
Utbygging 
Utbyggingsområde sørøst

22.01.2021

St
at

en
s 

ve
gv

es
en

Temarapport kulturarv
Fv. 287 Åmot-Haugfoss
Kommunedelplan med konsekvensutredning





 

1 

 

Forord 

Foreliggende rapport er en temarapport for kommunedelplan med konsekvensutredning for 

fv. 287 Åmot–Haugfoss. Ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen Utbygging, 

Utbyggingsområde sørøst. 

Modum kommune er planmyndighet og skal behandle planforslaget. Temarapporten 

dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet kulturarv, og vurderer 

konsekvensene av utbyggingsalternativene. 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er ifølge forskrift til plan- og 

bygningslovens (FOR 2009-06-26): ”...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”. 

Statens vegvesen varslet oppstart på utarbeidelse av kommunedelplan med 

konsekvensutredning 16. november 2016 og la samtidig forslag til planprogram ut på 

høring. Planprogram ble fastsatt 25. september 2017 av kommunestyret i Modum kommune.  

Rapporten kan hentes fra følgende internettadresse: 

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287  

Endret fremdrift 

Fremdriften i arbeidet med kommunedelplanen for rv. 350 Hokksund-Åmot og fv. 287 

Åmot-Haugfoss er uviss grunnet endringer i rutiner for større samferdselsprosjekter gitt fra 

Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har tatt en tydeligere rolle i arbeidet 

med Nasjonal transportplan (NTP).  

Samferdselsdepartementet skal gi prosjektet rv. 350 Hokksund-Åmot et kostnadsestimat 

basert på optimalisert linje fra konseptvalgutredningen (KVU) for rv. 35 Hokksund-Jevnaker 

(2012), et KVU-estimat. Et KVU-estimat vil si en ramme på investeringskostnad 

departementet ser for seg for ny rv. 350.  

Prosjektet har oversendt et forslag til KVU-estimat til Vegdirektoratet, som skal videresende 

til Samferdselsdepartementet for godkjenning. Hvor lang tid prosessen tar er uvisst. Det er 

først når KVU-estimatet er godkjent at prosjektet kan legge ut forslag til kommunedelplan 

for ny rv. 350 på offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven.    

Viken fylkeskommune er vegeier av fv. 287 og trenger ikke avklaring fra 

Samferdselsdepartementet. I samråd med planmyndighet og Viken fylkeskommune, er det 

besluttet å løsrive kommunedelplanen for fv. 287. Statens vegvesen utarbeider forslag til 

kommunedelplan og legger planforslaget ut på offentlig ettersyn på vegne av Viken 

fylkeskommune.  

Foreliggende rapport inneholder vurderinger kun for fv. 287, med unntak av delområdet for 

kryss Embretsfoss. Kryss Embretsfoss er et riksvegkryss, men for å få helhet i 

kommundelplanen er det valgt å ta inn krysset i planen for fylkesvegen.  

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35ogfv287
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Beskrivelse av planområdet og delområdene i rapporten ble satt når rv. 350 Hokksund-Åmot 

og fv. 287 Åmot-Haugfoss var samme prosjekt. Kommunedelplan for ny fv.287 er nå 

selvstendig plan, og det medfører at ikke all beskrivelse eller alle delområdene er aktuelle 

for fv. 287. 

Nye vegnummer 

Som følge av kommune- og regionreformen (St. Meld. 6, 2018–2019, «Oppgaver til nye 

regioner»), har en rekke veger 

over hele landet fått nye 

vegnummer. I planområdet er 

det følgende endringer (se figur 

til høyre): 

- Riksveg (rv.) 35 har endret 

navn til rv. 350. 

- Fylkesveg (fv.) 144 har endret 

navn til fv. 2832. 

- Fv. 148 har endret navn til fv. 

2840. 

- Fv. 149 har endret navn til fv. 

2842. 

- Fv. 150 har endret navn til fv. 

2844. 

- Fv. 61 har endret navn til fv. 

2734. 

- Fv. 62 har endret navn til fv. 

2736. 

- Fv. 63 har endret navn til fv. 

2738. 

- Fv. 64 har endret navn til fv. 

2740. 

- Fv. 67 har endret navn til fv. 

2746. 

 

Drammen, januar 2021 

Statens vegvesen Utbygging 

Utbyggingsområde sørøst 
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1 Sammendrag 

Konsekvenser utredes i henhold til planprogrammet, som ble fastsatt av kommunestyret i av 

kommunestyret i Modum kommune 25. september 2017.  

Kulturarv skal iht. planprogrammet utredes ut fra følgende definisjoner:  

«Kulturmiljø skal utredes med fokus på enkeltelement, og hele miljøer i henhold til håndbok 

V712 Konsekvensanalyser: 

• Gi en kortfattet kulturhistorisk oversikt som setter undersøkelsesområdet inn i en 

større sammenheng. 

• Kulturmiljøene skal beskrives, utredes, kartfestes og verdisettes. 

• Kulturmiljøenes innbyrdes sammenhenger skal gjøres synlig. 

• Konsekvenser av vegtiltaket for de ulike element og miljøer skal vurderes.» 

 

Planområdet er delt inn i 110 delområder for kulturarv.  

Delområdene avgrenses, og har karaktertrekk/kjennetegn som virker samlende på 

oppfatningen av arealet. Verdikart med delområder er vist i figurene 1-1 og 1-2. 
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Figur 1-1. Verdikart kulturarv. Tallene angir delområder. 
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Figur 1-2 Verdikart for kulturarv, tallene angir delområder. 
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1.1 Metode og forutsetninger 

1.1.1 Definisjon av temaet 

Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet 

til kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Formålet med analysen er å få 

kunnskap om verdifulle områder for tema og belyse konsekvensene av de ulike 

vegkorridorene. Det tydeliggjøres hvilke korridor som er best og dårligst for fagtemaet. 

Kulturminneloven regulerer forvaltningen av fredete kulturminner. Formålet med loven er: 

«Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av 

vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et 

nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig 

grunnlag for nålevende og framtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og 

virksomhet».  

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 

herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til 

(Kulturminneloven §2). Kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som 

en del av en større sammenheng. Temaet tar for seg områdets kulturhistoriske strukturer og 

de kulturminner og kulturmiljøer som finnes i området.  

1.1.2 Retningslinjer 

• Lov om kulturminner, http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50. 

• Strategiske mål og resultatmål for kulturminnevernet er lagt fram i St.meld. nr. 16 

(2004–2005) Leve med kulturminner. 

• St. meld. nr. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste. 

• Norge har underskrevet flere internasjonale konvensjoner av betydning for 

kulturarven. De viktigste er: 

o Verdensarvkonvensjonen, UNESCO 1972: vern av verdens natur- og kulturarv. 

o Granadakonvensjonen, Europarådet 1985: vern av Europas faste kulturminner. 

o Valettakonvensjonen, Europarådet 1992: vern av den arkeologiske 

kulturarven. 

o Landskapskonvensjonen, Europarådet 2000: formålet er å verne, planlegge og 

forvalte landskap. 

o Faro-konvensjonen, Europarådet 2005: rammekonvensjon om kulturarvens 

verdi for samfunnet. 

For innhold i retningslinjene, se kapittel 2.5, Overordnete mål og føringer. 
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1.2 Verdi 

Planområdet har et høyt antall automatisk fredete kulturminner, arkeologiske løsfunn, 

fredete bygninger og anlegg.  

De eldste automatisk fredete kulturminnene tilskrives overgangen mellom bronsealder (1800 

f.Kr.–500 f.Kr.) og jernalderen (500 f.Kr.–1066 e.Kr.). De eldste arkeologiske løsfunn er 

steinøkser fra yngre steinalder (4000 f.Kr.–1800 f.Kr.). Til sammen er det dokumentert 14 

automatisk fredete kulturminner i planområdet.  

Fra nyere tid finnes en rekke verdifulle gårdsbygninger fra fem århundrer. I tillegg er det et 

uvanlig stort antall og bredt spekter av industriminner. 

I planområdet står det flere fredete bygninger og anlegg, listeførte kirker, vedtaksfredete 

industrielle kulturminner, bygninger og forskriftsfredet veganlegg. I tillegg er det mange 

SEFRAK-registrerte bygninger. 

Verdikart med delområder er vist i figur 1-1. 

1.3 Påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre på et delområdet. 

Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Det er kun områder 

som blir varig påvirket som vurderes. Påvirkningsfaktorer for er gitt i tabell 1-1. 

Tabell 1-1. Skala for vurdering av påvirkning. 
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1.4 Sammenstilling og rangering 

Generelt vil alle vegkorridorer ha negative konsekvenser for kulturarv sammenlignet mot 

nullalternativet. Noen vegkorridorer er allikevel bedre for kulturarv enn andre. Under er 

korridorene beskrevet i rangert rekkefølge.  

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens. Tiltaket vil legge seg i overkant av Embretsfoss 

(KM072) og forringe miljøet. Vegkorridoren anses som best for kulturarv.  

Vegkorridor 1A lang tunnel har noe negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på gårdsmiljøet Breivik (KM058). Tiltaket vil legge seg i randsonen langs jordet til 

gården, berøre driftsbygninger, splitte opp miljøet og svekke sammenhengen. Tiltaket vil 

legge seg i overkant av Embretsfoss (KM072) og medføre noe miljøskade. Korridoren 

medfører noe miljøskade i Strandgata (KM057), hvor enkeltelement kan gå tapt. 

Vegkorridor 1B har noe negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig miljøskade på 

gårdsmiljøet Breivik (KM058). Tiltaket går over jordbruksarealer, og bidrar til at 

kulturmiljøets funksjon blir ødelagt. Tiltaket vil legge seg i overkant av Embretsfoss (KM072) 

og medføre noe miljøskade. Korridoren medfører noe miljøskade i Strandgata (KM057), hvor 

enkeltelement kan gå tapt. 

Vegkorridor 1A kort tunnel er har negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på gårdsmiljøet Breivik (KM058). Tiltaket medfører at miljøets funksjon blir 

ødelagt. Korridoren vil legge seg i overkant av Embretsfoss (KM072) og forringe 

kulturmiljøet. Korridoren medfører noe miljøskade i Strandgata (KM057), hvor enkeltelement 

kan gå tapt. 

Vegkorridor 3 har middels negativ konsekvens. Tiltaket vil medføre betydelig miljøskade på 

kulturmiljøet Sætersberg og Buskerud skole (KM054). Tiltaket vil skape barriere mellom 

gården og tilhørende jorder. Korridoren fragmenterer kulturmiljøet, og fører til betydelig 

miljøskade på Gudmundsrud og Nyhus (KM049). Tiltaket vil medføre noe miljøskade på 

Bakke (KM047).  Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorer er gitt i 

tabell 1-2. 

Tabell 1-2. Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorer. 

 1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 

1B 1C 3 

Mest alvorlig 

miljøskade (----) 
     

Alvorlig miljøskade 

(---) 
     

Betydelig 

miljøskade (--) 
1 1 1  2 

Noe miljøskade (-) 3 3 3 2 1 

Ubetydelig (0) 2 2  5 4 

Konsekvens 
Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Rangering 2 4 3 1 5 
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1.5 Konsekvensen i anleggsfasen 

Anleggsperioden kan utgjøre fare for flere av kulturmiljøene. I anleggsfasen kan det oppstå 

situasjoner med støy og forurensning, samt midlertidige tiltak som kan virke fysisk eller 

visuelt inn på verdsatte kulturmiljøer. Anleggsfasen kan for eksempel hindre allmenn ferdsel. 

I enkelte tilfeller ligger kulturmiljøer nær korridoren og blir ikke direkte berørt, men kan 

likevel bli utsatt for skade i anleggsperioden. Enkelte kulturminner er små og uanselige, og 

det kan være behov for inngjerding eller annen sikring i anleggsperioden.  

1.6 Usikkerhet 

Størst usikkerhet knytter seg til arkeologiske kulturminner. Mange kulturminner er ikke 

synlige, og dermed ikke kjent. Nye metoder, som georadar, bidrar til flere funn av 

kulturminner. Opplysningene kan være beslutningsrelevant med hensyn til valg av trasé, 

men kulturminneregistreringer utføres normalt på reguleringsplannivå. Nykirke og 

Biskopsrud er områder med størst potensiale for funn. Flere funn av økser fra steinalderen 

tyder på at en kan finne steinalderboplasser, gjerne i tilknytning til bekker og elver. Det er 

gjort funn av kokegroper, som tyder på bosetning fra jernalderen. 

Måten tiltaket påvirker kulturmiljøene er usikkert. Fyllinger og skjæringer er ikke nøyaktige 

på kommuneplannivå.  

Manglende registreringer i databaser er en utfordring, men befaringer har bidratt med å 

sammenstille informasjonen til delområder.  

1.7 Skadereduserende og kompenserende tiltak 

Fysisk kompensasjon for de kulturminneverdiene som forringes eller ødelegges helt, er ofte 

uaktuelt. Kulturmiljø er en ikke-fornybar ressurs, og kulturminner som blir ødelagt eller 

fjernet, er tapt for alltid. Et mulig kompenserende tiltak kan være å opprettholde gamle 

veger ved overgang/undergang på ny veg eller legge om gammel veg på en kortere 

strekning. Mange av de gamle vegene brukes som turveger. 

