltn. Lunds kart fra 1827. Iflg. folketellinga skal det ha bodd både håndverkere og
jernbanefolk på plassene i 1900. En liten tømmerbygning innen miljøet skal iflg. tradisjonen
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være ei gammel husmannsstue fra ca. 1850 (tømmeret enda eldre). De andre bygningene har
preg fra begynnelsen av 1900-tallet opp til etterkrigstida. Det omfatter småskalerte bolighus,
driftsbygninger og stabbur. Tross en del ombygginger, er de eldre elementene fremherskende.
Miljøet er omgitt av åpen jordveg, men er noe fortettet med yngre bolighus som dels også
preger de nærmeste omgivelsene.
Vurdering
Miljøet ligger i hovedsak i opprinnelig kontekst, men er noe forstyrret av boligfortetting. Det
omfatter den andre av de gamle husmannsstuene med opprinnelig preg som er bevart i
planområdet, noe som gir det bygningshistorisk og sosialhistorisk betydning. Det inngår i et
miljø med klart småbrukspreg, som viser bygninger karakteristisk for et slikt miljø og utvikling
over tid. Kulturmiljøet er av betydning for kunnskapen om områdets kulturhistorie. Verdien er
middels mot liten.
Liten

Middels Stor

4.3.15 Kulturmiljø 19 Flatla søndre

Søndre Flatla sett fra Flågenvegen. Her er bygd
ny driftsbygning ved sida av den gamle siden
utredningen i 2001. Flatla mølleveg markeres av
trerekkene til venstre i bildet. Det lille røde huset
til venstre for hovedbygningen er Bekkevold.
Hovedbruka til Flatla ligger høyt i vestlia, like vest for jernbanen. Flatla er med i fortegnelsen
over gårder fra vikingtida i Hadeland bygdebok. Navnet kommer trolig av Flatlar, (…) ”hvori
1.ste ledd er adjektivet flatr, flade, og 2det led flertal af la” (Rygh). Ltn. Lunds kart fra 1827
indikerer et sammenhengende stort tunområde på Flatla. I dag er det to tunområder, og dette
miljøet omfatter tunet til Søndre Flatla som ligger skilt fra de andre med ca. 300 m. Jernbanen
skilte gårdsbebyggelsen fra deler av jordvegen da den ble lagt like foran husene rundt 1900. To
gravhauger, smie og husmannsplassen Bekkevold på østsida av banen er tatt med i dette
kulturmiljøet.
Søndre Flatla ble bygd opp i 1878. Våningshuset er eldre og flyttet hit etter et jordskifte. Tunet
er komplett og relativt tidsenhetlig, med flere typer hus for ulike funksjoner ordnet i et
regelmessig firkanttun. Ny driftsbygning er satt opp ved siden av den gamle. Autentisiteten er
jevnt over høy. Jernbaneundergang murt av naturstein forbinder tunet med Flatla mølleveg, smia
og gravhaugen på østsida av jernbanen. Gravhaugene har eksponert beliggenhet på brinken mot
Viggadalen. Smia ligger like ved. På husmannsplassen Bekkevold, som ligger like ved
undergangen står bare stua, som er en del ombygd/påbygd. Den gamle møllevegen er lagt noe
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om forbi Bekkevold og flytta nord for husa. Selv om jernbanen splitter miljøet, er det visuell
sammenheng mellom elementene slik at man oppfatter miljøet som en enhet.
Vurdering
Flatla inngår i beltet av eldre gårdsanlegg på høydene langs Viggadalen. Opprinnelig kontekst er
godt bevart. Gårdsnavn, beliggenhet og gravhaug dokumenterer lang kontinuitet i
bosettingshistorien. Bygningsmiljøet er representativt for større bruk på slutten av 1800-tallet,
og er sjeldent godt bevart som en helhet som dokumenterer situasjonen etter jordskiftet. De
mange ulike gårdshusene forteller om tidligere funksjonelle sammenhenger i driften, det
begynner i dag å bli sjeldent med så komplette tun. Sammenhengen til Flatla mølleveg
forsterker tilgjengelighet til miljøet. Flatla er derfor meget viktig for kunnskapen om og
opplevelsen av områdets kulturhistorie. Verdien er stor.
Liten

Middels Stor

4.3.16 Kulturmiljø 20 Flatla mølle

Kulturmiljøet ligger ved Vigga. Her har det vært mølle på eiendommen siden 1780. Om eget
hus/bruk for mølleren går så langt tilbake, er ukjent. Nåværende bebyggelse på møllebruket er
fra slutten av 1920-tallet. I dag er det bare ruiner tilbake av mølla og frørenseriet som var
kombinert med denne. Mølla ble revet i 1974.
Møllebruket ligger et lite stykke fra elva, til møllevegen (KM 21) som fører opp til Flatlabruka.
Møllebruket er et enhetlig tun fra 1920-tallet, med våningshus og driftsbygning. Bygningene har
bevart tidspreget godt og er velholdte, særlig driftsbygningen har høy autentisitet i detaljer.
Vurdering
Til tross for at det bare er ruiner som dokumenterer selve næringsvirksomheten ved elva, er
miljøet som helhet kunnskapsbærende og karakteristisk for området. Gårdstunet som hørte til, er
imidlertid godt bevart med tidspreg fra tida det var mølledrift og representativt for epoken. Det
er i dag få kulturminner tilbake som dokumenterer næringsvirksomhetene langs Vigga. Miljøet
har betydning for kunnskapen om områdets kulturhistorie. Sammenhengen til Flatla mølleveg
(KM 21) gir miljøet formidlingspotensial og styrker opplevelsesverdien. Verdien er middels
mot stor.
Liten

Middels Stor
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4.3.17 Kulturmiljø 21 Flatla mølleveg

Møllevegen er i det alt vesentlige intakt fra Flatla Mølle ved rv. 4 til Haga-Kjørven i sørvest.
Den best bevarte strekningen ligger innen planomådet, øst for Gjøvikbanen. Vegen samsvarer
med veg vist på lnt. Lunds kart fra 1827. Den gangen var det i tillegg veglinjer fra Flatla Mølle
til Nordre Flatla og Dynna. Vegen mot Nordre Flatla er i dag pløyd bort.
Vegen mellom Flatla Mølle og Søndre Flatla er bevart som driftsveg og snarveg for
lokalbefolkningen. Den er litt lagt om ved plassen Bekkevold ved Flatla, men ser ellers ut til å
følge sitt opprinnelige løp, og er lite utbygd for moderne drift. Den går over Flatla-gårdenes
innmark, og landskapet den går gjennom ser ikke ut til å ha endret seg vesentlig sammenholdt
med flyfoto fra 1953, unntatt noen utløer i området som er borte. Ved Flatla Mølle er den
atkomstveg for møllebruket (KM 20), og boligeiendommene her (og heter her Gamle
Møllevegen).
Vurdering
Den gamle møllevegen forteller om ressursutnyttelse og tidligere sammenhenger i det gamle
gårdslandskapet i Viggadalen. Den har trolig vært del av et eldre ferdselsmønster av betydning
ut over den nærmeste gårdens krets, som en av flere kryssende veglinjer i dalen. Siden den er
intakt, går gjennom et åpent og fint gårdslandskap og binder sammen kulturminner, har den
betydning i formidlings- og opplevelsessammenheng, for å forstå tidligere funksjonelle
sammenhenger. Vegen er derfor meget viktig for kunnskapen om og opplevelsen av områdets
kulturhistorie. Verdien er stor.
Liten

Middels Stor
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4.3.18 Kulturmiljø 22 Helgeland

Kulturmiljøet ligger i vestlia, og avgrenses av jernbanelinja mot vest. Gården er med i
fortegnelsen over gårder fra vikingtid i Hadeland bygdebok. På ltnt. Lunds kart fra 1827 er tunet
avmerket med samme beliggenhet som i dag. Navnet kommer trolig (…)"af navnet Helgi eller
Helga, eller heilagr kan være 1ste led". (Rygh). I tunet står våningshus (1873) og stabbur (1882)
i utpreget sveitserstil. Den store driftsbygningen som er meget godt synlig i lia, er fra 1965. Alle
hus har høy bygningsmessig autentisitet i forhold til sine epoker.
Vurdering
Miljøet føyer seg inn i rekken av større tun som ligger i høyden langs Viggadalen. Det ligger i
opprinnelig kontekst. Den velholdte bebyggelsen viser tradisjonell gårdsbebyggelse i utvikling
over tid, og ved sin beliggenhet er den viktig for den kulturhistoriske opplevelsen av området.
Helgeland har betydning for kunnskapen om og opplevelsen av områdets kulturhistorie. Verdien
er middels mot stor.
Liten

Middels Stor
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4.3.19 Kulturmiljø 23 Nedre Kraggerud

Kraggerud ligger i østlia. Navnet kommer trolig av kragg, (…)"som betyder et lavt og kroget
træ", og rud som betyr rydning. Gården er trolig ryddet i middelalder (Rygh).
De to Kraggerud-tuna ligger synlig til på en terrasse i lia øst for Vigga, Nedre Kraggerud med
jordveg ned til rv. 4. Det er komplette tun med flere dels markante bygninger. De fleste hus har
ytre preg fra sveitserstilperioden, men flere har en datering tilbake til 1700-tallet. Bebyggelsen
inngår i et variert gårdslandskap som veksler mellom åkre og områder preget av aktivt beite i et
bølgende terreng ned mot riksvegen. Flyfoto fra 1953 viser at strukturen i gårdslandskapet er
godt bevart med fegater og beitehager intakte. Flågenvegen er bygd fram som kjøreveg til tuna
siden, men følger en gammel veglinje.
Vurdering
Kraggerud føyer seg inn i rekken med eldre tun på høydene i Viggadalen som ligger i
opprinnelig kontekst. Tun og landskap med bevarte elementer som bl.a. beitehager og fegater,
gir et bilde av et tradisjonelt gårdsmiljø som i dag begynner å bli sjelden i så helhetlig form.
Miljøet har kulturhistorisk betydning og er viktig for kunnskap og opplevelse av områdets
historie. Verdien er stor.
Liten