1.8 Miljøoppfølging og videre arbeid 

Kommunedelplan er en overordnet plan hvor kunnskapsstatus må være god nok til å sikre 

beslutningsgrunnlag for valg av korridor. Etter at korridorvalg er avgjort, vil det være 

nødvendig med videre registreringer for oppfyllelse av undersøkelsesplikten i henhold til 

Kulturminnelovens §9. Før en reguleringsplan kan vedtas, skal forholdet til automatisk 

fredete kulturminner være avklart. Dette gjelder både overflateregistreringer og maskinell 

avdekking, sistnevnte i utvalgte områder. Arbeidet utføres av fylkeskommunen. 

Dersom reguleringsplanen innebærer inngrep i automatisk fredete kulturminner, skjer 

dispensasjonsbehandling som integrert del av planbehandling, fr. kml §8 fjerde ledd.  
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2 Innledning 

Statens vegvesen Utbygging, har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet om å 

igangsette kommunedelplanlegging av rv. 350 Hokksund-Åmot og nytt kryss med fv. 287 

mot Sigdal. I tillegg er det enighet mellom Statens vegvesen, tidligere Buskerud 

fylkeskommune og kommunene Øvre Eiker, Modum og Sigdal om å planlegge ny fylkesveg 

287 mellom Åmot – Haugfoss med nytt kryss på rv. 350. 

Fremdriften i arbeidet med kommunedelplanen for rv. 350 Hokksund-Åmot er uviss grunnet 

endringer i rutiner for større samferdselsprosjekter gitt fra Samferdselsdepartementet.  

Viken fylkeskommune er vegeier av fv. 287 og trenger ikke avklaring fra 

Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen har, i samråd med planmyndighet og Viken 

fylkeskommune, valgt å løsrive kommunedelplanen for fv. 287. Beskrivelsen av tiltaket 

omhandler derfor kun fv. 287 Åmot-Haugfoss. 

Dagens fv. 287 Åmot – Haugfoss har lengde på ca. 3,7 km og fartsgrensen varierer mellom 

40 km/t og 60 km/t. Strekningen med lavest fartsgrense går gjennom tettbygd område. 

Årsdøgntrafikken (ÅDT 2018) ligger på ca. 5 500 ut fra Åmot, ca. 3 500 ved Kjøreplass bru 

og Haugfoss bru. Gjennom Åmot er vegen smal, og i Strandgata ligger bebyggelsen tett på 

vegen. Åmot bru er smal og regulert med trafikklys, slik at trafikk går i en retning av 

gangen. Korketrekkeren har dårlig fremkommelighet for tunge kjøretøy, særlig vinterstid. 

Korketrekkeren er regulert med trafikklys slik at trafikk går i en retning av gangen. 

Formålet med konsekvensutredningen for temaet kulturarv er å frembringe kunnskap om 

verdifulle områder og belyse konsekvensene av de ulike korridorene. Det tydeliggjøres 

hvilken vegkorridor som er best og dårligst for fagtemaet. 
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2.1 Beskrivelse av tiltaket 

Det er fire vegkorridorer som skal utredes for ny fv. 287 Åmot-Haugfoss. I figur 2-1 vises 

planområdet og korridorene som skal utredes. 

 
Figur 2-1. Oversikt vegkorridorer. 
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2.1.1 Vegstandard fv. 287 Åmot-Haugfoss 

I henhold til «Håndbok N100 Veg- og gateutforming», så vil ny fv. 287 planlegges etter 

dimensjoneringsklasse H5 Nasjonale hovedveg. 

H5 er en tofeltsveg med 3,5 meter brede kjørefelt, indre skulder på 0,5 m, midtdeler på 1,5 

m og ytre skulderbredde på 1,5 m. Den totale vegbredden er 12,5 m (figur 2-2).  

  

 

 

 

 

 

 

Tunneler med lengde under 500 meter skal bygges med bredde 12,5 meter, ha midtrekkverk 

og fartsgrense 90 km/t (figur 2-3). Tunneler med lengde over 500 meter skal bygges med 

bredde 10,5 meter og ha fartsgrense 80 km/t (figur 2-4).  

 

Kryss Embretsfoss dimensjoneres etter planlagt 

standard for fremtidig rv. 350. Dimensjoneringsklassen for rv. 350 er H3 (Håndbok N100).  

  

Figur 2-2. Illustrasjon vegstandard fv. 287. 

Figur 2-3. Illustrasjon vegstandard, lengde under 

500 meter. 

Figur 2-4. Illustrasjon vegstandard, lengde 

over 500 meter. 
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2.2 Beskrivelse av vegkorridorene  

2.2.1 Vegkorridor 1A lang tunnel 

Vegkorridor 1A lang tunnel (figur 2-5) starter med nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over 

jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Det planlegges kryss like før tunnelen 

med kobling til fv. 2840. Korridoren går i tunnel under dyrket jord, St. Hans-berget og 

kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-5. Vegkorridor 1A lang tunnel. 
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2.2.2 Vegkorridor 1A kort tunnel 

Vegkorridor 1A kort tunnel (figur 2-6) starter med nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over 

jernbanen og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren går videre over dyrket jord og 

det planlegges kryss med kobling til fv. 2840. Korridoren går inn i tunnel ved fv. 2840 som 

blir liggende over. Tunnelen går gjennom St. Hans-berget og kobler seg til dagens fv. 287 

ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-6. Vegkorridor 1A kort tunnel.  
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2.2.3 Vegkorridor 1B 

Vegkorridor 1B (figur 2-7) starter ved nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over jernbanen 

og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren går videre over dyrket jord og det 

planlegges kryss med kobling til fv. 2840. Videre går korridoren gjennom bebygd området 

før den kobler seg til dagens fv. 287 ved Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-7. Vegkorridor 1B. 
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2.2.4 Vegkorridor 1C 

Vegkorridor 1C (figur 2-8) starter med nytt kryss på rv. 350, går på høy bru over jernbanen 

og Drammenselva nord for Embretsfoss. Korridoren følger skogen og det planlegges kryss 

med kobling til fv. 2840. Korridoren går inn i tunnel ved Haug, gjennom St. Hans-berget og 

kobler seg til dagens fv. 287 før Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-8. Vegkorridor 1C. 
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2.2.5 Vegkorridor 3 

Vegkorridor 3 (figur 2-9) starter med nytt kryss på rv. 350 på fv. 149 (avhengig av 

riksvegkorridor 1A, 2A og 3A). Tiltaket følger eksisterende fv. 2842 til Bakke, og videre over 

dyrket jord til Nykirke. Vegkorridoren legger seg øst for Nykirke og legger seg i skogen øst 

for Rypåsen. Videre går korridoren gjennom skogen før den kobler seg til dagens fv. 287 

etter Kjøreplass bru. 

 
Figur 2-9. Vegkorridor 3. 
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2.3 Planprogrammets krav 

2.3.1 Krav fra planprogrammet 

Konsekvenser utredes i henhold til fastsatt planprogram for ny rv. 35 Hokksund – Åmot og 

fv. 287 Åmot – Haugfoss, datert juni 2017. I planprogrammet stiller følgende krav til 

utredningen av kulturarv: 

«Kulturmiljø skal utredes med fokus på enkeltelement, og hele miljøer i henhold til håndbok 

V712 Konsekvensanalyser: 

1. Gi en kortfattet kulturhistorisk oversikt som setter undersøkelsesområdet inn i en 

større sammenheng. 

2. Kulturmiljøene skal beskrives, utredes, kartfestes og verdisettes. 

3. Kulturmiljøenes innbyrdes sammenhenger skal gjøres synlig. 

4. Konsekvenser av vegtiltaket for de ulike element og miljøer skal vurderes.» 

 

2.3.2 Hvordan planprogrammet er svart ut 

Temarapporten for kulturarv har svart ut planprogrammet på følgende måte: 

1. Det er gitt en overordnet beskrivelse av kulturminner og kulturmiljøer i planområdet. 

Beskrivelsen tar for seg hvordan historiske forhold og eksisterende kulturminner 

spiller sammen og preger området. 

2. Kulturmiljøene har blitt delt inn i delområder. Hvert delområde har blitt beskrevet og 

verdisatt. Videre har verdien og påvirkningen av vegtiltaket blitt sammenstilt for å 

fastsette konsekvensen for delområdet. Det har blitt lagd kart som viser kulturmiljøet 

sin verdi og konsekvensen for miljøet.  

3. Sammenhenger mellom kulturmiljøer er beskrevet og vurdert i verdivurderingen 

(kapitel 5 Verdivurdering). 

4. Verdi og påvirkning av vegtiltaket har blitt sammenstilt for å fastsette konsekvensen 

for elementer og miljøer. 

2.4 Definisjon av fagtema og avgrensning mot andre fagtema 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 

herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til (§ 2 

kulturminneloven). Kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en 

del av en større sammenheng. Temaet tar for seg områdets kulturhistoriske strukturer, og 

de kulturminner og kulturmiljøer som finnes i området.  

I mange tilfeller vil verdifulle kulturminner og kulturmiljøer også være del av andre temaer. 

Skillelinjen går ut på at det er ulike aspekter som vektlegges. For å unngå dobbeltvekting er 

det definert følgende avgrensninger:  

• De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales 

og vektlegges under temaet landskapsbilde. Landskapets historiske innhold, 

forståelsen av historien, vektlegges under tema kulturarv. 
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• Identiteten som en gruppe beboere, eller brukere, knytter seg til spesielle 

kulturminner, landskapsrom eller naturtyper, skal behandles under temaet 

friluftsliv/by- og bygdeliv. Det kulturhistoriske aspektet behandles under temaet 

kulturarv. 

2.5 Overordnede mål og føringer  

Kulturminneloven regulerer forvaltningen av fredete og verneverdige kulturminner og 

kulturmiljøer. Formålet med kulturminneloven er at kulturminner og kulturmiljøer med deres 

egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet, og som ledd i en 

helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Videre påpeker loven at det er et nasjonalt ansvar å 

ivareta disse ressursene som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for 

nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.1 

Ny kulturmiljømelding, Meld. St. 16 (2019–2020), ble lagt fram 17. april 2020, og ble 

behandlet i Stortinget 15. juni 2020. Meldingen skal danne grunnlaget for 

kulturmiljøpolitikken i årene som kommer. I meldingen presenteres tre nye nasjonale mål. 

Målene knyttes til engasjement, bærekraft og mangfold. De nasjonale målene legger vekt på 

engasjement, bærekraft og mangfold: 

Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø.   

• Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging.   

• Et mangfold av kulturmiljø tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk.   

Gjennom stortingsmeldingen blir «kulturmiljø» innført som samlebetegnelse for 

"kulturminner, kulturmiljøer og landskap".  Dette understreker verdien av helhet og 

sammenheng i forvaltningen av kulturminner. I tillegg blir tilknytningen til den øvrige klima- 

og miljøpolitikken tydeligere.   

Norge har underskrevet flere internasjonale konvensjoner av betydning for kulturarven. De 

viktigste er: 

• Verdensarvkonvensjonen, UNESCO 1972: vern av verdens natur- og kulturarv 

• Granadakonvensjonen, Europarådet 1985: vern av Europas faste kulturminner 

• Valettakonvensjonen, Europarådet 1992: vern av den arkeologiske kulturarven 

• Landskapskonvensjonen, Europarådet 2000: formålet er å verne, planlegge og 

forvalte landskap. 

• Faro-konvensjonen, Europarådet 2005: rammekonvensjon om kulturarvens verdi for 

samfunnet.  

  

 

1 http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50 
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3 Metode 

3.1 Generelt om metoden 

Konsekvensutredningen er delt inn tre trinn (figur 3-1). I trinn 1 deles utredningsområdet 

opp i hensiktsmessige delområder. Deretter vurderes konsekvensene av vegkorridorene på 

hvert enkelt delområde. I trinn 2 gjøres en samlet konsekvensvurdering av hver vegkorridor. 

I trinn 3 vurderes de ulike vegkorridorene for alle fagtemaene samlet. Det er samlede 

konsekvenser fra trinn 3 som videreføres til sammenstillingen av ikke-prissatte 

konsekvenser. 

Trinn 1 og 2 for kulturarv er dokumentert i denne rapporten. Trinn 3, samlet konsekvens, 

vurderes i hovedrapporten, Planbeskrivelse med konsekvensutredning- Kommunedelplan fv. 

287 Åmot - Haugfoss. 

 
Figur 3-1. Figuren viser de tre hovedtrinnene for vurdering av ikke-prissatte temaer. 

3.2 Kunnskapsinnhenting 

Kunnskapsinnhentingen omfatter vanligvis: 

1. Gjennomgang av eksisterende kunnskap fra tidligere faser av prosjektet, samt søk i 

relevante databaser, planer, utredninger, skriftlige og muntlige kilder osv. 

2. Befaring av utredningsområdet. 

3. Utarbeide registrerings- og temakart der det skisseres en grovinndeling i 

delområder. 
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3.2.1 Registreringskategorier 

Kartleggingen av kulturminner gjøres på to nivåer (tabell 3-1):  

- Kulturmiljønivå viser kulturmiljø, inkludert lokaliteter/enkeltforekomster. 

- Landskapsnivå viser de kulturhistoriske landskapene. 

Tabell 3-1. Registeringskategorier for kulturminner. 

 

Registreringen er en beskrivelse av dagens tilstand og typiske trekk ved kulturminnene og 

kulturmiljøer innenfor planområdet. Det er gjort registreringer på et overordnet nivå, i tillegg 

til mer detaljerte registreringer innenfor planområdet.  

På grunn av stort antall kulturmiljøer i planområdet har det i rapporten ikke vært kapasitet til 

å etablere miljøer på et overordnet landskapsnivå.  