Middels Stor
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4.3.20 Kulturmiljø 24 Husgruppe ved Volla

Miljøet omfatter deler av sletta nedenfor Råstadlia og kan ses som en fortetting av småbruka i
Råstadlia med bolighus og enkelte næringsbygg langs Hadelandsvegen. Bebyggelsen ligger dels
til den gamle krysningsvegen til brustedet ved Volla. Flyfoto fra 1953 viser at hovedstrukturen i
miljøet er godt bevart. Enkelte eiendommer har bevart uthus og har fortsatt preg av småbruk,
men det er boligfunksjonen som setter preg på miljøet i dag, særlig på grunn av fortettingene.
Den eldre bebyggelsen er også jevnt over preget av seinere endringer.
Vurdering
Miljøet ligger i tilknytting til et område med mange småbruk og er med å dokumentere det
sosialhistoriske bosettingsmønsteret i Viggadalen med tilknytting til vegnettet. Endringene viser
en typisk utvikling fra småbruk til boligområde. Miljøet har en viss betydning for kunnskapen
om områdets historie, men er i en større sammenheng vanlig forekommende. Verdien er liten.
Liten

Middels Stor

4.3.21 Kulturmiljø 25 Dynna

Dynna sett fra Myrstua. Gården omfatter hele mellomsjiktet i bildet. Flatla Mølle i forgrunnen.
Kulturmiljøet omfatter det meste av Dynna-brukas tun og innmarksområder og strekker seg ned
til boligbebyggelsen ved rv. 4. Navnet "kommer vel af et hunkjønnsord dunn (…). Navnet staar
mulig i forbindelse med verbet dynja, dønne, skjælve, fare med voldsom fart ” (Rygh).
Gården ligger på en markant og brei høyderygg øst for Vigga. På høyden er det registrert mange
gravhauger, og det er opplysninger om fjerna hauger. Gravhaugene er fra eldre jernalder. De har
en markant beliggenhet, og den største gravhaugen på Nordre Dynna (bruk 1) er et landemerke
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med vidt utsyn. På samme bruket sto også den kjente Dynnasteinen, en runestein fra overgangen
til kristen tid som nå finnes i Kulturhistorisk museum ved Universitetets Oslo.
Ltn. Lunds kart fra 1827 viser to tunområder på Dynna-høyden. Det samme gjør et
jordskiftekart fra 1886. Dagens situasjon med atskilte tun der to fortsatt ligger på høyden, og to
lenger ned mot Vigga, skriver seg fra etter jordskiftet. Før skiftet hadde Dynna en
eiendomsstruktur etter radialprinsippet med teiger som strålte ut fra høyden. En liten plass Grina
lå for seg i lisida. I dag er det lite igjen av det opprinnelige kulturlandskapet på Dynna. Flyfoto
fra 1949 viser at landskapet alt da var sterkt forenklet, og jordvegen planert. Åkerlandskapet har
i dag storskalapreg. Det er tradisjonelle, komplette gårdstun på alle Dynna-brukene, men
bygningsmiljøene er en del fornyet og har liten eller middels autentisitet. Dynna Østre har det
mest interessante tunet med de eldste husene.
Vurdering
Dynna er en av de mest markante av de gamle gårdene som ligger på høydedragene langs
Viggadalen og oppleves i opprinnelig kontekst. Storhaugen og Dynnasteinen dokumenterer lang
kontinuitet i bosettingshistorien og har kulturhistorisk betydning ut over det rent lokale. Det
markante miljøet gjør historien lesbar i landskapet. Bygningsmiljøenes noe reduserte autentisitet
og det radikalt forenklete kulturlandskapet, reduserer imidlertid opplevelsen av den nærmeste
historien noe. Miljøet inneholder samlet kulturminner av varierende kulturhistorisk betydning
som viser ressursutnyttelse over et lengre tidsrom. Verdien er stor.
Liten

Middels Stor

4.3.22 Kulturmiljø 66 ”Byvegen”

”Byvegen” mellom Løken og Sørenga. Foto fra rundt 2000.
Vegfar mellom Hytten og Kraggerud. Veglinjen er del av en gammel forbindelse mellom
gårdene i lia øst for Vigga. Den er tegnet inn på ltn. Lunds kart fra 1827. Fra Volla over
Sørenga, Nerenga, Engli, Hytten og videre sørover er den vist som del av hovedvegnettet med
forbindelse til Kongevegen i sørøst og Jevnaker i vest (over Liæker). Nordover fra Volla gikk
den gjennom tuna på Kraggerud, Dynna og Hval, kom inn på Kongevegen ved Hval. Da
chausséen langs Vigga ble bygd ut på 1860-70-tallet, ble den gamle vegen nedgradert til
gårdsveger.
Vegen er ikke sammenhengende bevart. Mellom Vestre Løken og Hytten inngår vegen i dagens
atkomstveger. Innen området er den best bevart fra Vestre Løken til Sørenga der den går i
jordekanten i lifoten, og over innmarka på Krågsrud. Det er en del brudd ved bolig/boligbrukbebyggelsen ved Volla, og den nye Flågenvegen forbi Kraggerud har delvis lagt seg over den
gamle. Trolig er veien sporbar og delvis intakt mellom Kraggerud og Dynna–Hval, men dette er
ikke undersøkt i felt da strekningen ligger utenfor planområdet.
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Vurdering
Vegen dokumenterer en ferdselsstruktur fra før utbyggingen av kommunikasjonene i andre
halvdel av 1800-tallet og er viktig for kunnskap om samferdsels- og bosettingshistorie. Som del
av en større struktur har den interesse utover det rent lokale. Fordi den er brutt, har den noe
redusert betydning i formidlingssammenheng, men den har et visst potensial for reetablering.
(Vurderingen gjelder ikke strekningen Kraggerud–Hval). Vegen er av betydning for kunnskapen
om og opplevelsen av områdets kulturhistorie. Verdien er middels.
Liten

Middels Stor

4.3.23 Kulturmiljø 71 Vestre Løken
Vestre Løken ligger lokalisert til ”Byvegen” i lia ovenfor Sand. Tunet ligger et stykke fra de
øvrige Løken-gårder og er ikke markert på ltn. Lunds kart fra 1827. Flyfoto fra 1953 viser et
tradisjonelt tun med stor vinkellåve. Bebyggelsen er nå helt fornyet med to bolighus og et
mindre redskapshus.
Vurdering
Viderefører en tradisjonell gårdsbosetting, trolig med noe yngre etablering. Bygningsmiljøet har
begrenset kulturhistorisk interesse. Verdien er liten.
Liten

Middels Stor

4.3.24 Kulturmiljø 72 Jernaldertuft Løken

Det nye tunet på Vestre Løken ses på
terrassen over rundkjøringa ved Sand.
Innfelt: Området for jernaldertuften
markeres klart som en høyde.
Kulturmiljøet består av et aktivitets/bosettingsområde fra eldre jernalder. Her er funnet kokegroper, ildsteder, stolpehull, steinstreng og diverse nedgravninger over et relativt stort område i
dyrket mark. Området ligger i moderat til lett helling, hovedsakelig mot sørvest, i et bølgende
landskap med hevede rygger. Det ligger på en terrasse i lia rett nedenfor dagens tun på Vestre
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Løken. Det ble i forbindelse med undersøkelser i 2005 funnet i alt 17 strukturer i diverse sjakter.
Det ble gjort fem funn av gjenstander, en kniv av jern med bronseknapp, en bit bein, to jernfragmenter og en smidd spiker. Området (A94659) er automatisk fredet etter kulturminneloven.
Vurdering
Bosettingssporene er representative for eldre jernalder. Bosettingsområdet utfyller bildet av
jernalderens bosetting i området, med flest bevarte gravhauger på midtligårdene. Verdien er
middels.
Liten

Middels Stor

4.3.25 Kulturmiljø 73 Husgruppe ved Flatla Mølle

Miljø med bolighus og mindre næringsbygg vokst fram ved det gamle møllestedet for Flatla
Mølle, i krysset Gamle mølleveg og Hadelandsvegen. Hovedtrekkene i miljøet samsvarer med
flyfoto fra 1953, men er noe fortettet. Miljøet ligger dels i Lunner, dels i Gran. Fortsatt er det
mindre næringsvirksomhet i miljøet, men boligbebyggelsen dominerer i dag med rester av
småbruk. Bebyggelsen gir et blandet inntrykk, i hovedsak preget av endringer i nyere tid. Mest
autentisk og best bevart er boligeiendommen Solum fra 1920-tallet. Også våningshuset på
småbruket Holmen er lite endret.
Vurdering
Miljøets bygninger er typisk for husklynger som vokste fram i tilknytting til gamle møllesteder
og veger i området. Bygningsmiljøet med endringer og fortetting forteller først og fremst den
senere utviklingen til slike steder, men har en viss betydning for kunnskapen om områdets
historie. Miljøet har som helhet begrenset kulturhistorisk betydning og er vanlig forekommende.
Verdien er liten.
Liten

Middels Stor
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4.3.26 Kulturmiljø 74 Elvheim, Fløis spjeld