3.2.2 Inndeling i delområder 

Planområdet og øvrige områder som blir påvirket av tiltaket, inndeles i enhetlige delområder 

og angis på kart. Inndeling i delområder baseres på registreringskategoriene i tabell 3-1. 

Enhetlige delområder på kulturmiljønivå er beskrevet med fokus på de historiske forholdene 

som har bidratt til å forme området og hvilke elementer som inngår i dem. Med enhetlig 

menes områder som har en tilnærmet lik funksjon, karakter og verdi. Samtidig har det vært 
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nødvendig å etablere og omtale miljøer som ikke nødvendigvis er så enhetlige, men som 

ligger tett på vegen og som dermed krever en omtale.  

3.3 Vurdering av verdi 

Alle delområder skal verdisettes og framstilles på verdikart. Verdiskalaen har fem trinn fra 

uten betydning til svært stor (figur 3-2). Ved verdisetting skal kun hele verdier brukes. 

 

Figur 3-2. Skala for vurdering av verdi. 

Kriterier for verdisetting av delområder er gitt i tabell 3-2. Kriteriene i tabellen er et 

hjelpemiddel for å gi verdi til et delområde. 

Tabell 3-2. Verdikriterier for kulturarv: kulturmiljø og kulturhistoriske landskap. 

 

Kulturhistorisk betydning omfatter tilknytningen til spesifikke historiske hendelser, 

historiske epoker eller enkeltpersoner. I tillegg til den generelle kulturhistoriske verdien som 

kan tillegges det enkelte kulturmiljø eller kulturhistoriske landskap. 

Arkitekturhistorisk betydning er knyttet til epoker i arkitekturhistorien, samt tradisjonsbasert 

byggeskikk. 
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Betydning for kulturell eller etnisk gruppe er knyttet til spesifikke kulturelle eller etniske 

grupper, som for eksempel tatere, skogfinner eller samer. Dette kan også gjelde etniske 

grupper som ikke har så lang historie i Norge, eksempelvis tyrkere eller pakistanere. Med 

kulturell levemåte menes for eksempel husmenn eller fiskerbønder. 

Kulturhistoriske sammenhenger omfatter sammenhenger mellom kulturminner og 

kulturmiljøer i et landskap. 

Kulturhistoriske landskap omfatter primært: verdensarvområder, helhetlige kulturlandskap, 

utvalgte kulturlandskap i jordbruket og kulturhistoriske landskap med nasjonal interesse  

Areal med «ubetydelig verdi» skal omtales samlet. Delområder med liten verdi kan omtales 

mer kortfattet enn områder med høy verneverdi.  

3.4 Tiltakets påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det foreslåtte tiltaket vil medføre på det berørte 

delområdet. Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Det er 

kun områder som blir varig påvirket som vurderes. 

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene legges til grunn ved vurdering av påvirkning. 

Dette gjelder også avlastet veg og deponiområder. Potensielle framtidige påvirkninger som 

følge av andre/framtidige planer, inngår ikke i vurderingen. 

Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra 

sterkt forringet til forbedret (figur 3-3). Vurdering av 

påvirkning gjøres i forhold til situasjonen i 

nullalternativet. Ingen endring utgjør 0-punktet på 

skalaen.  

Påvirkningsfaktorer for dette temaet er gitt i tabell 3-3. 

Tabellen er en veiledning for gradering av påvirkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 3-3. Skala for vurdering for 

påvirkning. 
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Tabell 3-3. Skala for vurdering av påvirkning. 

 

3.5 Konsekvens for delområder (trinn 1) 

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med 

vurderingen av tiltakets påvirkning (figur 3-4).  

 
Figur 3-4. Konsekvensvifte. 
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Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. Negative konsekvensgrader er knyttet til 

verdiforringelse av et delområde, mens positive konsekvensgrader forutsetter verdiøkning, 

etter at tiltaket er realisert (tabell 3-4). 

Tabell 3-4. Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. 

 

3.6 Konsekvens for vegkorridorer (trinn 2) 

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet 

konsekvensvurdering av hver vegkorridor. 

Først settes konsekvensvurderingene av delområdene inn i en tabell (tabell 3-5). Deretter 

gjøres en samlet vurdering av konsekvensgraden for hver vegkorridor. 

Tabell 3-5. Sammenstilling av konsekvens i metodens trinn 2.

 

I tabell 3-5 er det en rad som er kalt avveining. Her kan det framgå hva som har vært 

utslagsgivende for den samlet vurderingen. Eksempelvis kan det være vurderinger knyttet til: 

• om noen delområder er tillagt spesiell vekt. 

• om noen delområder er tillagt liten vekt. 

• om den samlede konsekvensvurderingen er justert opp eller ned, f.eks. på grunn av 

sumvirkninger. 
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Utreder vil på grunnlag av en helhetlig faglig vurdering rangere vegkorridorene fra best til 

dårligst. I tillegg gis vurdering av relativ forskjell i rang, der det gjøres tydelig hvilke 

vegkorridorer som er relativt like, og hvilke vegkorridorer som er vesentlig bedre eller 

dårligere. 

I tabell 3-6 er det angitt kriterier for vurdering av konsekvens for hele vegkorridorer. 

Kriteriene er veiledende. Samlet konsekvens for hver vegkorridor må vurderes ut fra 

kunnskap om hva som berøres. 

Tabell 3-6. Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hver vegkorridor. 

 

3.7 Skadereduserende tiltak 

Utreder kan foreslå konkrete skadereduserende tiltak. Dette er konkrete forslag som kan 

bidra til å begrense virkningene av tiltaket. 

Skadereduserende tiltak er delt i to:  

1. Skadereduserende tiltak er innarbeidet i den fremlagte planen og er 

kostnadsberegnet. 

2. Skadereduserende tiltak som ikke er beregnet i planen og som ikke skal legges til 

grunn for konsekvensvurderingen. 

Skadereduserende tiltak som inngår i gruppe 2, beskrives som en tilleggsopplysning til 

aktuelle vegkorridor. Det må redegjøres for hvordan eventuelle skadereduserende tiltakene 

vil kunne endre konsekvens og kostnad. 
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4 Registreringer 

4.1 Generell beskrivelse 

Beskrivelsen sier noe om hva som preger kulturminnene og kulturmiljøene i planområdet. 

Beskrivelsen tar for seg hvordan historiske forhold og eksisterende kulturminner spiller 

sammen og preger området. Overordnete trekk beskrives for å få fram viktige historiske 

sammenhenger i området. 

4.1.1 Områdets kulturhistorie 

I Modum finnes det mange spor etter bosetting både fra steinalderen, bronsealder og 

jernalder. Det er registrert flere steinalderboplasser. Helleristningsfeltene i Katfos på Geithus 

er ca. 6000 år gamle, og vitner om tidlig bosetting (bilde 4-1). Det store helleristningsfeltet 

er et veideristningsfelt med i alt 30 figurer. Ristningene er fra tiden da havet sto ca. 40 

meter høyere enn nå. Alle helleristningene ligger langs Drammenselva eller på holmene ute i 

elva. Noen er neddemt ved reguleringer i elva ved Gravfoss.  

 
Bilde 4-1. Helleristning av elgfigur ved Katfoss. 

I Modum finnes rester etter tre bygdeborger. Kulturminnene er tradisjonelt tolket som 

forsvarsanlegg på grunn av plassering og karakter. 

Steinalder 

Skillet mellom eldre og yngre steinalder settes til innføringen av jordbruk og husdyrhold. 

Dette medførte at befolkningen ble mer bundet til et område. Arkeologiske funn tyder på at 

Drammensdalen fikk fast bosetting med bønder i yngre steinalder. Fra yngre steinalder er 

det mange av steinredskaper. 

Middelalder/Vikingtid 

Mot slutten av vikingtid (793-1066) sto havet 4,6 meter høyere enn i dag. Hellefossen ved 

Hokksund markerte overgangen mellom elv og fjord, som hindret farkoster fra kysten og 

innlandsbåter videre ferdsel. Fossen ble et strategisk knutepunkt for transport, hvor varer 

ble losset, byttet og solgt. I vikingtid vokste det frem et handelssenter der Drammenselva 
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møtte Drammensfjorden. Vassdraget har til alle tider vært vannvegen som bandt 

landskapene Ringerike, Valdres og Hadeland til kysten.  

I middelalderen fant det sted et religionsskifte, hvor innføringen av katolisismen medførte at 

Norge ble sterkere knyttet til kontinentet religiøst, politisk og økonomisk. Kirkens overhode 

satt i Roma, og kongen i Norge fikk et tettere samarbeid med kongene i Tyskland og 

England. Sammen fikk de kulturimpulser fra Frankrike. Handelen økte, og Norge ble en del 

av hanseatenes handelsnettverk. Biskopsrud, dagens Buskerud gård, var en storgård der det 

ble drevet hovedgårdsdrift i middelalderen. I 1309 eide biskopen på Hamar gården, og 

dermed vestre side av Døvikfossen med rettigheter til laksefiske. I 1418 ble gården 

testamentert til Olavsklosteret i Tønsberg, og inntil reformasjonen, ble gården drevet under 

klosteret og biskopen i Hamar. Gårdens oppgave var å forsyne de geistlige med proviant og 

råvarer. I middelalderen økte folketallet betydelig, og nye gårder ble ryddet. Kirken og 

klostrene eide ca. 40% av alt jordegods i landet. Mye av det var overdratt fra kronen (kongen, 

dvs. staten), og mye ble gitt i gaver fra folk for sjelemesser. Under Svartedauden (1349) ble 

mer enn halvparten av brukene på Eiker lagt øde.  

Etter svartedauden i 1349–50 ble store landskapsområder på Østlandet forvaltet av Oslo 

bispedømme. Enger gård, en av Modums gamle og store gårder, omtales som kirkens 

eiendom i biskop Eysteins jordbok, Den røde bok fra 1388–1401. Foruten jordbruk var 

utmarka en viktig ressurs. Der var jernutvinning og fangst av elg betydelig, og trolig viktig 

for befolkningens økonomi.  

Drammenselva var transportåre for omfattende tømmereksport til utlandet på 1200-tallet, 

hovedsakelig Danmark og Nederland. Samtidig førte landhevningen til at Hokksund ble 

grunnere, og etter hvert gikk over til å bli elv. Landhevingen førte til at stedet ble oppgitt 

som innseilingssted, og handelsstedet ble flyttet lengre ut til elvoset, der fjorden var dypere 

og bredere. På 1500-tallet ble vassdragene en kilde til økonomisk vekst og utvikling i 

Modum og Øvre Eiker. Den første flomsaga ble trolig opprettet av Hamar-biskopen allerede i 

1520-årene. Skogen ga grunnlag for tømmer, og vassdragene ble brukt til å fløte tømmeret 

til sagene. Fossene i elva ga kraft til å foredle stokker til planker. Varene ble fraktet ned til 

Bragernes og Strømsø, som vokste frem som trelasthavn.  

Middelalderen er sparsomt representert i det arkeologiske materialet i kommunen. Faste 

kulturminner fra middelalderen er blant annet Vike kirkeruin (ligger i Østre Vike øst for 

Vikersund), bilde 4-2, og Heggen kirke (mellom Vikersund og Åmot) med 

middelalderkirkegård. På 1200-tallet ble det reist kirke på Nykirke. Kirken ble erstattet av en 

nyere bygning, og middelalderkirkegården er videreført med kirken. I planområdet er det en 

del kulturminner i utmark, som er knyttet til kull- og tjærefremstilling, jernutvinning og 

fangstanlegg. Det foreligger få løsfunn fra perioden. Løsfunnene er våpen, våpendeler og 

husgeråd. 
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Bilde 4-2. Vike kirkeruin (wikipedia). 

Etter reformasjonen i 1537, konverterte den dansk-norske kongen fra katolisisme til 

protestantisme. Inntil reformasjonen ble kirken styrt fra Roma, og kirken var den største 

jordeieren. Kirken eide omkring 50 prosent av gårdene i landet mot kongens litt over 15 

prosent. Dette medførte at hoveddelen av bøndene var leilendinger. Under reformasjonen 

beslagla kongen alt kirkegods, og ble kirkens overhode. Med kongen som ny jordeier ble 

gårder, som Buskerud og Enger, solgt tilbake til bøndene, og kongen økte på den måten 

statskassen. Salget av gårder tilbake til bøndene bidro til en omfattende jordreform som fikk 

store konsekvenser for bøndene i Buskerud. Bøndene fikk nå anledning til å eie gårdene de 

drev, og med gårdene ressurser som de kunne foredle og selge. 

Industrialisering 

Modum har flere elver, og to av dem møtes i Åmot. I tillegg ligger fossene tett med 

Embretsfoss, Døvikfossen, Kongsfoss og Haugfoss. Vannfall var en av forutsetningene for 

fremvekst av Modums industri. Skog og berg ga råvarer, men fossekraften ga energien til 

foredlingen av tømmer og malm. Modum ble utviklet til å bli både gruve- og energisamfunn.  

Trelasthandelen var starten på industrialiseringen, og mange ble rike på trelast. I 1680-åra 

lå det 105 sager fra Drammen til Ringerike. Modum hadde 21 sager, hvor de største lå i 

Kongsfossen, Geithusfossen og Dyrgrav. Fra Ringerike seilte de trelast over Tyrifjorden, og 

slapp den i Vikefossen. Tømmeret fulgte elva videre. Planker og bord ble tatt opp i 

Vassbunn, hestekjørt til Døvika i Åmot, og fløtt videre på elva. 