Fløisspjeld, møllevegen i forkant.
To boligeiendommer som ligger i tilknytting til Flatla Mølleveg (KM 21) ikke langt fra Flatla
mølle. Begge var etablert 1953 etter flyfoto å dømme. Elvheim ligger nærmest vegen med et
mindre bolighus og uthus. Fløisspjeld ligger på en markant topp i landskapet. Ytre preges de av
endringer og påbygg (særlig Fløisspjeld) i senere tid. Begge ligger midt i kulturlandskapet på
Flatla og er skilt ut fra Flatlagårdene.
Vurdering
Selv om de ligger for seg selv, kan de ses som en forlengelse av boligmiljøet som vokste fram
ved Flatla mølle og mølleveg. I forhold til gårdslandskapet ved dette partiet av møllevegen
oppleves de mer som fremmedelementer. De har bygningshistorisk begrenset kulturhistorisk
interesse. Verdien er liten.
Liten

Middels Stor

4.3.27 Kulturmiljø 75 Husgruppe F lågenvegen

Gruppe av boligeiendommer skilt ut fra Nedre Kraggerud i grense med dennes innmark. Tre
eller fire var etablert i 1953 etter flyfoto å dømme. De er lokalisert til deler av den gamle
"Byvegen" (KM 66) som er bygd ut til Flågenvegen. Miljøet er fortettet utover siste del av
1900-tallet og gir et moderne inntrykk.
Vurdering
Miljøet viser en lokalisering av spredt boligutbygging i gårdslandskap i tilknytting til eldre
vegsystemer. Bebyggelsen har begrenset kulturhistorisk betydning og er vanlig forekommende.
Liten

Middels Stor
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4.3.28 Kulturmiljø 76 Husgruppe Dynna

Gruppe på fire boligeiendommer/boligbruk ved Hadelandsvegen ved Dynna, tre på Dynna-siden
av vegen. Iflg. flyfoto var kun en eiendom etablert i 1953, flyfoto fra 1965 viser at det var
utbygd i hovedsak som i dag. Tre har små driftsbygninger og var trolig såkalte boligbruk.
Eiendommene ligger i det åpne, storskala jordbrukslandskapet som karakteriserer Dynna. De
har i dag karakter av boligeiendommer og gir et moderne inntrykk.
Vurdering
Etableringen av boligbebyggelse og småbruk, enkeltvis eller i mindre grupper langs hovedveger
følger lange tradisjoner i området, og dette miljøet kan ses som en relativt sein utløper i denne
tradisjonen. Bebyggelsen har begrenset kulturhistorisk interesse og er vanlig forekommende.
Verdien er liten.
Liten

Middels Stor

4.3.29 Kulturmiljø 77 Hadeland Meieri

Hadeland Meieri oppsto ved en sammenslutning av Gran, Lunner og Brandu meierer i 1969. Det
ble besluttet å bygge nytt meierianlegg ved Volla og drive det i fellesskap. Arkitekt Ivar Grev
ved Norske Melkeprodusenters Landsforbund sto for utformingen, og anlegget ble tatt i bruk i
1973. I 1985 ble Hadeland Meieri sammen med andre meierier i områder slått sammen med
Fellesmeieriet. Driften i anlegget på Volla varte til 1995. I dag er anlegget kjent som Bendixhuset og innredet som AmCar-museum. Det gamle meieriet er blitt et kjent treffsted for årlige
AmCar-samlinger.
Vurdering
Bygningen er typisk for næringsarkitektur rundt 1970. Anlegget er godt bevart og har en
utforming og beliggenhet sentralt i hadelandslandskapet som gjør det lett å lese opprinnelige
sammenhenger. Det har betydning for kunnskap om en sentral side i regionens næringshistorie
og det har arkitekturhistorisk betydning. Verdi er middels til stor.
Liten

Middels Stor
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4.4 Verdi
Oversikt over verdisatte kulturmiljøer er gitt i tabell 4.1 og kart på figur 4.2.
Tabell 4-1: Verdisatte kulturmiljøer. KM-nr. henviser til nummereringen på kart og i tekst.
Nr.

Navn

Beskrivelse

Verdi

KM 1

Sand

Bygdesenter typisk for tettsteder vokst fram ved de nye vegene
fra andre halvdel av 1800-tallet. Konsentrasjon av autentiske
S
eldre bygninger for varierte funksjoner. Bevart parti av chausséen.
Splittet av dagens rv. 4.

KM 2

Myre

Gårdstun karakteristisk for fornyelsen etter 2. verdenskrig. Driftsbygning i dårlig stand. Noe fortettet miljø.

L

KM 3

Melås Mølle

En av få minner i form av hus etter møllevirksomheten i
Viggadalen. Møllebygningen er i dårlig stand.

L

KM 4

Hytten

Gårdsanlegg med markant beliggenhet og komplett tun med
tradisjonell, godt bevart bebyggelse fra slutten av 1800- til litt ut
på 1900-tallet.

M
S

KM 5

Sandberg

Komplett gårdstun med flere hus fra 1900-tallet. Særlig preget av
endringer karakteristisk for tida etter 2. verdenskrig.

L

KM 6

Engli

KM 7

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Småbruk fra mellomkrigstid ved intakt parti av den gamle
”Byvegen” i østlia. Sjeldent autentisk representant for sin kategori, M
men preget av manglende bruk og i dårlig stand.

Liten

Middels Stor

Tre småbruk nederst i østlia mellom den gamle ”Byvegen” og
rv. 4. Preget av endringer fra siste del av 1900-tallet, men har hus
som dokumenterer håndverkstradisjonene i slike miljøer.

Liten

Middels Stor

Nerenga m.fl.

L

Småbruk i
Råstadlia

Småbruk i den bratte østlia med tilknytting til gamle veger,
knutepunktet Volla og sag/møllevirksomheten ved Vigga og
chausséen. Småskala kulturlandskap. Noe fortettet.

LM

Liten

Middels Stor

KM 8

Lykjebakken har en av få autentisk bevarte mindre
Lykje-bakken,
husmannsstuer. Solli er et godt eksempel på de små arbeiderSolli
/boligbruka i området.

Liten

Middels Stor

KM 11

Middels Stor

Liæker

Miljøet føyer seg inn i rekken av større gårder som ligger i høyden
langs Viggadalen. Det dokumenterer tradisjonell
M
gårdsbebyggelse.

Liten

KM 12

Middels Stor

Strøm

Småbruk som var knyttet til møllevirksomheten langs Vigga, men
der restene etter møllebruket er borte.

Liten

KM 13

L
Middels Stor

Volla

Knutepunkt ved Vigga som har tradisjoner langt tilbake. Miljøet
har bevart flere ulike elementer som bærer i seg tradisjonen om
funksjoner vanlige for et mindre bygdesenter.

Liten

KM 14

M

Veger ved
Volla

Veglinjene dokumenterer en ferdselsstruktur fra før utbyggingen
av kommunikasjonene i andre halvdel av 1800-tallet.

Liten

Middels Stor

KM 15

M
S
M

Middels Stor

Krågsrud

Helhetlig gårdsmiljø med intakt tradisjonell bebyggelse og
kulturlandskap i hevd.

Liten

KM 16

M
-L

Middels Stor

Myrstua m.fl.

Gruppe av småbruk med bakgrunn i eldre husmannsplasser.
Delvis godt bevart, men noe fortettet av boliger.

Liten

KM 17

Middels Stor

Ødegården

Småbruk ved gammel veg, men med forholdsvis fornyet
bebyggelse.

Liten

KM 18

L
Middels Stor

Flatla søndre

Søndre Flatla inngår i beltet av eldre, større gårder på høydene
langs Viggadalen. Sjeldent godt bevart bebyggelse,
gårdslandskap sammen med gravhaug gir stor tidsdybde.

Liten

KM 19

S
Middels Stor

Flatla mølle

Ruiner etter mølledrift ved en av de eldste møllestedene ved
Vigga, sammen med godt bevart gårdstun for mølleren fra
mellomkrigstid.

Liten

KM 20

M
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Nr.

Navn

Beskrivelse

Verdi

KM 21

Flatla
mølleveg

Gammel veg mellom gården Flatla og Flatla mølle ved Vigga.
Representerer et eldre ferdselsmønster og er lite endret i
moderne tid.

KM 22

Helgeland

KM 23

Kraggerud

Kraggerud øst for rv. 4 inngår i rekken av større gårdsanlegg på
høyder i Viggadalen. Tradisjonell gårdsbebyggelse og variert
kulturlandskap. Har bevart mange eldre elementer.

S

KM 24

Husgruppe
ved Volla

Et hovedsakelig boligområde ved Hadelandsvegen dels med
bakgrunn i småbruk.

L

KM 25

Dynna

Et av de mest markante gårdsanleggene i Viggadalen, kjent for
runesteinen Dynnasteinen og eksponert gravhaug. Ellers
sammensatt miljø av varierende betydning.

S

KM 66

"Byvegen"

Rester av vegfar mellom Hytten og Kraggerud som dokumenterer
en eldre ferdselslinje i lia øst for Vigga.

M

KM 71

Vestre Løken

KM 72

Jernalder-tuft
Løken

KM 73

Husgruppe
Flatla mølle

Sammensatt miljø ved gammelt møllested og Hadelandsvegen. I
hovedsak preget av endringer i nyere tid.

Elvheim,
Fløispjeld

Boligeiendommer fra siste del av 1900-tallet ved Flatla mølleveg.

KM 74

Husgruppe
Flågenvegen

Mindre boliggruppe fra 2. halvdel av 1900-tallet.

KM 75

KM 76

Husgruppe
Dynna

Gruppe av boliger/småbruk ved Hadelandsvegen fra 1950-60tallet.

KM 77

Hadeland
meieri

Helhetlig godt bevart gårdstun som føyer seg inn i rekken av
gårdsanlegg på høyder i lia vest for Vigga.

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

Liten

Middels Stor

S
M
S

Gårdsanlegg ved Byvegen med fornyet bebyggelse.
L
Aktivitets/bosettingsområde fra eldre jernalder undersøkt i 2005.
M

L

L

L

Særpreget meieribygningen typisk for 1960-tallet.

L
M
S

Viggadalen fra Myrstua. Flatla mølleveg krysser midt i bildet og våningshuset på Flatla mølle
ses lenger inn. Gårdene på høydene bak er Kraggerud til høyre og Dynna lengst inn.
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Figur 4-2. Verdier kulturmiljø. KM-nr. henviser til kulturmiljø-nr. med beskrivelse i kap 4.3.2
og oversikt i tabell 4-1.
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5 Omfang og konsekvenser
5.1 Generelt
Konsekvensene er gjort rede for alternativvis og følger kulturmiljøene som berøres langs linjene
nordover. Oppsummeringen i tabell 5-1 følger nummereringen på kulturmiljøene.

5.2 Alternativ A6
5.2.1

KM 1 Sand

Flyfoto over Sand fra rundt 2000.
Vegen starter som firefeltsveg i eksisterende rundkjøring rett vest for miljøet, krysser så Vigga
og deretter dagens rv. 4 rett nord for miljøet, ved Sandstad. Forbindelsen til rv. 35 og lokalvegnettet vil skje via ny rundkjøring på jordene vest for ny rv. 4. Ny lokalveg legges parallelt på
vestsiden til den kommer inn på dagens rv. 4 nord for Sandstad. Gjennom miljøet vil den gamle
Hadelandchausséen (Garverivegen) fortsatt benyttes som gang- og sykkelveg, men nå med
forbindelse til ny gang- og sykkelveg nordover til Volla.
Dagens rv. 4 splitter miljøet. Den fysiske barrieren vil bli forsterket med 4-felts motortrafikkveg
som forlenges forbi miljøet i hele dets lengde. I forhold til dagens situasjon vil likevel dette kun
i mindre grad endre den historiske lesbarheten i miljøet. Ny rundkjøring og lokal veg rett vest
for miljøet vil også sette preg på omgivelsene miljøet oppleves i. Gårdslandskapet til Sand gård
vender seg imidlertid østover, og den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og
gårdslandskapet vil stort sett ikke endres.
Omfanget vurderes som litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten negativ (–).
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5.2.2

KM 5 Sandberg

Ny rundkjøring med tilknytting til rv. 35 og ny avkjøring for lokalveg nordover vil legge beslag
på mesteparten av jordvegen øst for tunet. Tiltaket vil svekke sammenhengen mellom
gårdsbebyggelsen og gårdslandskapet bebyggelsen er en del av.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten negativ (-).

5.2.3

KM 6 Engli

Vegen vil krysse dagens rv. 4 på den flate sletta nedenfor miljøet på fylling og bru. Den berører
ikke miljøet, men vil endre landskapet som tunet i lia oppleves i kontrast til. Stort sett vil ikke
dette påvirke historiske sammenhenger.
Omfanget vurderes som intet til litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–).

5.2.4

KM 7 Nerenga m.fl.

Vegen vil skrå over småbruket Nerenga og gå inn i tunnel i åsen bak tunet. Husene på Nerenga
går tapt. De to andre småbruka i miljøet blir stort sett ikke berørt, men det er Nerenga som har
den mest interessante bebyggelsen. Tiltaket vil ødelegge kulturminner og redusere den
historiske lesbarheten.
Omfanget vurderes som stort mot middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten mot middels negativ (–/– –).

5.2.5

KM 66 ”Byvegen”

Vegen vil skjære gjennom sporene etter den gamle vegen ved Nerenga. Den har her karakter av
atkomstveg til tunet og har mest interesse som historisk struktur. Tiltaket vil svekke den
historiske sammenhengen til omgivelsene og redusere en historisk vegstruktur.
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Omfanget vurderes som middels til litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –).

5.2.6

KM 75 Husgruppe Flågenvegen

Alternativ A6 kommer ut av tunnelen i Flågenvegen og går i skjæring over jordvegen rett
nedenfor bebyggelsen. Tiltaket vi sette sterkt preg på omgivelsene til miljøet, men siden dette er
en utskilt boliggruppe berøres ikke historiske sammenhenger av betydning.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.2.7

KM 23 Kraggerud

Over: Kraggerud sett fra Myrstua med bebyggelsen i Flågenvegen til høyre. Under: Rv. 4 følger
terrenget i foten av Kraggerudbakkene. Her sett fra Flågenvegen.

Vegen vil skjære gjennom kulturlandskapet på Kraggerud dels på fylling, dels i skjæring. Det
blir store terrengendringer i lifoten der beitebakkene møter slettene i dalbunnen, og dagens veg
følger terrenget. Kulturlandskapet på Kraggerud er et viktig element i miljøet, men den berørte
parten utgjør likevel en mindre del av det store kulturmiljøet totalt sett. Tiltaket vil i noen grad
endre miljøet og svekke hvordan man oppfatter gårdsanleggets historiske lokalisering i
landskapet.
Omfanget vurderes som litt mot middels negativt.
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –).

5.2.8

KM 73 Husgruppe Flatla mølle

Holmen, vegen vil gå på fylling like foran
tunet.

Hus som går tapt i krysset ved Gamle
mølleveg.

Vegen vil krysse i bru over dagens rv. 4 i krysset der Flatla mølleveg (KM 21) tar av. Et
bolighus tett i vegen går tapt. Vegen skrår over småbruket Holmen rett ved husene. Det vil bli
behov for støyskjerming. Noen av de eldre husene i miljøet går tapt eller blir sterkt berørt.
Tiltaket vil skade miljøet og i noen grad redusere den historiske lesbarheten.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten negativ (–).

5.2.9

KM 22 Helgeland

Vegen vil så vidt berøre gårdslandskapet til Helgeland ved Vigga og krysse elva i bru. Inngrepet
vil avskjære gårdslandskapets naturlige avgrensing ved Vigga, et av få steder der elva følger
opprinnelig løp. Atkomstvegen følger dagens løp i kulvert under den nye vegen. Inngrepet er
relativt perifert i miljøet og stort sett vil ikke den historiske sammenhengen mellom
gårdsanlegget og omgivelsene påvirkes mye.
Omfanget vurderes som litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels/stor. Konsekvensen blir liten negativ (–).

5.2.10 KM 76 Husgruppe Dynna
Vegen går på fylling vest for dagens rv. 4 og Vigga. Et bolighus i miljøet utenfor parsellskiftet
går tapt. For boliggruppen på Dynnasiden vil tiltaket stort sett ikke endre miljøet eller historiske
sammenhenger til omgivelsene.
Omfanget vurderes som intet.
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Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.3 Alternativ A7
5.3.1

KM 2 Myre

Vegen vil ligge på fylling over jordene foran
tunet og splitte jordvegen som kulturmiljøet
oppleves i forhold til. Atkomstvegen vil
opprettholdes i undergang. Tiltaket vil
svekke sammenhengen mellom kulturmiljøet
og omgivelsene.
Omfanget vurderes som litt mot middels
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.3.2

KM 1 Sand

Over: Sand sett fra Hytten. Innfelt:
Garveriet med dagens rv. 4 foran.
Vegen vil ligge på fylling over jordene bak kulturmiljøet, deretter i skjæring. Atkomstvegen til
Hytten og Løken gjennom miljøet stenges. Fyllingen kommer noen få meter bak låven på Sand
og et mindre, nyere uthus må rives. Jordvegen blir kraftig redusert og gårdsbruket Sand kommer
visuelt i en trengt situasjon. Sammenhengen til gårdslandskapet og omgivelsene, først og fremst
det gamle hovedbølet Hytten, blir redusert. Tyngden i det historiske innholdet i miljøet som
helhet ligger først og fremst i bygdesenterbebyggelsen langs Hadelandschausséen. I forhold til
denne vil tiltaket stort sett ikke skade kulturminner. Med alternativ A7 vil dagens rv. 4 fjernes,
og en viktig barriere i miljøet opphøre. Fjerning av dagens rv. 4 har et stort potensial for
etterbrukstiltak som vil bedre den historiske lesbarheten i miljøet og styrke sammenhengen
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mellom miljøet og omgivelsene, særlig til dagens kommunesenter lenger vest. Hensynet til det
gamle kommunesenteret veier tyngre enn inngrepet i gårdslandskapet på Sand.
Samlet vurderes derfor omfanget som middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir middels til stor positiv (+ +/+ + +).

5.3.3

KM 4 Hytten

Vegen vil gå i fylling og dels i skjæring over jordene i nedkant av lia gårdsanlegget oppleves i. I
tillegg kommer ny gårdsveg for Løken parallelt med den nye vegen. Det er relativt stor avstand
fra inngrepet til miljøet. Tiltaket vil stort sett ikke endre den historiske sammenhengen mellom
kulturmiljøet og omgivelsene.
Omfanget vurderes som litt mot intet negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor/middels. Konsekvensen blir ubetydelig mot liten negativ (0/–).