Fremveksten av industri og handel på 1600- og 1700-tallet førte til at det ble etablert større 

privateide økonomiske enheter. Buskerud gods var et slikt omfattende eiendomskompleks, 

med virksomheter innenfor jord- og skogbruk, trevare og bergverk. Skogene og fossene 

forsynte Drammen med planker. Drammen var fra midten av 1700-tallet til slutten av 1800-

tallet, landets viktigste utskipningshavn for trelast. 

Buskerud hovedgård tilhørte kongen etter reformasjonen, og gården hadde svære privilegier. 

Med førsterett på tømmerkjøp kontrollerte fogdene på Buskerud sagbrukene Haugfoss og 

Kongsfoss. Ved Haugfoss var det en periode rundt 1650 hele syv flomsager. Kongsfoss, ved 

Kongssagene, hadde fire sager.  
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I forhold til nabobygdene hadde Eiker meget stor andel av adelsgods omkring 1661. Dette 

kan forklares med adelens (i første rekke Peder Hansson Litle) oppkjøp for å sikre tilgang til 

trelast- og sagbruksvirksomheten. I Modum økte antall bruk sterkt fra 1660-årene til 

omkring 1800. Flere gårder ble delt, og mange ødegårder ble stykket opp. Oppstykkingen av 

gårder har sannsynligvis sammenheng med spesielt sagbruksindustriens utvikling. I 1803 

hadde Buskerud gård hele 18 husmenn, i tillegg til Sætersberg med 5 plasser. 

Sagbrukene var introdusert før reformasjonen, men fra 1600- til 1700-tallet ble det gjort en 

rekke oppdagelser av områdets ressurser, malm av ulike slag.  

Tidlig på 1600-tallet ble det gjort funn av jernmalm, og gruvedriften ble etablert. En av de 

viktige gruvene var Hasselåsen (Gruveåsen), men gruva var bare en av flere jerngruver i 

Modum. Hasselåsen lå under gården Hassel på Modum. Industrien som vokste omkring 

gruven, fikk navnet Hassel Jernverk. Selve jernverket lå ved gården Daler på Eiker. Her lå 

smeltehytta med den store masovnen ved Bingselva. Ovenfor smeltehytta lå 

jernverksbestyrerens bolig (bilde 4-3). Hassel jernverk, i Skotselv, var den første store 

industribedriften på Eiker. Jernverket ble etablert i 1649, og var den gang et av de største og 

eldste jernverk i Norge. Jernverkets største gruver var Hassel gruver i Modum, og Barbu 

gruver ved Arendal. Det mest kjente produktet fra verket er «Hasselovnene». I 1746 fikk 

Hassel jernverk ny eier, Jacob Neumann, og i mer enn 60 år var det familien Neumann som 

drev verket. Dette var Hassel jernverks storhetstid. Mange av de fineste Hasselovnene er 

produsert i denne perioden. I 1757 ble Skotselv skole opprettet som bruksskole under 

Hassel Jernverk. Skolen ble trolig holdt i Düvelgården, som verket eide, og som fortsatt står i 

Skotselv (se kulturmiljø 24). I 1809 ble Hasselverket solgt. 

 
Bilde 4-3. Jernverksbestyrerens bolig, også kjent som Kapellangården. 

Ved Bingselva lå det flere sagbruk. Jernverket og sagene ga arbeid til mange mennesker. 

Rundt jernverket og sagene vokste det etter hvert frem et tettsted, som fikk navnet Skotselv.  

I 1772 ble kobolt funnet i Modum, med påfølgende stiftelsen av Det Kongelige Modumske 

Blaafarveværk i 1776. Malm fra omkring 40 koboltgruver ble fraktet til pukkverket, hvor 

malmen ble knust til steinmel (koboltslig). I Blaafarveværket ble koboltsligen foredlet til 

koboltblått fargepigment.  

Gjennom 1700, 1800 og 1900-tallet gikk Modum stadig mer i retning av å bli en 

industrikommune. Fra 1821 til 1849 var Blaafarveværket den mest moderne og suksessrike 
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bedrift av sitt slag i Europa, samt Norges største industribedrift. Ledet av fire ingeniører, 

med om lag 2000 arbeidere, dekket industrien etterspørsel av omkring 80 prosent av 

verdens koboltblå farge. Blåfargen ble hovedsakelig brukt til maling av porselen og 

glassfarging. Bedriften spilte en viktig rolle i norsk handel med bl.a. Danmark, Holland og 

land i Asia. Produksjonen fikk avgjørende betydning for norsk økonomi rundt 1814.  

Blaafarveværket gikk konkurs i 1849, og ble overtatt av britiske Goodhall & Reeves. I 1856 

ble Blaafarveværket overtatt av tyske Sächsischer Blaufarbenwerkverein. Fargeproduksjonen 

ble samtidig nedlagt, mens gruvedriften fortsatte til 1898. I 1779–83 regulerte 

Blaafarveværket arbeiderboliger på Nymoen rett sør for fabrikken og fossen. Det ble bygget 

åtte dobbelte boliger for Blaafarveværkets fagarbeidere, hver med to pensjonistboliger. Med 

utviklingen av industrien ble boligområdet utvidet. I 1840 hadde Nymoen 24 arbeiderboliger, 

16 husmannsplasser, åtte funksjonærboliger, skolebygning og et vertshus (bilde 4-4).  

 
Bilde 4-4. Funksjonærbolig, t.v og Nymoen skole, t.h. 

Næringslivet i planområdet resulterte på 1700-tallet til en gryende arbeiderklasse, lenge før 

industrialiseringen tok fart på midten av 1800-tallet. En del av næringsvirksomheten var 

knyttet til elvene. Gruvevirksomhet, skogen og andre råvarer (kvarts, torv og 

teglsteinsbrennerier) la også grunnlaget, i tillegg til transport, kroer og vertshus. I 

tilknytning til virksomhetene vokste det frem husmannsplasser. Noen husmannsplasser 

hadde jord, andre ikke. I Modum var nesten halvparten av husmennene i 1723 sagbruksfolk. 

Samtidig foregikk en sterkere grad av bruksdeling. 

Ved Kongsfossen ble det i 1870 bygget et tresliperi, Kongssagene Brug. Et annet tresliperi, 

Embretsfoss Fabrikker, ble etablert ved Embretsfoss i 1874. Haugfossen fikk sitt tresliperi i 

1894, Haugfoss Træsliberi. Tresliperiet ble nedlagt etter brann i 1926, og Kongssagene Brug 

innstilte driften i 1938. Embretsfoss Fabrikker utvidet sin produksjon til å gjelde cellulose og 

papir, og var frem til nedleggelsen i 1971 en av Modums viktigste arbeidsplasser.  

På 1800-tallet var Drammen Norges største eksporthavn for trelast, og elven var 

transportvegen til byen. Drammenselvens Fellesfløting ble stiftet i 1807, og hengslet i 

Bergsjø anlagt samme året. Tømmermengden i den nedre delen av elven var blitt så stor at 

fløtingen måtte reguleres også lenger oppe i vassdraget. Det var også hengsle blant annet på 

Kverk (se kulturmiljø 75). Tømmeret til Drammenselven, Katfos, Embretsfos, Kongssagene, 

Skotselv og Hellefoss ble ferdigsortert i Bergsjø, og delvis lagret der i sopper, til fabrikken 

hadde brukt for det. Sorteringshengslet,” Delinga”, var et system av lenser, løer, 
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sorteringsbruer og dopper. Fra rundt 1900 og frem til 1950-tallet var storhetstiden for 

«Delinga». Om sommeren jobbet bortimot 50 menn her. 

Infrastruktur 

Randsfjordbanen ble åpnet i 1866 med Åmot stasjon samme år, og byggingen av Åmot bro i 

1852. Brua forenklet transporten over Drammenselva (bilde 4-3), og jernbanen medførte 

raskere transport av trevirke til Drammen.  

 

 
Bilde  4-1. Døvikfossen jernbanebru. 

Landets første kjøreveg, Sølvveien, mellom Kongsberg og Hokksund ble bygd i 1624. 

Traseen er bevart i deler av Hokksund, og går gjennom søndre del av planområdet. Vegen 

går fra Sem, opp Sundebruveien, svinger opp Christian IVs vei til Sundmoen, hvor det gamle 

vegløpet er brutt. Vegløpet gjenfinnes mellom jernbanen og strandstedet i Kantumveien. På 

østsiden er den nederste delen av det gamle vegløpet borte, men vegløpet fortsetter opp 

Sundgata, og videre sørover i Ringeriksveien. Bøndene hadde vedlikeholdsplikt på vegen. 

Dagens E134 krysser på tvers gjennom planområdet fra øst til sør-vest, og rv. 35 går fra sør 

til nord gjennom planområdet. Gamle hovedvegen til Modum, som var i bruk frem til ca. 

1950, går over Langerud og Kolbræk frem til Brudalen. Videre går vegen over Dramdal og 

Knive til Fjerdingstad, og følger Fjerdingstadveien. 

Ved alle Åmots fire fosser er det anlagt ett eller flere kraftverk. Til å begynne med ble all 

kraften brukt av bedriftene rundt fossene. Med etableringen av Modum Elverk, i 1913, ble 

elektrisiteten også distribuert til private husstander.  

Den første tiden etter andre verdenskrig var det mangel på de fleste varer, og flere 

industribedrifter ble etablert, blant annet metallstøperi, trevarefabrikk, glassindustri, 

lampefabrikk og svampefabrikk. Bedriftene hadde sin gullalder i 1960-årene. Flere av disse 

har nå flyttet eller innstilt sin virksomhet. Noen av de gamle fabrikklokalene er blitt revet for 

å gi plass for annen virksomhet, mens andre er blitt til kunstsenter, museum eller skole. 
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4.1.2 Kulturminner i planområdet 

Planområdet har et høyt antall automatisk fredete kulturminner, arkeologiske løsfunn, 

fredete bygninger og anlegg.  

De eldste automatisk fredete kulturminnene tilskrives overgangen mellom bronsealder (1800 

f.Kr.–500 f.Kr.) og jernalderen (500 f.Kr.–1066 e.Kr.). De eldste arkeologiske løsfunn er 

steinøkser fra yngre steinalder (4000 f.Kr.–1800 f.Kr.).  

Til sammen er det dokumentert 14 automatisk fredete kulturminner i planområdet, en 

bygdeborg, en steinsetting (steinring), fire gravfelt, to gravhauger, en haug/groplokalitet, en 

middelalderkirkegård, to kullfremstillingsanlegg, et tjærefremstillingsanlegg og en 

tradisjonslokalitet.  

Fra nyere tid finnes en rekke verdifulle gårdsbygninger fra fem århundrer, kirker, og 

samferdselsanlegg som veger, bruer og jernbanestasjon. I tillegg er det et uvanlig stort 

antall og bredt spekter av industriminner, mange fra industrialismens spede begynnelse 

(arbeiderboliger, fabrikkbygninger, gruver, kraftstasjoner m.m.). I planområdet står det 

fredete bygninger og anlegg, listeførte kirker, vedtaksfredete industrielle kulturminner, 

bygninger og et forskriftsfredet veganlegg.  

I planområdet er det oppført flere SEFRAK-registrerte bygninger, se figur 4-1 for oversikt. 

De fleste synlige fortidsminner er registrert i Riksantikvarens database Askeladden. I tillegg 

finnes det en rekke ikke-kjente kulturminner som er lite synlige, eller ikke synlige på 

overflaten.   

 
Figur 4-1. Oversikt over automatisk fredete kulturminner i området (til venstre) og oversikt over 

SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet (til høyre). Kart: fra http://www.miljostatus.no/kart/. 
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5 Verdivurdering 

Planområdet er delt inn i 110 delområder for kulturarv. Verdikart med delområder er vist i 

figur 5-1og 5-2. 

 
Figur 5-1. Verdikart kulturarv. Tallene angir delområder. 
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Figur 5-2 Verdikart for kulturarv, tallene angir delområder. 
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Tabell 5-1 viser ID-nummer, beskrivelse og begrunnelse for verdisettingen til hvert 

delområde. Verdiene for områdene er satt av ODEL- Konsekvensutredning av kulturminner 

og kulturmiljø (referanse O i tabell 5-1), og Kulturminneconsult (referanse KC i tabell 5-1). 

Tabell 5-1. Oversikt over delområder med beskrivelse og verdifastsettelse. 

ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM001-Berg KC-1 Gammelt gårdsanlegg med 

flere bygg fra 1700- og 

1800-tallet samt gravfeltet 

Bjønnhaugen. 

Eldre bygg med 

kulturhistorisk betydning 

som ligger i kontekst, samt 

automatisk fredede 

kulturminner. 

Stor 

KM002-Skjøl KC-2 To eldre gårdsanlegg med 

godt bevarte bygninger fra 

1800-tallet som ligger i 

firkanttun. 

Representativt 

bygningsmiljø som ligger i 

sin sammenheng.  

Middels 

KM003-Sem KC-3 Gårdsanlegg med 

fortidsminner. Eldre gård 

etablert i jernalder, siden delt 

i mange nye bruk med nye 

bygg fra begynnelsen av 

1900-tallet. Arkeologiske 

funn vitner om stor aktivitet i 

forhistorisk tid, og antyder at 

området har vært et kaupang, 

dvs. kjøpstad. 

Gårdsmiljøet er 

representativt og vanlig 

forekommende. De 

arkeologiske funnene 

antyder at området har vært 

et kaupang, dvs. kjøpstad. 

Det er sjeldent, og bidrar til 

å heve verdien. 

Stor 

KM004-Ås KC-4 Godt bevarte gårdsmiljøer 

som er delt i flere bruk. Bygg 

fra 1700-, 1800- og 1900-

tallet. Det er også gjort 

arkeologiske funn i området 

fra steinalder, jernalder og 

vikingtid. 

Enhetlig bygningsmiljø med 

bygg av arkitektonisk og 

kulturhistorisk betydning. 

Middels 

KM005-

Ødegården 

O-48 Gårdsmiljø i bevart 

firkanttun. Har 

bygningsmasse fra 1700- og 

1800-tallet. I miljøet inngår 

tradisjonslokaliteten Kirkås. 

Den tilsier at det har stått en 

før-reformatorisk kirke på 

stedet, som siden ble flyttet 

til Berg.  

Helhetlig og representativ 

gårdsbebyggelse for 

regionen. Godt bevarte 

bygninger og tunform. 

Enkelte bygg med 

arkitektonisk betydning. 

Tradisjonslokaliteten er 

automatisk fredet, gir 

miljøet tidsdybde og 

trekker verdien opp. 

Stor 

KM006-1, Gamle 

Eiker prestegård 

Nytt miljø 

skilt ut fra 

KM6 

Gamle Eiker prestegård, men 

med nyoppført bygg fra midt 

på 1900-tallet. 

Vanlig forekommende. Noe  
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM006-2 – 
Sundmoen, og 

Prestmo, 

Gressgangen  

 

Nytt miljø 

skilt ut fra 

KM6 

Gårds- og boligmiljø med 

blandet bebyggelse fra rundt 

1900 og senere. Eldre 

låvebygg på Sundmoen.  

Vanlig forekommende. Noe 

KM006-3 – 

Sølvveien, 

Frydenlund og 

Skogheim 

Klokkergård 

Nytt miljø 

skilt ut fra 

KM6 

Miljø bestående av landets 

første kjørevei, Sølvveien fra 

1624, med Milestein og 

våningshus fra 1600-tallet. 

Skogheim Klokkergård fra 

siste halvdel av 1800-tallet 

og en del av Eiker prestegård. 

Eldre bygg med stor 

kulturhistorisk betydning 

og med tilknytning til Eiker 

prestegård, samt det eldre 

veimiljøet som bidrar til å 

heve verdien opp.  

Stor  

KM006-4 

Semsmoveien, 

Røren og 

Bråtebakken 

Nytt miljø 

skilt ut fra 

KM6 

Boligmiljø. Blandet 

bebyggelse med flere eldre 

bygg. Boliger er fra slutten av 

1800-tallet og tidlig 1900-

tallet. 

Bygningsmiljø med flere 

bygg som har 

kulturhistorisk betydning. 

Middels 

KM006-5 Haavet 

og gamle Røren 

skole  

Nytt miljø 

skilt ut fra 

KM6 

Boligmiljø. Gamlestua på 

Haavet er utskilt fra Røren og 

gamle Røren skole.  

Bygningsmiljø med sjeldent 

forekommende bygninger. 

Stor 

KM006-7 Røren  Nytt miljø 

skilt ut fra 

KM6 

Gårdsmiljø, helhetlig miljø fra 

1800. Våningshus, 

bryggerhus og driftsbygning 

er inntakt og omgitt av 

beitelandskap. Miljøet har 

siden fått bygg i sveitserstil. 

Enhetlig bygningsmiljø med 

stor kulturhistorisk 

betydning, bevart tunform 

og godt bevart 

kulturlandskap.  

Stor  

KM007- Haugset-

Gorud 

O-47 Gårdsmiljøer. En stor gård og 

tre mindre med mange bygg 

fra 1800-tallet. Området har 

også steinalderfunn. 

Enhetlig bygningsmiljø med 

kulturhistorisk betydning. 

Bevart tunform og er 

representativt for regionen. 

Autentisk og godt bevart. 

Middels  

KM008-Stuverud O-46 Mellomstort gårdsmiljø, med 

to eldre bygg fra 1800-tallet. 

Vanlig forekommende. 

Foruten våningshus og 

stabbur, inneholder miljøet 

bygg uten spesielle 

arkitektoniske kvaliteter.  

Noe 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM009-Hoen  KC-6 Gårdsmiljø og fortidsminner. 

Gård etablert i eldre 

jernalder, nå delt i flere bruk. 

Storgård med flere 

husmannsplasser, samt 

bosted for eidsvollmannen 

Christopher Borgerstad 

Volstad Hoen. Miljøet rommer 

flere arkeologiske 

kulturminner blant annet en 

gravhaug. Dette er også 

stedet der Hoenskatten, 

Skandinavias største 

gullskatt, fra vikingtiden ble 

funnet.  

Sjeldent bygningsmiljø med 

automatisk fredede 

kulturminner. Miljøet må 

ses i sammenheng med 

Hoensmarka fortidsminner. 

Stor 

KM010-Hellefoss KC-9 Miljø bestående av eldre 

industri. Papirfabrikk og 

kraftverk med bygg oppført 

rundt 1900, eldste bygg er 

fra 1898. Fabrikken er 

fortsatt i drift. 

Representativt for 

fabrikkbygg i perioden, 

men de er ikke lenger 

vanlig. Byggene har 

arkitektoniske kvaliteter og 

ligger i sin sammenheng. 

Stor 

KM011-Hoens-

marka  

KC-7 Miljøet består av 

fortidsminner: tre hulveger, 

et gravfelt, kullgroper og 

steinalderlokaliteter. 

Kulturminnene er automatisk 

fredet. 

Mange fornminner fra et 

stort tidsrom gir tidsdybde, 

samtidig som alle 

kulturminnene er 

automatisk fredet. 

Stor 

KM012-Varlo 

husmannsplass-

miljø 

KC-10 Gårdsmiljø ved Varlomoen fra 

1800-tallet, samt tilhørende 

husmannsplasser til 

Varlogårdene, som ligger 

spredt mellom nyere 

bebyggelse.  

Enhetlig gårdsmiljø.  Middels 

KM013-Varlo KC-10 Gårdsmiljøer med eldre 

bebyggelse, og flere 

våningshus fra 1700-tallet. 

Må ses i sammenheng med 

miljø KM12-Varlo 

husmannsplassmiljø. 

Flere eldre bygg med stor 

kulturhistorisk betydning, 

bevart tunform.  

Stor 

KM014-Myrvoll KC-11 Gårdsmiljø fra begynnelsen 

av 1900-tallet hvor alle 

byggene er i sveitserstil. Et 

særlig godt eksempel på 

sveitserstilsepoken. 

Enhetlig og autentisk miljø 

med bygg som har 

kulturhistorisk og 

arkitektonisk betydning. 

Slike anlegg er ikke lenger 

vanlig. 

Middels 

KM015-Søndre 

Grøsland 

O-45 Gårdsmiljø skilt ut av 

Grøsland, med et eldre 

stabbur fra 1800-tallet. 

Vanlig forekommende 

miljø.  

Noe 



 

41 

 

ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM016-Solberg O-44 Gårdsmiljø med ombygde 

eldre våningshus og bygg fra 

første halvdel av 1900-tallet. 

Vanlig forekommende uten 

arkitektoniske kvaliteter. 

Ubetydelig 

KM017-Myre -

Stenset 

O-42 Fem gårdsmiljøer med 

gravfelt. Bygg fra 1600-

1800-tallet. 

Enhetlig bygningsmiljø med 

arkitektonisk og 

kulturhistorisk betydning, 

og med automatisk fredede 

kulturminner.  

Stor 

KM018-Slottåsen 

bygdeborg 

O-43 Kulturmiljøet består av en 

bygdeborg, en steinsetting 

og en haug- og groplokalitet. 

Bygdeborgen er datert til 

jernalder, steinsettingene til 

bronsealder, mens haugene 

og gropene antas å være spor 

av aktivitet fra nyere tid. 

Ligger i opprinnelig 

kontekst, og er 

representativ for perioden. 

Bygdeborgen og 

steinsettingen er 

automatisk fredet, mens 

haugene og 

groplokalitetene har 

uavklart vernestatus. 

Stor 

 

KM019-Hvitstein 

med Tronga, 

Flataker og Bergli 

KC-12 Gårdsmiljøer med i alt seks 

bruk, og et gravfelt med 

minst 20 gravrøyser. 

Varierende bygningsmasse 

med bygg fra 1700-, 1800-, 

og 1900-tallet. 

Har enkelte sjeldne bygg 

med kulturhistorisk 

betydning. Gravminnene gir 

tidsdybde, er automatisk 

fredet. Det er sjeldent med 

så store gravfelt i dette 

området.  

Stor 

KM020-Burud KC-13 Gravfelt. Det ene feltet har tre 

rundhauger, og det andre 

består av fem rundhauger. 

Gravminnene gir tidsdybde, 

er automatisk fredet og 

trekker verdien opp. 

Stor 

KM021-Skot 

kullfremstillings-

anlegg 

KC-14 Miljø med ulike 

utmarksminner. I hovedsak 

kullgroper fra forhistorisk tid 

eller middelalder, samt 

kullmiler fra nyere tid og en 

hustuft. 

Vanlig forekommende 

utmarksminner, som ikke 

lenger inngår i noen 

kontekst. 

Noe 

KM022-Haugen 

gravfelt 

KC-19 Gravfelt på gården Skot som 

består av to rundhauger. 

Gravhaugene er automatisk 

fredet. 

Stor 

KM023-Skot KC-17 Gårdsmiljø bestående av to 

gårder. Gården Skot ga navn 

til tettstedet Skottselv. 

Gårdene har bygg fra 1900-

tallet, våningshus i 

sveitserstil, som siden er 

ombygd og modernisert. 

Vanlig forekommende 

miljø. 

Noe 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM024-Stormoen KC-16 Miljø bestående av småbruk, 

tidligere husmannsplasser og 

en gammel skole, utskilt fra 

Skot. Bygningene er fra 1800 

og 1900-tallet hvor noen er 

modernisert. 

Vanlig forekommende 

miljø, bortsett fra 

skolebygningen. Det er ikke 

bevart så mange skolehus.  

Middels  

KM025–

Havnehagan 

gravfelt 

KC-15 Miljøet består av et gravfelt. 

Gravfeltet besto opprinnelig 

av tre gravhauger, men kun 

to er gjenfunnet. De to 

gjenværende er rundhauger.  

Automatisk fredede 

kulturminner med stor 

verdi.  

Stor 

KM026-Neset O-41 Gårdsmiljø. Stor gård med 

enkelte eldre bygg. 

Modernisert våningshus. 

Enhetlig. 

Representativt miljø, med 

bygg av begrenset 

kulturhistorisk og 

arkitektonisk betydning. 

Noe 

KM027-Rakkestad O-40 Gårdsmiljø med automatisk 

fredede kulturminner. 

Gårdsbygninger fra 1800-

tallet, samt en automatisk 

fredet tjæremile og hulveg. 

Miljøet er helhetlig og 

representativt for regionen, 

med bevart tunform og 

bygg som har arkitektonisk 

betydning. De automatisk 

fredede kulturminnene gir 

tidsdybde. 

Stor  

 

KM028-Tørkopp KC-21 

 

Gårdsmiljøer med bygg fra 

1700- og 1800-tallet.  

Representativt miljø med 

bygg av kulturhistorisk 

verdi. 

Middels 

KM029–Bakke 

kirke 

O-37 Kirke og gravplass fra 1800-

tallet, tegnet av arkitekt 

Ohmeier. Sto ferdig 1883. 

Altertavle malt av Gustav 

Wentzel i 1883, og er en kopi 

av Tidemands altertavle i 

Bragernes kirke. Langkirke i 

tre, som erstattet den gamle 

kirken. Kirken ble bygget for 

ansatte på Hassel jernverk. 

Fredet kirke med 

arkitektoniske kvaliteter. 

Kirken har høy 

kulturhistorisk verdi, som 

sakral bygning for Hassel 

Jernverk.  

Stor 

KM030-Ulleland KC-18 Gårdmiljø, bestående av ett 

bruk med bygg fra 1900-

tallet. 

Vanlig forekommende 

miljø. 

Noe 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM031- Ulleland 

bygdeborg 

KC-23 Bygdeborg, forsvarsanlegg 

fra forhistorisk tid. Ligger på 

toppen av en kolle og er av 

åtte kjente bygdeborger i 

Eiker. Bygdeborgene er 

samlet i en gruppe og utgjør 

en forsvarslinje med synbar 

kontakt fra borg til borg. 

Automatisk fredet 

kulturminne som inngår i 

en viktig kontekst med 

andre bygdeborger. 

Stor 

KM032-Holte med 

Spiten 

KC-22 Gårdsmiljøer. Opprinnelse i 

Holte gård som er oppdelt i 

flere bruk med bygg fra 

1800- og 1900-tallet. 

Miljøet er vanlig 

forekommende. 

Noe 

KM033-Søndre 

Holte gravfelt 

O-38 Gravfelt: tre gravhauger og to 

groper. Gravene har dype 

plyndringssøk og fremstår 

mer som groper enn som 

hauger.  

Ligger i kontekst og er 

automatisk fredet.  

Stor 

KM034-Bakke, 

Øvre Eiker 

kapellangård 

O-36 Prestegård med fredet 

bygning. Var først 

hovedbygning for Hassel 

jernverk og ble senere 

kapellangård. 

Eneste bygg med høy 

autentisitet tilknyttet Hassel 

jernverk. Det autentiske 

våningshuset har stor 

historisk verdi og høy alder.  

Stor 

KM035–Skotselv 

boligområde 

O-35 Boligområde med hus fra 

siste halvdel av 1800-tallet 

og fram til 2000.  