5.3.4

KM 5 Sandberg

Omlegging av rv. 35 er lagt såpass langt fra gårdstunet at selv om innmarka splittes bedømmes
omfanget å være lite negativt, selv om tiltaket vil svekke sammenhengen mellom
gårdsbebyggelsen og gårdslandskapet bebyggelsen er en del av. Dagens rv. 35 rives. Dette
bedrer forholdene for kulturmiljøet siden trafikk like ved tunet fjernes. Omfanget vurderes
samlet sett som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.3.5

KM 71 Vestre Løken

Vegen vil gå i skjæring over jordene et stykke foran kulturmiljøet. Atkomstvegen legges om til
felles med Myre. Jordvegen til gården splittes foran tunet, og tiltaket vil svekke sammenhengen
mellom kulturmiljøet og omgivelsene.
Omfanget vurderes som litt mot middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.3.6

KM 72 Jernaldertuft Løken

Vegen vil skjære gjennom jordene kulturmiljøet er en del av. Tiltaket vil ødelegge kulturminner.
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir middels til stor negativ (– –/– – –).
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A7 vil gå over jordveien litt inn i bildet, mellom uthuset på Løken til høyre og det hvite
våningshuset på Sandstad lenger ned.

5.3.7

KM 6 Engli

Ny rv. 4 vil gå på stor fylling, dels bru, ved lifoten nedenfor tunet. Her vil det i tillegg komme
kryss for tilknytting til rv. 35 og lokalveg med avkjøringsrampe og rundkjøring relativt nær
tunet. Selv om tunet ligger noe høyere enn veganlegget, vil det bli et dominerende inngrep like
ved det småskalerte bruket. Tiltaket vil svekke den historiske sammenhengen mellom småbruket
og landskapet det ligger i.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir middels negativ (– –).

5.3.8

KM 7 Nerenga m.fl.

Vegen vil ligge i fylling der jordene flater ut ved dagens veg og krysse denne ved Sørenga og
Myrvang. En lokal atkomstveg vil gå parallelt med den nye vegen på østsida. Kontakten med
den flate jordvegen mot Vigga får en noe større barriere enn den dagens rv. 4 skaper. Tiltaket vil
i noen grad redusere sammenhengen mellom kulturmiljøet og omgivelsene.
Omfanget vurderes som litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten negativ (–).
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5.3.9

KM 13 Strøm

A7 vil komme fram bak næringsbyggene til venstre og skrå rett over tunet på Strøm. Husene vil
gå tapt.
Vegen vil krysse eiendommen rett over tunet og husene vil gå tapt. Omfanget vurderes som
stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir middels negativ (– –).

Lykjebakken sett fra vegen mot renseanlegget.
A7 vil krysse på denne siden av bommen.

Lieker sett fra Volla, A7 vil følge dalbunnen
og bli lite synlig fra denne vinkelen.

5.3.10 KM 11 Lykjebakken
Vegen vil gå i skjæring i dalbunnen under plassen, men på motsatt side av Vigga. Anlegget vil
endre deler av kulturlandskapet plassen oppleves i forhold til, men neppe påvirke den historiske
lesbarheten i særlig grad.
Omfanget vurderes som lite mot intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.3.11 KM 12 Lieker
Vegen vil gå i skjæring i dalbunnen under gården. Det vil bli lagt ny atkomstveg til
renseanlegget parallelt med den nye vegen fra fv. 17. Samlet vil anlegget endre deler av
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gårdslandskapet gården oppleves i forhold til, men neppe påvirke den historiske lesbarheten i
særlig grad.
Omfanget vurderes som lite mot intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.3.12 KM 15 Veger ved Volla
Vegen vil gå i dyp skjæring der vegen mot Lunner (fv. 17) følger et høydedrag vest for
Hadeland Meieri. Den gamle vegen vil bli opprettholdt med bru i samme løp. Som fv. 17 er den
gamle vegen rustet opp til moderne kjøreveg. Inngrepet vil stort sett ikke endre vegen som
historisk struktur.
Omfanget vurderes som lite mot intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.3.13 KM 77 Gamle Hadeland Meieri
Vegen vil ligge på stor fylling like vest for miljøet. Det storskalerte industrianlegget tåler et slikt
veganlegg godt. Tiltaket vil stort sett ikke endre sammenhengen til omgivelsene.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.3.14 KM 17 Myrstua m.fl.

A7 vil ligge på fylling over jordvegen innover til venstre i bildet. Myrstua ligger på høyden til
venstre.
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Vegen tangerer miljøet i nedkant av høyden det ligger på. Den vil bli godt synlig på fylling. Den
viktigste bebyggelsen i miljøet ligger lenger inn på terrassen over traséen. Tiltaket vil stort sett
ikke endre den historiske sammenhengen mellom småbrukermiljøet og landskapet det ligger i.
Omfanget vurderes som litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativt (0/–).

5.3.15 KM 21 Flatla mølleveg

A7 vil krysse landskapet omtrent midtvegs i bildet. Den nedre delen av møllevegen markeres av
tregrupper langs vegen. Det gule huset er Flatla Mølle (KM 20). Høyden til høyre med buskene
og det hvite huset lenger inn til venstre (KM 74) markerer områder med potensial for å finne
ikke kjente automatisk fredete kulturminner.
Vegen vil krysse den gamle møllevegen på fylling. Den går deretter parallelt på vestsida, i
skjæringer og fyllinger gjennom det småkuperte kulturlandskapet. Flatla mølleveg legges i
kulvert under vegen, men vil for øvrig kunne opprettholdes i tilnærmet dagens stand det meste
av strekket fram til Flatla mølle. Det nye veganlegget vil ligge tett ved den gamle vegen og i
stor grad endre landskapet. En vesentlig del av verdien til møllevegen ligger i at den, og
landskapet den går gjennom, i er lite endret. En motortrafikkveg her vil i svekke sammenhengen
til omgivelsene og lesbarheten av hvordan den gamle vegen ligger i terrenget. Potensialet for å
bevare vegen som et sammenhengende kulturminne blir vesentlig svekket. Tiltaket vil skade
kulturminner og svekke en sammenbindende historisk struktur i området.
Omfanget vurderes som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir stor negativ (– – –).

5.3.16 KM 20 Flatla mølle
Vegen vil ligge i skjæring i høydedraget som går vest for mølleeiendommen. Den vil bli lite
synlig fra møllemiljøet. Vegen vil stort sett ikke endre kulturminner i miljøet, men ved
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inngrepet i vegen som fører til møllestedet vil den svekke den historiske sammenhengen mellom
møllestedet og dets omgivelser.
Omfanget vurderes som litt til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir liten til middels negativ (– / – –).

5.3.17 KM 74 Elvheim, Fløisspjeld
Vegen vil gå i skjæring over høyden som boligeiendommen Fløisspjeld ligger på og
eiendommen går tapt. Elvheim blir ikke direkte berørt.
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–).

5.3.18 KM 22 Helgeland

Inngrepsområdet sett fra Helgeland mot Kraggerud som ligger på høyden i bakgrunnen. A7 vil
følge randsonen av jordene i bildet.
Vegen vil gå inn i gårdslandskapet i dalbunnen ved Vigga på fylling. Deler av Vigga må legges
om. Det vil endre gårdslandskapets naturlige avgrensing ved Vigga, der denne følger et
opprinnelig løp. Den historiske sammenhengen i hvordan gårdslandskapet forholder seg til
naturomgivelsene svekkes noe. Det er likevel en relativt begrenset del av miljøet som berøres.
Omfanget vurderes som litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels/stor. Konsekvensen blir liten negativ (–).

68

Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense
Temarapport kulturmiljø

5.3.19 KM 76 Husgruppe Dynna

Utsyn fra det nederste gårdsbruket på Dynna mot boligene langs rv. 4. Alle alternativer går her
på den andre siden av dagens veg i forhold til husgruppen.
Vegen går på fylling vest for dagens rv. 4 og Vigga. Et bolighus i miljøet utenfor parsellskiftet
går tapt, men det er et resultat av parsellen Gran grense–Jaren, og vurderes ikke her. For
boliggruppen på Dynnasida vil tiltaket stort sett ikke endre miljøet eller historiske
sammenhenger til omgivelsene.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.4 Alternativ A8
Alternativ A8 tar av fra eksisterende rv. 4 som alternativ A7 og fortsetter som alternativ A6 i
tunnel fra Nerenga. Se disse for en nærmere beskrivelse.

5.4.1

KM 2 Myre

Som A7. Omfanget vurderes som litt mot middels negativt. Verdien er satt til liten.
Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.4.2

KM 1 Sand

Som A7. Omfanget vurderes som middels positivt. Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir
middels til stor positiv (+ +/+ + +).

5.4.3

KM 4 Hytten

Som A7. Omfanget vurderes som litt mot intet negativt. Verdien er satt til stor/middels.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–).
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5.4.4

KM 5 Sandberg

Som A7. Omfanget vurderes som intet. Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig
(0).

5.4.5

KM 71 Vestre Løken

Som A7. Omfanget vurderes som litt mot middels negativt. Verdien er satt til liten.
Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.4.6

KM 72 Jernaldertuft Løken

Som A7. Omfanget vurderes som stort negativt. Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels til stor negativ (– –/– – –).

5.4.7

KM 6 Engli

Vegen vil gå på stor fylling, dels bru, ved lifoten nedenfor tunet. I forhold til alternativ A7
dreier A8 noe mer østover mot tunet. Som ved A7 vil det i tillegg komme kryss for tilknytting
til rv. 35 med avkjøringsrampe og rundkjøring relativt nær tunet. Selv om tunet ligger noe
høyere enn veganlegget, vil det være et dominerende anlegg like ved det småskalerte bruket.
Tiltaket vil svekke den historiske sammenhengen mellom småbruket og landskapet det ligger i.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir middels negativ (– –).

5.4.8

KM 7 Nerenga m.fl.