Vanlig forekommende 

miljø, med bygg av 

begrenset arkitektonisk 

betydning. 

Noe 

KM036-Norde 

Hære 

O-34 Gårdsmiljø, mellomstor gård 

med bygg fra 1800- og 

1900-tallet. Autentisk og 

godt vedlikeholdt. Gården 

drives dag som stutteri. 

Enhetlig og representativt 

miljø, ligger i opprinnelig 

sammenheng. Bevart 

tunform og stabbur med 

kulturhistorisk betydning 

Middels 

KM037-Hære O-33 Gårdsmiljø, middels stor gård 

med bruk og en stor 

gravhaug. Tverrsnittet på 

gravhaugen er 20 m og 

høyden er 3 m.  

Et av få gravminner fra 

Simoa til Vestfossen som er 

automatisk fredet. Det er 

gravhaugen som vektlegges 

i dette miljøet. 

Stor 

KM038-Lobben O-32 Gårdsmiljøer, fem middels 

store gårder med bygg fra 

1700-, 1800- og 1900-tallet. 

Her ligger det også to 

gravhauger, et av fire gravfelt 

som ligger på strekningen 

Simoa til Vestfossen. 

Helhetlige gårdsanlegg med 

bevart tunform, og mange 

eldre godt bevarte bygg 

med arkitektonisk 

betydning. Gravhaugene er 

automatisk fredet og gir 

tidsdybde. 

Stor 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM039-Daler O-21 Gårdsmiljø, storgård med 

bygg fra 1800- og 1900-

tallet.  

Godt bevarte 

gårdsbygninger som ligger i 

opprinnelig sammenheng 

med arkitektonisk 

betydning, bevart tunform.  

Middels 

KM040–Kvisle-

bråten og 

Dalerbråten 

O-22 Gårdsmiljø, består av fem 

husmannsplasser som 

tidligere lå under Kvisle og 

Daler. Bygg fra 1800- og 

1900-tallet som er blitt 

modernisert. 

Godt eksempel på 

husmannsplasser med 

enhetlig bygningsmiljø. 

Liten grad av autentisitet. 

Noe 

KM041-Hassel og 

Støa 

O-23 Gårdsmiljø, med hus fra 

1700- og 1800-tallet. 

Gården Hassel var eier av 

Hasselåsen og ga grunnlag 

for etableringen av Hassel 

jernverk i 1647. Støa er et av 

brukene som ble stykket opp 

fra Hassel. Rommer eldre 

bygg som er blitt 

modernisert. 

Miljø med historisk verdi. 

Lite av de opprinnelige 

byggene er bevart, foruten 

våningshuset på Hassel. 

Byggene på Støa er godt 

vedlikeholdt, men i liten 

grad autentiske. 

Middels 

KM042-Oksrud, 

Solheim, Rypås, 

Borkholm 

KC-29 Gårdsmiljøer skilt ut fra 

Hassel med bygg fra 1800- 

og 1900-tallet. Inntakte 

bryggerhus, driftsbygninger, 

uthus og stabbur. 

Vanlig forekommende, men 

likevel med stor grad av 

autentisitet. 

Middels 

KM043-Kvisle O-20 Gårdsmiljø, en stor gård med 

navn fra jernalder. Lagt under 

Buskerudgodset i 1647 og en 

del av krongodset. Kjøpt av 

Hassel jernverk i 1661. 

Bygningsmiljø fra slutten av 

1800-tallet med omliggende 

husmannsplasser. 

Miljøet har lang historie, 

bevart tunformen og 

innehar godt bevarte bygg 

med arkitektonisk 

betydning. Godt eksempel 

på helhetlig bebyggelse på 

stor gård. 

Stor 

KM044-Østre 

Skibrek 

O-31 Gårdsmiljø, middels stor 

gård. Gammel gård som har 

vært halvt krongods, og i en 

tid inngått som Hassel 

jernverks eiendom. Gården 

har eldre bygg fra 1700- og 

1800-tallet, samt våningshus 

fra 1600-tallet. Det er 

sjeldent.  

Godt eksempel på helhetlig 

bebyggelse på en middels 

stor gård, som ikke lenger 

er vanlig. Gården har godt 

bevarte gamle bygg som 

har arkitektonisk og 

kulturhistorisk betydning. 

Stor 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM045-Hassel 

gruver 

O-19 Tidlig teknisk industrielt 

kulturminne. Gruveområdet i 

Hasselåsen ble etablert på 

1600-tallet, og som tilhørte 

Hassel jernverk. Her ble det 

utvunnet jernmalm helt fram 

til jernverket ble nedlagt i 

1870-årene. Driften har 

skapt store mengder stoller, 

skjerp og sjakter i åsen. 

Eneste kulturminne igjen 

etter 200 års industrihistorie. 

Representativt for epoken, 

ligger i opprinnelig 

kontekst og er sjeldent. 

Miljøet har kulturhistorisk 

betydning. 

Middels 

KM046–Refsal-

gårdene 

O-18 Gårdsmiljø, tre større gårder 

med bygg fra 1800- og 

1900-tallet. To av tunene har 

hovedbebyggelse fra 1920-

årene. 

Helhetlig bebyggelse med 

bevart tunform og bygg 

med arkitektonisk 

betydning. Øvre og Nedre 

Refsal (133/2) har stor grad 

av autentisitet, mens på 

Nedre Refsal 133/1 står 

halvparten av byggene 

under forfall.  

Middels 

KM047-Bakke O-17 Gårdsmiljø, mindre gård. 

Ødegård. Bygg fra 1800- og 

begynnelsen av 1900-tallet.  

Vanlig forekommende miljø 

uten spesielle 

arkitektoniske kvaliteter, 

med unntak av stabburet. 

Bærer preg av manglende 

vedlikehold og forfall 

Noe 

KM048-Lerskalle O-16 Gårdsmiljø, fem mellomstore 

bruk. Opprinnelig krongods 

og lå under Buskerudgodset i 

1647. Ble delt opp på 1700-

tallet. Innehar bygg fra 1700, 

1800- og 1900-tallet. 

Vanlig forekommende miljø 

med bygg av arkitektonisk 

betydning. Hovedbygg og 

stabbur på Øvre Lerskalle 

og drengestue og stabbur 

på Nedre Lerskalle er 

preget av stor grad av 

autentisitet.  

Middels 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM049–

Gudmundsrud-

Nyhus 

O-15 Gårdsmiljø, seks småbruk. 

Bygg fra 1900-tallet. Eldre 

bygg er modernisert.  

Vanlig forekommende med 

bygg av begrenset 

arkitektonisk betydning.  

Arealet er avgrenset i 

kommunedelplan for 

kulturminner og 

kulturmiljøer for Modum 

kommune. 

Kommundelplanen er 

vedtatt i etterkant av 

vegvesenets utredning, og 

området er avgrenset som 

et arkeologisk kulturminne 

sammen med Biskopsrud 

(Buskerud hovedgård). 

Potensialet for funn er 

vurdert til å være stort. 

Verdien er dermed endret 

fra noe til middels.  

Middels 

KM050-Nykirke O-14 Kirkested, 1800-talls kirke 

med tilhørende 

middelalderkirke-gård. 

Stedets tredje kirke, langkirke 

i laftet tømmer tegnet av 

Christian Heinrich Grosch i 

1845, interiør i sveitserstil. 

Prekestol, altertavle og 

døpefont fra 1700-tallet.  

Kirken er vedtaksfredet. Stor 

KM051-Buskerud 

gård/Rosthaug 

vdg skole 

KC-36 Gårdsmiljø/skole/gods. 

Gården har gitt navn til 

Buskerud fylke og har vært 

sete for Colletfamilien. Gods 

med store rettigheter og 

privilegier. Godset ble senere 

overtatt av Modum kommune 

og Buskerud fylkeskommune, 

som siden 1912 har huset 

Buskerud landbruksskole. 

Våningshuset fra andre 

kvartal av 1600-tallet er 

automatisk fredet. Park og 

nyere bygg fra etter 1910. 

Viktig miljø i en regional og 

har bygninger av stor 

kulturhistorisk betydning 

med våningshus fra første 

halvdel av 1600-tallet.  

Svært stor 

KM052–Buskerud 

gravfelt 

O-29 Gravfelt fra jernalder 

bestående av fire gravhauger. 

Ett av fire gravfelt fra Simoa 

til Vestfossen. 

Inngår i kontekst tilknyttet 

bosetting og ferdselsårer i 

jernalder. Automatisk 

fredede kulturminner. 

Stor 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM053-

Døvikfossen 

O-28 Delområde bestående av 

teknisk-industrielle 

kulturminner fra 1800- og 

1900-tallet og framover. 

Miljø med sager, kraftverk, 

Døvikfoss jernbanebru. 

Delområdet er også et viktig 

område for laksefiske. 

Miljøet viser viktige sider av 

samferdselshistorie samt 

energiutnyttelse. Miljøet har 

en lang Inngår i sin 

opprinnelige kontekst og 

har konstruksjoner med 

store arkitektoniske 

kvaliteter.  

Stor 

KM054-

Sætersberg, 

Buskerud skole, 

Moen 

O-13 Miljø bestående av fire 

småbruk og to skoler med 

bygg fra 1700-, 1800-, og 

1900-tallet.  

Enkelte eldre 

konstruksjoner som har 

spesielle arkitektoniske 

kvaliteter. Skolene har lokal 

og regional verdi. 

Bygningene har 

kulturhistorisk betydning. 

Middels 

KM055-Bråten KC-41 Gårdsmiljøer. Bråten var 

krongods i 1654 og fra 1673 

følger det Buskerudgodset. 

Brukt som husmannsbruk 

under Buskerud i 1801. Ble 

delt i Sørbråten og 

Nordbråten, som siden igjen 

er blitt delt i mindre bruk.  

Representativt for de 

mange utskilte bruk på 

1800-tallet og begynnelsen 

av 1900-tallet. 

Bygningsmiljøet på Vestre 

Bråten er autentisk, 

tidstypisk og vanlig 

forekommende.  

Noe 

KM056-

Kongshaug 

KC-42 Et gårdsmiljø som tidligere lå 

under Buskerud med navn 

som trolig stammer fra da 

gården var Krongods. 

Våningshus fra 1795 og 

stabbur fra 1885. 

Firkanttunet er bevart. 

Bygningsmiljøet er ikke 

vanlig og inneholder bygg 

med kulturhistorisk verdi. 

Middels 

KM057-Strandgata KC-47 Tettstedet Stranden er det 

opprinnelige Åmot. 

Tettstedet vokste fram på 

grunnen til gårdene: 

Stranden, Haug og Breivik. 

Under Strand lå en fossekvern 

ved Simoa og på nordsiden av 

Kongsagene lå Åmot sagbruk. 

Siste halvdel av 1800-tallet 

var det et stort samfunn her, 

og tettstedet vokste fram 

med landhandleri, skole, 

arbeiderboliger og 

forretninger.  

Miljøet er representativt for 

perioden, men vanlig 

forekommende. Deler av 

byggene er ombygd, mens 

det også finnes bygg med 

kulturhistoriske kvaliteter.  

Noe 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM058-Breivik O-3/KC-48 Gårdsmiljø. Storgård oppført i 

1920- og 1940-årene. Til 

gården lå det flere 

husmannsplasser, hvor 

Veslehaugen fortsatt ligger 

under eiendommen. Funn fra 

yngre steinalder gir 

kulturmiljøet landskapet stor 

tidsdybde. 

Særlig godt eksempel på en 

helhetlig bebyggelse på en 

stor gård oppført i 1920- 

og 1940-årene. Har enkelte 

bygninger med middels 

arkitektonisk betydning.  

Middels 

KM059-Gausdal-

Leir 

O-5 Leirområde i skogsområde 

med et bygg fra 1800-tallet. 

Resten av bebyggelsen av fra 

1950-tallet.   

Vanlig forekommende 

bygningsmiljø. 

Noe 

KM060-Veslehaug O-4 Tidligere husmannsplass 

under Breivik. Stue oppført på 

1800-tallet, nå restaurert. 

Øvrige bygg er fjernet og 

dermed er heller ikke tunet 

bevart. 

Representativt for 1800-

tallets husmannsplass, 

autentisk bygg med kultur-

historisk og arkitektonisk 

betydning. Representativ 

for husmannsepoken. 

Middels 

KM061-Haug O-2 To småbruk med gravhaug 

fra jernalder. Tre SEFRAK-

registrerte bygninger: 

våningshus fra 1700-tallet 

som senere er ombygget i 

sveitserstil. Øvrige hus er fra 

1800-tallet, og modernisert 

utvendig. 

Bygg fra ulike århundrer 

som har gjennomgått 

ombygginger til forskjellige 

tider. De har således ulik 

alder og variasjon noe som 

gir et arkitektonisk 

tidsbilde. Husene vurderes 

til å ha både middels/stor 

og liten arkitektonisk 

betydning. Gravhaugen, 

automatisk fredet 

kulturminne, gir 

kulturmiljøet tidsdybde og 

miljøbetydning. 

Stor 

KM062- 

Sakkerhusene 

KC-50 Miljøet består av boliger 

utskilt fra Haug. Opprinnelig 

var boligene Sakkerhus for 

Blåfarveverket. Sakkerhusene 

på Haug skal ha vært 

sykestuer. Begge er ombygd 

og modernisert. 

Vanlig forekommende miljø 

og lite autentisk. 

Noe 

KM063–Modum 

kursted 

KC-46 Miljøet består av et tidligere 

kursted for tuberkulose. Det 

er ingen bygninger igjen etter 

det opprinnelige sanatoriet. 