Som A6 i hovedsak. Kommer inn i en litt annen vinkel, men med samme vurdering. Omfanget
vurderes som stort mot middels negativt. Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten mot
middels negativ (–/– –).

5.4.9

KM 66 ”Byvegen”

Som A6 i hovedsak. Kommer inn i en litt annen vinkel, men med samme vurdering. Omfanget
vurderes som middels til litt negativt. Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir liten til
middels negativ (–/– –).
Alternativ A8 følger heretter A6 og kommer ut i tunnelpåhugg ved Flågenvegen.

5.4.10 KM 75 Husgruppe Flågenvegen
Som A6. Omfanget vurderes som intet. Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig
(0).

5.4.11 KM 23 Kraggerud
Som A6. Omfanget vurderes som litt mot middels negativt. Verdien er satt til stor.
Konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –).
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5.4.12 KM 73 Husgruppe Flatla mølle
Som A6. Omfanget vurderes som middels. Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten
negativ (–).

5.4.13 KM 22 Helgeland
Som A6. Omfanget vurderes som litt negativt. Verdien er satt til middels/stor. Konsekvensen
blir liten negativ (–).

5.4.14 KM 76 Husgruppe Dynna
Som A6. Omfanget vurderes som intet. Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig
(0).

5.5 Alternativ C3
Alternativ C3 tar av fra eksisterende rv. 4 som alternativ A7 og A8. Den følger deretter dalsiden
øst for dagens rv. 4 tilnærmet parallelt med denne. Fra Flågenvegen blir C3 tilnærmet som A6
og A8.

5.5.1

KM 2 Myre

Som A7. Omfanget vurderes som lite mot middels negativt. Verdien er satt til liten.
Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.5.2

KM 1 Sand

Som A7. Samlet vurderes derfor omfanget som middels positivt. Verdien er satt til stor.
Konsekvensen blir middels til stor positiv (+ +/+ + +).

5.5.3

KM 4 Hytten

Som A7. Omfanget vurderes som litt mot intet negativt. Verdien er satt til stor/middels.
Konsekvensen ubetydelig til liten negativ (0/–).

5.5.4

KM 5 Sandberg

Som A7. Omfanget vurderes som intet. Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig
(0).

5.5.5

KM 71 Vestre Løken

Som A7. Omfanget vurderes som litt mot middels negativt. Verdien er satt til liten.
Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.5.6

KM 72 Jernaldertuft Løken

Som A7. Vegen vil skjære gjennom jordene kulturmiljøet er en del av. Tiltaket vil ødelegge
kulturminner. Omfanget vurderes som stort negativt. Verdien er satt til middels. Konsekvensen
blir middels til stor negativ (– –/– – –).
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5.5.7

KM 6 Engli

Som A7. Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er satt til middels. Konsekvensen
blir middels negativ (– –).

5.5.8

KM 7 Nerenga m.fl.

Smia på Nerenga litt til høyre i det store
bildet. Sørenga bak denne. C3 vil ligge til
venstre omtrent ved treklyngen. Myrvang
(innfelt til høyre) går tapt.
Vegen kommer inn i miljøet ved oppkjørselen til Nerenga og vil ligge i fylling der jordene flater
ut foran Nerenga og Sørenga for deretter å gå rett over tunet på Myrvang. En lokal atkomstveg
til Nerenga og Sørenga vil gå parallelt med den nye vegen på østsida. Deler av miljøet blir
ødelagt og de resterende tuna får jordvegen avkortet. Vegen vil bli en større barriere mot elvesletta enn den dagens rv. 4 skaper. Tiltaket vil svekke sammenhengen mellom kulturmiljøet og
omgivelsene.
Omfanget vurderes som middels mot stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten mot middels negativ (–/– –).

5.5.9

KM 8 småbruk i Råstadlia

Vegen blir synlig fra lia. Endringene i bebyggelsen ved Volla påvirker også dette miljøet, men
den historiske sammenhengen mellom miljøet og omgivelsene blir stort sett ikke endret
Omfanget vurderes som litt mot intet negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten/middels. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–).
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5.5.10 KM 24 Husgruppe ved Volla

C3 vil føre til at husrekka lengst inn i bildet, nærmest dagens rv. 4 må rives.
Vegen vil ligge dels på fylling parallelt med dagens veg og fører til at mange av husa som ligger
til dagens veg går tapt. De resterende får dels sterk nærføring og ny atkomst fra ny parallellveg
Miljøet har for en stor del utgangspunkt i lokalisering langs dagens rv. 4. Store deler av miljøet
blir ødelagt og den historiske lesbarheten blir sterkt svekket.
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten mot middels negativ (–/– –).

5.5.11 KM 14 Volla

Den røde låven med gavlen mot oss midt i bildet markerer Vollaløkka. Linjen til C3 ligger over
denne og det lille røde uthuset ved Brennbekkveien til høyre.
Vegen vil gå inn i den framskutte lille høyderyggen ved Vollaløkka i skjæring. Driftsbygning og
uthus på bruket blir direkte berørt og må rives, mens våningshusene kommer i så trengt posisjon
mellom den gamle og nye vegen at de må innløses og anses for tapt. Vollaløkka er et av de
viktigste elementene i Volla-miljøet. De gjenstående deler av miljøet taper mye av sin verdi og
lesbarhet når Vollaløkka forsvinner. Tiltaket vil ødelegge kulturminner og bryte kulturhistoriske
sammenhenger i miljøet og til omgivelsene.
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Senterlinjen til alternativ C3 vil ligge mellom låven og det hvite huset på høyre side av vegen.
Der låven på Vollaløkka ligger kommer en stor skjæring. Alle hus på høyre side av vegen (dvs.
Vollaløkka) anses å gå tapt.
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir stor negativ (– – –).

5.5.12 KM 15 Veger ved Volla

Brennbekkvegen omtrent der
den nye vegen er planlagt å
krysse. Brennbekkvegen
legges i kulvert her. Den
store hvite bygningen lenger
inn er Nordengens butikk,
Vollamyra, ved rv. 4.
Veganlegget møter den gamle vegen, her kalt Brennbekkvegen, i stor skjæring og deretter
fylling. Den gamle vegen opprettholdes med kulvert. Veglinjen opprettholdes, totalt er inngrepet
i den historiske lesbarheten relativt begrenset.
Omfanget vurderes som litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir liten negativ (–).
Etter Volla går alternativ C3 i hovedsak som A6:
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5.5.13 KM 75 Husgruppe Flågenvegen
Som A6 i hovedsak. Kommer inn i en litt annen vinkel, nærmer dagens veg, men på fylling.
Samme vurdering. Omfanget vurderes som intet. Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
ubetydelig (0).

5.5.14 KM 23 Kraggerud
Som A6. Omfanget vurderes som litt mot middels negativt. Verdien er satt til stor.
Konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –).

5.5.15 KM 73 Husgruppe Flatla mølle
Som A6. Omfanget vurderes som middels. Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten
negativ (–).

5.5.16 KM 22 Helgeland
Som A6. Omfanget vurderes som litt negativt. Verdien er satt til middels/stor. Konsekvensen
blir liten negativ (–).

5.5.17 KM 76 Husgruppe Dynna
Som A6. Omfanget vurderes som intet. Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig
(0).

5.6 Alternativ C4
Alternativ C4 går som A6 til tunnelpåhogget ved Nerenga. Den følger deretter lang tunnel til
Holmen ved Dynna.

5.6.1

KM 1 Sand

Som A6. Omfanget vurderes som litt negativt. Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten
negativ (–).

5.6.2

KM 5 Sandberg

Som A6. Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir
liten negativ (–).

5.6.3

KM 6 Engli

Som A6. Omfanget vurderes som intet til litt negativt. Verdien er satt til middels.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–).

5.6.4

KM 7 Nerenga m.fl.

Som A6. Omfanget vurderes som stort mot middels negativt. Verdien er satt til liten.
Konsekvensen blir liten mot middels negativ (–/– –).
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5.6.5

KM 66 ”Byvegen”

Som A6. Omfanget vurderes som middels til litt negativt. Verdien er satt til middels.
Konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –).

5.6.6

KM 22 Helgeland

Vegen vil så vidt tangere gårdslandskapet til Helgeland og krysser Vigga i bru der en liten del
av elva må legges om. Inngrepet er relativt perifert i miljøet, og stort sett vil ikke den historiske
sammenhengen mellom gårdsanlegget og omgivelsene påvirkes.
Omfanget vurderes som intet til litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til middels/stor. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–).

5.6.7

KM 25 Dynna

Alternativ C4 kommer ut av tunnelen og berører så vidt gårdslandskapet ved foten av Dynnahøyden. Vegen vil ligge på fylling over det flate partiet av jordveien og krysser dagens rv.4 som
legges i kulvert under. Vegen vil endre gårdslandskapet den karakteristiske tunhøyden oppleves
i. Inngrepet er relativt perifert i miljøet, og stort sett vil ikke den historiske sammenhengen
mellom gårdsanlegget og landskapet påvirkes.
Omfanget vurderes som intet til litt negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–).

Dynna sett fra oppkjørselen til Helgeland. Husgruppen (KM 76) til venstre, gårdsbebyggelsen
(KM 25) i bakgrunnen. C4 og C5 vil krysse dagens veg omtrent midt i bildet.

5.6.8

KM 76 Husgruppe Dynna

Som A6 i hovedsak, med samme vurdering. Omfanget vurderes som intet. Verdien er satt til
liten. Konsekvensen blir ubetydelig (0).
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5.7 Alternativ C5
Alternativ C5 er identisk med A8 fram til tunnelpåhugget ved Nerenga. Deretter går det som C4
i lang tunnel fram til Dynna.