Byggene som er der er i dag 

er bygd etter 1950. 

Vanlig forekommende 

bygningsmiljø. 

Noe 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM064-Kjøreplass 

bru 

O-1 Boligområde med en 

husmannsplass mellom 

Simoa og skogen. Består av 

hus fra 1800- til 1900-tallet, 

Boligene er moderniserte, og 

lite av det ytre er opprinnelig. 

Moderne og vanlig 

forekommende miljø. 

Inneholder konstruksjoner 

med begrenset 

kulturhistorisk betydning. 

Noe 

KM065-

Blåfarveverket 

O-11 Industrimiljø fra 1700- og 

1800-tallet som i dag er et 

museum. Modum 

Blaafarveværk ble grunnlagt i 

1776 og utvant kobolt. Den 

mest moderne og suksessrike 

bedrift i sitt slag i Europa 

som dekket omkring 80 % av 

verdens koboltblå farge. 

Norges største industribedrift 

med vel 2000 arbeidere.  

Miljøet er enhetlig, sjeldent 

og representativt for 1700- 

og 1800-tallets 

bergverksdrift. Ligger i 

opprinnelig kontekst, og 

innehar autentiske 

konstruksjoner og 

bygninger med 

arkitektoniske kvaliteter. 

Stor historisk betydning. 

Miljøet har åtte fredete 

bygninger og seks SEFRAK-

registrerte bygninger eldre 

enn 1850. Miljøet har stor 

kulturhistorisk betydning 

og er viktig i nasjonal 

sammenheng. 

Svært stor 

KM066-Nymoen O-12 Boligområde med stort 

innslag av arbeiderboliger fra 

1700-tallet, samtidig 

administrative bygninger og 

enkelte husmannsplasser. 

Stedets 1700-tallsbygninger 

inngår i Blaafarveværkets 

museum. 

Boligmiljøet er 

representativt for 1700- og 

1800-tallets 

arbeiderboliger, ligger i 

opprinnelig kontekst, og 

innehar konstruksjoner og 

bygg med kulturhistorisk 

og arkitektonisk betydning. 

Representative bygg for 

industriepoken som 

fremstår som opprinnelige. 

Flere av byggene er 

museumsbygninger med 

utstillinger fra 

Blaafarveværkets sosiale 

historie. 

Stor 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM067-Haugfoss 

pukkverk 

O-10 Industrimiljø med 

konstruksjoner fra 1700- og 

1800-tallet, ruiner etter 

pukkverk, bro fra 1837 og tre 

SEFRAK-registrerte 

bygninger. Stedet inngår i 

Blaafarveværkets museum. 

Enhetlig og del av et miljø 

av svært stor kulturhistorisk 

betydning både selvstendig 

og som en del av 

Blaafarveværkets industri. 

Representativt for 1700- og 

1800-tallets industri, ligger 

i opprinnelig kontekst og 

har konstruksjoner og bygg 

med kulturhistorisk og 

arkitektonisk betydning. 

Viktig i nasjonal 

sammenheng. 

Svært stor 

KM068-Skalstad 

gårdsmiljøer 

KC-52 Gårdsmiljø med opprinnelse i 

gården Skalstad som siden er 

blitt delt opp i mindre bruk 

med bygg fra 1900-tallet. På 

bruk 3 er det i tillegg et 

våningshus fra 1700-tallet. 

Vanlig forekommende med 

bygg av kulturhistorisk 

betydning. 

Middels 

KM069-

Midtskogen 

gårdsmiljø 

KC-53 Gårdsmiljø. Midtskogen 

hadde flere husmannsplasser 

som siden ble skilt ut. 

Driftsbygning i tømmer fra 

1824 og våningshus fra 

1831, men som står til 

nedfalls. 

Vanlig forekommende med 

bygg av kulturhistorisk 

betydning, men som er i 

dårlig stand. Det trekker 

verdien ned. 

Noe 

KM070-Østre 

Embretsfossvei 

O-7 Boligområde med hus fra 

1900-tallet, langs rv. 35, ved 

Embretsfoss. Utbygging av 

arbeiderboliger tilknyttet 

fremveksten av industri 

omkring Embretsfoss. Ulike 

deler av området er bygget ut 

til boligformål til forskjellige 

tider, hvilket gjenspeiles i 

byggeskikkene. 

Miljøet er vanlig 

forekommende og 

inneholder bygninger som 

har begrenset 

kulturhistorisk betydning. 

Består i hovedsak av 

etterkrigsboliger. 

Noe 
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fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM071-Melum O-9 Gårdsmiljø. Sentral gård i 

Modum hva angår størrelse 

og administrasjon. Hadde fra 

1600-tallet rettigheter til 

skog, fossekraft til sagbruk 

og mølle og laksefiske. Her 

har bodd sorenskrivere og 

trelasthandlere. 

Hovedbygningen fra 1700–24 

er vedtaksfredet. Tilflyttet 

stabbur fra 1800-tallet, 

brønhus, ruinene av en 

sidebygning med hvelvkjeller 

fra 1700-tallet, driftsbygning 

fra 1981 og et nyere 

uthus/garasje. 

Et særlig godt eksempel på 

et 1700-talls gods. Godt 

vedlikeholdt og autentisk 

hovedbygning og store 

arkitektoniske kvaliteter. 

Miljøet har kulturhistorisk 

betydning ved dens 

tilknytning til historiske 

personer.  

Gården har stor regional og 

historisk verdi. 

Stor 

KM072-

Embretsfoss 

O-6 Industrielt kulturmiljø. 

Elvekraftverk med boliger, 

kraftstasjon og demning på 

begge sider av 

Drammenselva. Embretsfos 

Fabrikker ble etablert i 1872 

under navnet Embretsfos 

Træsliberi. I forbindelse med 

fabrikken ble det bygget 

boliger i sveitserstil til 

kontorarbeiderne i 1880–90-

årene. 

Sjeldent og godt eksempel 

på kraftproduksjon 

gjennom 1800- og 1900-

tallet. Viser ulike stadier i 

utnyttelsen av elvekraft fra 

slutten av 1800-tallet og 

frem til i dag. Kraftverket 

og boligenes funksjon og 

arkitektur er typisk og 

representativ for ulike 

epoker, og de har 

arkitektoniske kvaliteter. 

Eldste del av kraftverket er 

under forfall. 

Middels 

KM073-Tverrveien O-8 Boligområde med hus fra 

1800- og 1900-tallet. Ulike 

deler av området er bygget ut 

til boligformål til forskjellige 

tider, hvilket gjenspeiles 

byggeskikkene.  

Inkl. to SEFRAK-registrerte 

bygninger. 

Vanlig forekommende 

miljø, med autentiske 

bygninger, arkitektoniske 

kvaliteter og historisk 

betydning for sin epoke. 

Byggene gir et tidsbilde i 

1900-tallets ulike 

byggeskikker. 

Middels 

KM074-Åmot 

tettsted 

KC-55 Boligmiljø med bygg fra 

1700-, 1800- og 1900-tallet.  

Vanlig forekommende, men 

helhetlig og inneholder 

bygg av kulturhistorisk 

betydning. 

Middels 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM075- 

Korketrekkeren 

KC-56 Veganlegg fra 1923 som 

inngår i fylkesveg 287. 

Anlegget består av en rondell 

i tilhugget stein og en bru, 

inngår i Statens vegvesens 

landsverneplan. Anlegget er 

fredet.  

Sjeldent og godt eksempel 

på en tidsepoke i 

samferdselshistorien, der 

nye og økte transportbehov 

initierte nye veganlegg med 

planskilte kryssinger. 

Rondellen har store 

arkitektoniske kvaliteter og 

er fredet. 

Stor 

KM076-

Kongsfossen 

industriområdet 

KC-43 Tidligere industriområde med 

sagdrift fra 1600- og 1700-

tallet, senere tresliperi. Også 

ferjested, tidligere 

landhandleri og etter hvert 

lampefabrikk og 

svampefabrikk. Nå har 

lampefabrikken blitt 

kunstsenter. Det er satt opp 

gamle mølle- og slipesteiner 

på området til minne om den 

rike industrihistorien. 

Miljøet er representativ for 

epoken, men mange av de 

gamle industrianleggene er 

ikke bevart. Fabrikkbygget 

har arkitektoniske 

kvaliteter. 

Middels 

KM077-Åmot 

stasjon 

KC-57 Jernbanestasjonen ble åpnet i 

1866 da Randsfjordbanen sto 

ferdig på strekningen 

Drammen-Vikersund. 

Stasjonsbygningene er tegnet 

av Georg Bull. 

Personaltrafikken ble lagt ned 

i 2004 

Representativt miljø fra den 

tidlige jernbanehistorien 

med bygg som har 

arkitektoniske kvaliteter. 

Middels 

KM078-Enger O-2 Gårdsmiljø med en stor 

gammel gård. Gården er 

sentral i bygda. Det første 

formannskapsmøte ble 

avholdt i 1837, hvor det ble 

besluttet at Modum skulle bli 

egen kommune. 

Gårdens bygninger var 

tidligere fredet, men gikk 

tapt i brann i 1945. Dagens 

bygg er oppført rett etter 

brannen. Relativt uvanlig at 

deler av tunet med 

våningshus på en stor gård 

ble oppført rett etter krigen. 

Enhetlig miljø og et særlig 

godt eksempel på en 

helhetlig bebyggelse på en 

stor gård oppført i 1940-

årene. Tunet er 

representativt for regionen 

og en epoke, men ikke 

lenger vanlig. Tunformen er 

bevart. Inneholder 

bygninger med 

arkitektonisk betydning 

Noe 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM079-Bjørndalen KC-59 Gårdmiljøer bestående av 

øvre og nedre Bjørndalen (fra 

1751) og Bjørnli. Ble drevet 

gjestgiveri på Bjørndalen fra 

1700-tallet. Bygninger fra 

1700- og 1800-tallet, hvor 

noen er modernisert. 

Representativt med 

enkeltbygg som har 

kulturhistorisk betydning. 

Middels 

KM080-Verp KC-60 Gårdsmiljøer oppdelt i mange 

mindre bruk, med gravhaug. 

Bygningsmasse fra 1800- og 

1900-tallet. 

Vanlig forekommende 

bygningsmiljø. Gravhaugen 

bidrar imidlertid til å trekke 

verdien opp. 

Middels 

KM081-Ødeverp KC-62 Gårdsmiljøer utskilt fra Verp, 

delt i flere mindre bruk med 

firkanttun. På et av brukene 

er det bygg fra 1800-tallet 

som framstår som autentiske. 

De øvrige brukene har bygg 

fra 1900-tallet.  

Vanlig forekommende 

bygningsmiljø. 

Noe 

KM082-

Fjerdingstad/Stolp

estad 

KC-63 Gårdsmiljøer og en skole. 

Fjerdingstad ble trolig 

etablert i vikingtiden og har 

siden blitt delt i mindre bruk 

hvor noen er 

husmannsplasser. 

Bygningsmassen er fra 1800-

og 1900-tallet. 

Representativt miljø som 

viser utskilte 

husmannsplasser fra rundt 

forrige århundreskifte. 

Vanlig forekommende 

bygningsmiljøer. 

Noe 

KM083-Leversby KC-65 Gårdsmiljøer, Norde Leversby 

og Leversby. Mange bygg fra 

første halvdel av 1900-tallet. 

Vanlig forekommende 

kulturmiljø. 

Noe 

KM084-Skarberg, 

Kolbjørnsrud, 

Stolp gårdsmiljøer 

KC-64 Gårdsmiljø med bygninger fra 

1800- og 1900-tallet og en 

gravhaug som delvis er 

fjernet.  

Vanlig forekommende 

kulturmiljø. 

Noe 

KM085-Knive KC-66 Gårdsmiljø med bygninger fra 

1700-, 1800- og 1900-tallet, 

samt en gravhaug. 

Miljøet har bygg med 

kulturhistorisk betydning, 

samtidig som gravhaugen 

gir tidsdybde. 

Middels 

KM086-Jonsrud KC-67 Gårdsmiljø utskilt fra Knive 

med bygg fra 1800- og 

1900-tallet. 

Miljøet er vanlig 

forekommende. 

Noe 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM087-Hengsle, 

Knivestøen, 

Løvstad 

KC-68 Gårdsmiljøer bestående av 

småbruk/husmannsplasser 

med bygg fra 1700-, 1800- 

og 1900-tallet. Navnet 

Hengsle kommer fra 

fløtningsindustrien på 

Drammenselva, og flere av 

plassene her var bebodd av 

folk i tømmer- og 

sagbruksindustrien. 

Miljøet er representativt for 

plasser utskilt å 1700-tallet 

og navnet har sterk 

forbindelse til 

fløtningsvirksomheten. 

Miljøet inneholder bygg 

med stor kulturhistorisk 

betydning. 

Stor 

KM088-

Munkhaugen/Nyla

nd 

KC-69 Boliger. Opprinnelig 

husmannsplasser utskilt fra 

Dramdal med blandet 

bebyggelse.  

Vanlig forekommende 

kulturmiljø. 

Noe 

KM089-Dramdal KC-71 Gårdsmiljøer. Nedre, Midtre 

Øvre Dramdal samt gravfelt 

fra jernalder som er 

automatisk fredet. 

 

Miljøet er representativt og 

inneholder bygninger av 

kulturhistorisk betydning. 

Middels 

KM090-Horsrud KC-70 Gårdsmiljøer med bygg fra 

1700- og 1900-tallet.  

Miljøet er representativt og 

inneholder bygninger av 

kulturhistorisk betydning. 