5.7.1

KM 2 Myre

Som A7. Omfanget vurderes som litt mot middels negativt. Verdien er satt til liten.
Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.7.2

KM 1 Sand

Som A7. Omfanget som middels positivt. Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir middels til
stor positiv (+ +/+ + +).

5.7.3

KM 4 Hytta

Som A7. Omfanget vurderes som litt mot intet negativt. Verdien er satt til stor/middels.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/–).

5.7.4

KM 5 Sandberg

Som A7. Omfanget vurderes som intet. Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig
(0).

5.7.5

KM 71 Vestre Løken

Som A7. Omfanget vurderes som litt mot middels negativt. Verdien er satt til liten.
Konsekvensen blir ubetydelig (0).

5.7.6

KM 72 Jernaldertuft Løken

Som A7. Omfanget vurderes som stort negativt. Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir
middels til stor negativ (– –/– – –).

5.7.7

KM 6 Engli

Som A8. Omfanget vurderes som middels negativt. Verdien er satt til middels. Konsekvensen
blir middels negativ (– –).

5.7.8

KM 7 Nerenga m.fl.

Som A8. Omfanget vurderes som stort mot middels negativt. Verdien er satt til liten.
Konsekvensen blir liten mot middels negativ (–/– –).

5.7.9

KM 66 ”Byvegen”

Som A8. Omfanget vurderes som middels til litt negativt. Verdien er satt til middels.
Konsekvensen blir liten til middels negativ (–/– –).

5.7.10 KM 22 Helgeland
Som C4. Omfanget vurderes som intet til litt negativt. Verdien er satt til middels/stor.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/ –).

77

Kommunedelplan rv. 4 Roa–Gran grense
Temarapport kulturmiljø

5.7.11 KM 25 Dynna
Som C4. Omfanget vurderes som intet til litt negativt. Verdien er satt til stor mot middels.
Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ (0/ –).

5.7.12 KM 76 Husgruppe Dynna
Som C4. Omfanget vurderes som intet. Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir ubetydelig
(0).

5.8 Alternativ 0
0-alternativet er et sammenligningsalternativ og skal beskrive og analysere hvordan forholdene
vil utvikle seg på og langs eksisterende veg dersom prosjektet ikke blir gjennomført. 0- alternativet er sammenligningsgrunnlaget og har per definisjon ingen konsekvenser.
Dagens rv. 4 følger i store trekk Hadelandchausséen fra 1860-tallet og trafikken berører særlig
kulturminner som har chausséen som sin forutsetning. Vegen har strukturert bebyggelse og
knutepunkter. Trafikken på vegen er i dag en belastning for opplevelsen av historiske
sammenhenger langs vegen. Forventet økt trafikk på dagens veg vil forsterke barriereeffekten
vegen har på kulturmiljøer langs den.
Med økt trafikk forventes krav om fysiske tiltak i hus og vegmiljø som kan svekke autentisitet
og karakter. Trafikken vil redusere tilgjengeligheten til kulturminnene ytterligere, og trafikkbelastningen kan svekke prognosene for å ta vare på kulturminnene, ved fysiske
trafikkavbøtende tiltak eller ved trafikkforslumming.
Det viktigste av de gamle miljøene fra ”chausséens dager” langs dagens rv. 4 er Volla (KM 14).
Volla er også et krysningspunkt for eldre vegforbindelser over Viggadalen. Det er her de største
negative følgene av økt trafikk kan forventes. (Ved Sand er dagens rv. 4 lagt utenom den gamle
vegen.)

5.9 Oppsummering av konsekvenser for
alternativer
Omfang og konsekvens fordelt på de ulike kartlagte kulturmiljøene er vist i tabell 5-1. Alt. 0 har
ingen konsekvens, og har rang 1.
Selv om konsekvensene er vurdert på et relativt detaljert nivå, er den samlede virkningen ikke
kommet fram som en matematisk summering av enkeltkonflikter. Avveiningen bygger først og
fremst på en helhetlig vurdering av tiltakets virkning på hovedtrekk og sammenhenger i
kulturminnebildet. Enkelte miljøer er vektlagt mer enn andre etter historisk betydning for
området. Dette er det gjort rede for i teksten.

78

Kommunedelplan rv. 4 Roa-Gran grense
Temarapport kulturmiljø

Tabell 5-1: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø. Alt. 0 har rang 1
A6
Kulturmiljø

Verdi
Omfang

A7

A8

KonseKonseOmfang
kvens
kvens
–

+ +/

M pos.

Konsekvens
+ +/

Konsekvens
+ +/

Om fang

Konsekvens

Om fang

L neg

–

M pos.

Konsekvens
+ +/

KM 2 Myre

L

L/M neg

0

L/M neg

0

L/M neg

0

L/M neg

0

KM 4 Hytten

M/S

I/L neg.

0/–

I/L neg.

0/–

I/L neg.

0/–

I/L neg.

0/–

KM 5 Sandb.

L

M neg.

–

Intet

0

Intet

0

Intet

0

M neg.

–

Intet

0

KM 6 Engli

M

I/L neg.

0/–

M. neg.

––

M. neg.

––

M. neg.

––

I/L neg.

0/–

M. neg.

––

L

S/M
neg.

–/– –

L neg

–

S/M
neg

–/– –

M/S
neg.

–/– –

S/M
neg.

–/– –

S/M
neg

–/– –

Intet/L
neg.

0/–

S neg

–––

L neg.

–

I/L neg.

0/ –

I/L neg.

0/ –

I/L neg.

0/–

I/L neg.

0/–

M/L neg

–/– –

M/L neg

–/– –

KM 8 Småbr.
Råstadlia

L/M

KM 11 Lykjeb.

S

I/L neg.

0

KM 12 Liæker

M

I/L neg.

0/–

KM 13 Strøm

L

S neg.

––

KM 14 Volla

M

KM 15 Veger
ved Volla

M

I/L neg.

0

L/M

L. neg.

0/–

KM 20 Flatla
mølle

M

L/M neg

–/– –

KM 21 Flatla
Mølleveg

S

M/S
neg.

–––

L neg.

–

KM 17 Myrstua

M/S

L neg.

–

KM 23
Kraggerud

S

M/L neg

–/– –

KM 24 Husgr.
Volla

L

KM 25 Dynna

S

KM 66 Byveg.

M

KM 71
V.Løken

L

L/M neg

KM 72 Løken
Jernaldertuft

M

S neg.

KM 73 Husgr.
Flatla mølle

L

KM 74 Elvheim
Fløisspjeld

L

KM 75 Husgr.
Flågenv.

L

Intet

0

KM 76 Husgr.
Dynna

L

Intet

0

KM 77 Hadeland Meieri

M/S

KM 22 Helgel.

Samlet konsekvens
Rangering

M/L neg

–/– –

+++

L neg.

–

L neg.

–

M/L neg

–/– –

M/L neg

–/– –

S neg.

–/– –

+++

M/L neg

–/– –

0

L/M neg

0

L/M neg

0

L/M neg

0

– –/
–––

S neg.

– –/
–––

S neg.

– –/
–––

S neg.

– –/
–––

M neg-

–

M neg-

–

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

–

M neg.

+++

M pos.

C5

S

+++

M. pos.

Om fang

C4

KM 1 Sand

KM 7 Nerenga

L.neg.

Omfang

C3

0/–

S neg

Intet

0

Intet

0

0

Intet

–/– –

– –/– – –

–/– –

– –/– – –

–

–

5

7

3

6

4

2
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5.9.1

Alternativ A6

For det gamle bygdesenteret Sand (KM 1) blir ny status litt mer negativ enn dagens. Øvrige
viktige konfliktpunkter er Kraggerud (KM 23) og Byvegen (KM 66). Konflikten ved Kraggerud
gjelder inngrep i et sjeldent godt bevart, helhetlig gårdslandskap og er gitt mest vekt av disse to i
avveiningen. Konflikten med Byvegen ved Nerenga er av mer ”lokal” art, og gjelder en bevart
rest av en eldre vegstruktur som fra før av er relativt fragmentert. Alternativet har relativt få
konflikter mht. småbruka – konflikten med Nerenga (KM 7) anses også av mer lokal art og er
dessuten lite egnet til å skille mellom alternativene da alle berører miljøet.
Konsekvens: liten til middels negativ.

5.9.2

Alternativ A7

Alternativ A7 har positiv konsekvens for det gamle kommunesenteret på Sand, først og fremst
fordi fjerning av dagens rv. 4 fjerner en barriere i miljøet. De viktigste konfliktpunktene er med
Flatla Mølleveg (KM 21) og jernaldertuften ved Løken (KM 72). Ved Flatla Mølleveg gjelder
konflikten hensynet til en av de best bevarte eldre vegstrukturene i området, en veg som også
har betydning for sammenhengen mellom flere viktige kulturminner og miljøer i området.
Samtidig vil en veg her få konsekvenser for et verdifullt gårdslandskap sett i sammenheng med
Flatla Søndre (KM 19). Alternativet er også samlet et av de mest negative for småbruka i
området. Viktig for vurderingen av samlet konsekvens blir vektingen av de positive
konsekvensene for Sand mot øvrige negative konsekvenser, som her er mange og berører flere
typer kulturminner og aspekter ved områdets kulturhistorie. Utslagsgivende for at dette
alternativet rangeres som det mest negative, er situasjonen for Flatla Mølleveg.
Konsekvens: middels til stor negativ.

5.9.3

Alternativ A8

Som ved A7 er alternativet positivt for Sand (KM 1) og negativt for jernaldertuften på Løken
(KM 72). I tillegg er det negativt for gårdslandskapet ved Kraggerud (KM 23). I forhold til A7
unngås konflikt med Flatla mølleveg. Det er som A6 negativt for Byvegen (KM 66). Det er noe
mer negativt for småbrukene enn A6, men mindre enn A7.
Konsekvens: liten til middels negativ.

5.9.4

Alternativ C3

Som ved A7 og A8 er alternativet positivt for Sand og negativt for jernaldertuften på Løken. Det
har samme negative konsekvens som A6 ved Kraggerud, men unngår konflikt med Byvegen.
Alternativet har noen flere og større konflikter med småbruksmiljøene, omtrent som A7. I
tillegg er dette det eneste alternativet som har konflikt med det bygdesenteret Volla (KM 14).
Dette er en stor konflikt som også veier tungt sammenlagt.
Konsekvens: middels til stor negativ.

5.9.5

Alternativ C4

Konfliktbildet tilsvarer A6 ved Sand. Jernaldertuften på Løken unngås, men det gamle
bygdesenteret får en litt mer negativ situasjon enn i dag. I forhold til A6 spares kulturlandskapet
ved Kraggerud ved lang tunnel, men den gamle Byvegen får et nytt brudd. For småbruk og
kulturlandskap er konfliktnivået relativt lavt.
Konsekvens: liten negativ.
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5.9.6

Alternativ C5

C5 er som A7, A8 og C3 positivt for Sand. Det har konflikt med jernaldertuften på Løken og
med Byvegen, og noe større konflikt med småbruk enn C4.
Konsekvens: liten negativ.

5.10

Oppsummering

De ulike vegalternativene får ulike konsekvenser for en rekke miljøer av ulik verdi og størrelse.
Enkelte miljøer skiller seg ut i vektingen fordi de har lokalhistorisk betydning i en noe videre
sammenheng. Det gjelder først og fremst det gamle bygdesenteret på Sand, men også Flatla
mølleveg, knutepunktet Volla og de beste representantene for de store gårdsmiljøene med bygninger og kulturlandskap. Av de innen planområdet som blir berørt, gjelder det særlig hensynet
til Kraggerud og Flatla. Småbruksmiljøene er en sårbar kategori kulturminner, men slik de kommer ut i forhold til alternative planer er det ingen særlig viktige konflikter som skiller, men
enkelte alternativer gir samlet et mer negativt bilde – det gjelder A7 og C3. Det er også vanskelig å vekte konflikten med jernaldertuften på Løken i forhold til de andre miljøene. Det er et
kulturminne med stor kunnskapsverdi, men er samtidig lite visuelt. Alle alternativ som har
positiv konsekvens for Sand har negativ konsekvens for jernaldertuften på Løken. Det gamle
kommunesenteret anses som viktig for historien i hele influensområdet. I rangeringen vektes
derfor hensynet til Sand sterkt.
Av alternativene som er positive for Sand (A7, A8, C3, C5) peker A7 seg ut som det dårligste
først og fremst på grunn av konflikten med Flatla Mølleveg, men også med et akkumulert høyt
konfliktnivå for småbrukene. Dernest kommer C3 dårlig ut – ved stor negativ konsekvens for
bygdesenteret Volla, men også ved konflikten med kulturlandskapet på Kraggerud og hensynet
til småbrukene. A8 har konflikten med kulturlandskapet på Kraggerud. Av alternativene som er
positive for Sand kommer tunnelalternativet C5 best ut.
Av alternativene som er negative for Sand (A6, C4), og dermed ikke har konflikt med jernaldertuften på Løken, peker A6 seg ut som det dårligste – først og fremst på grunn av kulturlandskapet på Kraggerud.
Konsekvensene for Sand er viktige for avveiningen, men A7 som er det eneste som berører
Flatla mølleveg, har samlet et stort konfliktbilde for ulike typer kulturminner. A7 rangeres som
det klart dårligste alternativet for kulturminnetemaet. Dernest kommer C3
A8 og C5 er begge positive for Sand, og har samlet et relativt lavt konfliktbilde. C5, som ved
lang tunnel unngår konflikten med Kraggerud, rangeres som det beste totalt. I midten av skalaen
ligger A8 og C4. C4 har på grunn av lang tunnel et lavt konfliktbilde, men er negativt for Sand.
En rangering av alternativene fra best til dårligst er:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7

5.11

alternativ 0
alternativ C5
alternativ A8
alternativ C4
alternativ A6
alternativ C3
alternativ A7

Konsekvenser i anleggsperioden

Det forutsettes generell hensyntagen under anleggsperioden. Utbygger må gjøre seg kjent med
kulturminnene. Sårbare områder bør sperres av fysisk.
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I YM-planen må det gå fram hvordan man skal håndtere kulturminnene i anleggsfasen. Der må
riggområder, anleggsveger og deponiområder inngå. Skilting, markering og skjerming av
kulturminner i forkant av anleggsarbeidet vil kunne fungere som et positivt og effektivt vern i
anleggsperioden.

Flatla mølleveg (KM 21) ved Flatla mølle.
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6 Avbøtende tiltak
6.1.1

YM-plan

I forbindelse YM-plan (Ytre Miljø) må det avklares med kulturvernmyndighetene hvordan man
skal håndtere kulturminnene i forhold til tiltaket, både i anleggsfasen og etterpå.

6.1.2

Dokumentasjon og fl ytting

Kulturminner som blir sterkt berørt, bør dokumenteres eller vurderes flyttet. Nivå for
dokumentasjon eller eventuelt flytting avhenger av type kulturminne, og bør avklares med
kulturvernmyndighetene under arbeidet med YM-planen.

6.1.3

Støyskjerming og nye driftsveger

Støyavbøtende tiltak og opparbeidelse av nye driftsveger i jordbruket kan ha en positiv effekt
for kulturminner om de får folk til å fortsette å bo i støyutsatte hus og opprettholde
kulturlandskapet ved å drive gårdene. Slike tiltak kan også ha en negativ virkning på
utsiktsforhold av kulturhistorisk interesse, og tiltak i hus kan redusere bygningenes autentisitet.
Nye driftsveger kan innebære nye inngrep i kulturminner og landskap. Slike tiltak må derfor
avklares med kulturvernmyndighetene.

6.1.4

Etterbrukstiltak for avlaste t veg

Etterbrukstiltak ut fra kulturvernhensyn for veger som blir avlastet for trafikk ved ny rv. 4, kan
forsterke den positive virkningen for kulturmiljøer langs vegen og påvirke det totale
konfliktbildet ved inngrepet. Det bør lages en egen plan for etterbrukstiltak i området. En slik
plan kan være en del av YM-planen for kulturminner. For denne utredningen er etterbrukstiltak
som fjerning av dagens rv. 4 og tilbakeføring av tidligere inngrep ved Sand lagt inn som en
premiss i vurderingene av alternativene som ikke tar utgangspunkt i dagens rundkjøring, dvs.
A7, A8, C3 og C5. Andre steder hvor etterbrukstiltak kan forsterke de positive virkningene av
avlastet veg, er ved Volla og eventuelt i krysset med Flatla mølleveg.

Rv. 4 ved Volla.
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7 Oppfølgende undersøkelser
7.1 Potensialet for å finne ikke kjente automatisk
fredete kulturminner
Den viktigste usikkerheten i vurderingene er knyttet til hvor sannsynlig det er å finne ikkekjente automatisk fredete kulturminner. I denne delen av Viggadalen dreier det seg i hovedsak
om områder hvor man kan forvente å finne boplasspor eller andre aktivitetsspor i dyrket mark.
Generelt er potensialet for nye funn stort ved gårdene på høydedragene og avtar mot dalbunnen.
Det betyr at det er størst sannsynlighet for å støte på ikke kjente automatisk fredete kulturminner
der traséene går i lisidene.
Vurderingen av potensialet som er gjort her, gjelder kun langs traséforslagene. Slik
vegalternativene foreligger nå, peker fire områder seg ut.

7.1.1

Alternativ A7 ved Flatla

Over innmarka til Flatla, der A7 går parallelt med Flatla mølleveg (KM 21) er det to høydedrag
som peker seg ut på hver sida av bekken. Det sørligste på Flatla Søndre (28/5), det nordligste på
Flatla Nordre (27/2), rett ovenfor Fløisspjeld (KM 74).

7.1.2

Alternativ A6, A8 og C3 ved Kraggerud

Ved Kraggerud (36/5) (KM 23) skjærer traséforslagene gjennom småkupert kulturlandskap som
bærer preg av få terrengendringer. Her er det flere høydedrag med lettdrenert jord som strekker
seg sørvestover fra gården og som er typiske for hvor man kan forvente å finne boplasspor i
dyrket mark.

7.1.3

Alternativ C3 ved Volla

Småbruket Vollaløkka (38/12) ligger på en framskutt rygg i Viggadalen. C3 går over uthusene
på bruket med skjæringsutslag inn i jordvegen bak tunet. Det er potensial i dyrket mark fra
Brennbekkvegen til skogbrynet nord for tunet.

7.2 Undersøkelsesplikten
Potensialvurderingen gir en pekepinn på hvor man kan forvente å finne ikke kjente automatisk
fredete kulturminner. De arkeologiske undersøkelsene som er foretatt i forbindelse med
konsekvensutredningen av rv. 4, oppfyller ikke undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens §
9. Det må foretas mer finmaskete undersøkelser i forbindelse med reguleringsplanen. Det
gjelder også områder som vil bli berørt under anleggsfasen. Dersom det blir nødvendig å søke
om dispensasjon fra kulturminneloven, vil det medføre krav om at det foretas arkeologiske
utgravinger av de kulturminnene som blir berørt.
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