Middels 

KM091-Flata KC-72 Gårdsmiljø, småbruk utskilt 

fra Dramdal. Våningshus fra 

1700-tallet.  

Miljøet er representativt og 

inneholder bygninger av 

kulturhistorisk betydning. 

Middels 

KM092-

Dokka/Brudalen  

KC-73 Gårdsmiljø og en skole. 

Brudalen er utskilt fra 

Dramdal. Autentiske bygg fra 

1800- og 1900-tallet på 

Brudalen. Dokka har bygg fra 

1800-tallet. Dramdal skole 

fra begynnelsen av 1900-

tallet, er forfallen. 

Vanlig forekommende 

kulturmiljø, med sjeldne 

enkeltbygninger. 

Middels 

KM093-Holt KC-74 Gårdsmiljø utskilt fra Kverk 

med godt bevarte bygg fra 

første halvdel av 1900-tallet. 

Vanlig forekommende, men 

med godt bevart tidspreg. 

Middels 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM094-Kverk-

Hengsle 

KC-75 Miljøet består av et hengsle. 

Kverk betyr innsnevring og 

tilhører 

tømmerfløtingsvirksomheten. 

På slike hengsler ble solide 

jernfester boltet fast i fjellet 

og var feste for lensene som 

holdt igjen de enorme 

tømmermengdene. Henglser i 

Drammensvassdraget høres 

det om fra 1500-tallet. 

Sjeldent kulturmiljø og et 

godt bevart kulturminne fra 

tømmerfløtingsperioden.  

Stor 

KM095-Kverk KC-76 Gårdsmiljø med bygg fra 

1800- og 1900-tallet. Kverk 

betyr hals eller innsnevring.  

Vanlig forekommende 

kulturmiljø med 

enkeltbygninger av 

kulturhistorisk betydning. 

Middels 

KM096-Skar KC-77 Gårdsmiljøer med bygg fra 

1800- og 1900-tallet. 

Vanlig forekommende 

kulturmiljø med 

enkeltbygninger av 

kulturhistorisk betydning. 

Middels 

KM097-Skogen KC-78 Gårdsmiljøer, hvor byggene 

på Skogen er fra 1700-tallet, 

mens på Kolbrekk er 

bygningene fra 1900-tallet.  

Vanlig forekommende 

kulturmiljø med 

enkeltbygninger av stor 

kulturhistorisk betydning. 

Middels 

KM098-Kolbræk KC-79 Gårdsmiljø med bygg fra 

1800-tallet.  

Representativt 

bygningsmiljø av 

kulturhistorisk betydning.  

Middels 

KM099-Langerud KC-80 

 

Gårdsmiljøer, delt opp i flere 

bruk med mange bygninger 

fra 1900-tallet. Som en del av 

miljøet inngår en åkerflate fra 

middelalderen/forhistorisk 

tid.  

Bygningsmiljøet er 

representativt og vanlig 

forekommende. 

Fortidsminnet gir tidsdybde 

til miljøet.  

Middels 

KM100-

Fossberget 

KC-81 Småbruk utskilt fra Langerud 

med bygninger fra 1700- og 

1800-tallet.  

Vanlig forekommende 

kulturmiljø med bygninger 

som har kulturhistorisk 

betydning. 

Middels 

KM101-Grøtåsen KC-61 

 

Gårdsmiljø, med bygg fra 

slutten av 1800-tallet og 

begynnelsen av 1900.  

Vanlig forekommende 

kulturmiljø. 

Noe 

KM102-

Tjærehjellen 

Nytt miljø 

skilt ut fra 

KM89 

Gravfelt bestående av fem 

rundhauger, automatisk 

fredet.  

Automatisk fredet 

kulturminne.  

Stor 
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ID/Delområde Ref. 

fagrapport 

Beskrivelse Verdibegrunnelse KU-verdi 

KM103-

Langerudbakken 

Nytt miljø – 

se 

tilleggsrap

port 

Bosetning-aktivitetsområde, 

Åkerrein 

Vanlig forekommende 

miljø. 

Middels 

KM104-Hvitstein 

 

Miljø skilt 

ut fra KC-

12 

Gårdsmiljø med våningshus 

fra 1700-tallet som er 

ombygd i 1942. Navnet 

Hvitsten er gammelt, og 

gården ble trolig etablert i 

eldre jernalder. 

Vanlig forekommende 

miljø. 

Noe 

KM105–Burud 

gårdsmiljø 

KC-13 

(skilt ut 

som eget 

miljø i 

tilleggsrap

port) 

Gårdsmiljø. Burud er rudgård, 

trolig fra middelalderen. Her 

ligger også arbeiderboligen 

Sandbekk og småbruket 

Sandbekk. Bygg fra 1800-

tallet som til dels er 

modernisert 

Vanlig forekommende 

miljø. 

Noe 

 

6 Tiltakets påvirkning og konsekvens 

6.1 Nullalternativet 

For å kunne vurdere konsekvensen av et tiltak, må det sammenlignes med situasjonen som 

oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres. Situasjonen uten tiltak benevnes nullalternativet. 

Nullalternativet har konsekvens 0, dvs. nullnivået på konsekvensskalaen. 

Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon, inkluderer planer som er vedtatt 

gjennomført og fremtidig trafikk:  

- I prosjektet fv. 287 Åmot-Haugfoss er følgende nye samferdselsprosjekter lagt inn i 

nullalternativet:  

o E16 Sandvika-Hønefoss  

o E134 Linnes–Dagslett  

- Fremtidig trafikk baserer seg blant annet på prognoser for befolknings- og 

arbeidsplassutvikling. Vekst i befolkning og arbeidsplasser i kommunene er i henhold 

til Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser for 2040. 

Nullalternativet beskriver forholdene i sammenligningsåret 2040.  

For fagtema naturressurser forventes nullalternativet i stor grad å være lik dagens situasjon. 

Fortsatt bruk av fv. 287 vil ikke gi konsekvenser utover dagens situasjon, da det ikke er 

planlagt tiltak som vil gi vesentlige konsekvenser for naturressurser. 
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6.2 Vegkorridor 1A lang tunnel 

I tabell 6-1 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1A lang tunnel. Figur 6-1 

viser en oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 1A lang 

tunnel. 

Tabell 6-1. Vurdering av påvirkning og konsekvens for vegkorridor 1A lang tunnel. 

Delområde Verdi Vurdering Påvirkning Konsekvens 

KM072-

Embretsfoss 
Middels 

Korridoren går på høy bru nord for 

Embretsfoss. Tiltaket vil være et 

nytt samferdselselement i 

eksisterende miljø, og svekker 

kulturmiljøets sammenheng. 

Noe forringet 

Noe miljøskade 

(-) 

KM058-Breivik Middels 

Vegkorridoren vil legge seg i 

randsonen langs jordet og berøre 

driftsbygninger. Tiltaket bidrar til å 

splitte opp kulturmiljøet, og svekke 

miljøets sammenheng. 

Forringet 

Betydelig 

miljøskade 

(--) 

KM057-

Strandgata 
Noe 

Korridoren går i ytterkant av 

delområdet og kan medføre at 

enkeltelement går tapt 

Forringet 
Noe miljøskade 

(-) 

KM063-Modum 

Kursted 
Noe 

Ny avkjøring fra vegkorridoren vil 

ligge i utkanten av kulturmiljøet, 

og i liten grad berøre miljøet. 

Ubetydelig 

endring 
Ubetydelig 

(0) 

KM064-

Kjøreplass bru 
Noe 

Korridoren legger seg i 

eksisterende trase, og vil i liten 

grad innebære endring av 

eksisterende veg. 

Ubetydelig 

endring Ubetydelig 

(0) 

KM070-Østre 

Embretsfossvei 
Noe 

Korridoren går gjennom 

delområdet. Tiltaket medfører at 

miljøets funksjon blir ødelagt, og 

enkeltelement går tapt. 

Forringet 

Noe miljøskade 

(-) 

Samlet vurdering: 

 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 1 

Noe miljøskade (-): 3 

Ubetydelig (0): 2 

 

Korridoren påvirker fem delområder. Gårdsmiljøet på Breivik (KM058) har middels verdi, og vil 

bli fragmentert og forringet. Kulturmiljøene på Embretsfoss (KM072), Strandgata (KM057) vil 

også bli berørt. 

Noe negativ 

konsekvens 
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Figur 6-1. Konsekvenskart for vegkorridor 1A lang tunnel.  
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6.3 Vegkorridor 1A kort tunnel 

I tabell 6-2 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1A kort tunnel. Figur 6-2 

viser en oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 1A kort 

tunnel. 

Tabell 6-2. Vurdering av påvirkning og konsekvens for vegkorridor 1A kort tunnel. 

Delområde Verdi Vurdering Påvirkning Konsekvens 

KM072-

Embretsfoss 
Middels 

Korridoren går på høy bru nord for 

Embretsfoss. Tiltaket vil være et 

nytt samferdselselement i 

eksisterende miljø, og svekker 

kulturmiljøets sammenheng. 

Noe forringet 

Noe miljøskade 

(-) 

KM058- 

Breivik 
Middels 

Korridoren går over dyrket mark i 

delområdet. Tiltaket medfører at 

miljøets funksjon blir ødelagt, og 

enkeltelement går tapt. 

Forringet 
Betydelig 

miljøskade  

(--) 

KM057-

Strandgata 
Noe 

Korridoren går i ytterkant av 

delområdet og kan medføre at 

enkeltelement går tapt 

Forringet 
Noe miljøskade 

(-) 

KM063- 

Modum Kursted 
Noe 

Korridoren vil ligge i utkanten av 

delområdet, og i liten grad berøre 

miljøet. 

Ubetydelig 

endring 
Ubetydelig 

(0) 

KM064-

Kjøreplass bru 
Noe 

Korridoren legger seg i 

eksisterende trase for fv. 287, og 

vil i liten grad innebære endring av 

dagens situasjon. 

Ubetydelig 

endring Ubetydelig 

(0) 

KM070- 

Østre 

Embretsfossvei 

Noe 

Korridoren går gjennom 

delområdet. Tiltaket medfører at 

miljøets funksjon blir ødelagt, og 

enkeltelement går tapt. 

Forringet 

Noe miljøskade 

(-) 

Samlet vurdering: 

 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 1 

Noe miljøskade (-): 3 

Ubetydelig (0): 2 

 

Korridoren påvirker fem delområder. Gårdsmiljøet på Breivik (KM058) vil bli fragmentert og 

forringet. Kulturmiljøene på Embretsfoss (KM072), Strandgata (KM057) vil også bli berørt. 

Noe negativ 

konsekvens 
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Figur 6-2. Konsekvenskart for vegkorridor 1A kort tunnel. 
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6.4 Vegkorridor 1B 

I tabell 6-3 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1B. Figur 6-3 viser en 

oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 1B. 

Tabell 6-3. Vurdering av påvirkning og konsekvens for vegkorridor 1B. 

Delområde Verdi Vurdering Påvirkning Konsekvens 

KM072 

Embretsfoss 
Middels 

Korridoren går på høy bru nord 

for Embretsfoss. Tiltaket vil være 

et nytt samferdselselement i 

eksisterende miljø, og svekker 

kulturmiljøets sammenheng. 

Noe forringet 

Noe miljøskade 

(-) 

KM058  

Breivik 
Middels 

Korridoren splitter opp hele 

kulturmiljøet. Tiltaket går over 

jordbruksarealer, og bidrar til at 

kulturmiljøets funksjon blir 

ødelagt. Planlagt kryssløsning vil 

få stor negativ innvirkning på 

gårdsmiljøet. 

Forringet 

Betydelig 

miljøskade 

(--) 

KM057 

Strandgata 

 

Noe 

Dagens fv. 287 bredde utvides. 

Tiltaket får innvirkning på 

kulturmiljøet ved at viktige bygg 

vil gå tapt. 

Forringet 

Noe miljøskade 

(-) 

KM070  

Østre 

Embretsfossvei 

Noe 

Korridoren går gjennom 

delområdet. Tiltaket medfører at 

miljøets funksjon blir ødelagt, og 

enkeltelement går tapt. 

Forringet 

Noe miljøskade 

(-) 

Samlet vurdering: 

 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 1 

Noe miljøskade (-): 3 

Ubetydelig (0): 0 

 

Korridoren påvirker tre delområder. To av kulturmiljøene som blir berørt har middels verdi. 

Tiltaket vil forringe gårdsmiljøet på Breivik. Industrimiljøet på Embretsfoss (KM072) blir noe 

forringet av tiltaket. Miljøet Strandgata (KM057) vil bli forringet. 

Noe negativ 

konsekvens 
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Figur 6-3. Konsekvenskart for vegkorridor 1B.  
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6.5 Vegkorridor 1C 

I tabell 6-4 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 1C. Figur 6-4 viser en 

oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 1C. 

Tabell 6-4. Vurdering av påvirkning og konsekvens for vegkorridor 1C. 

Delområde Verdi  Vurdering  Påvirkning Konsekvens 

KM072 

Embretsfoss 
Middels 

Korridoren går på høy bru nord 

for Embretsfoss. Tiltaket vil være 

et nytt samferdselselement i 

eksisterende miljø, og svekker 

kulturmiljøets sammenheng. 

Noe forringet 

Noe miljøskade 

(-) 

KM060 

Veslehaug 
Middels 

Korridoren vil i liten grad berøre 

kulturmiljøet.  

Ubetydelig 

endring 

Ubetydelig 

(0) 

KM061 

Haug 
Stor 

Korridoren går i tunnel, og vil 

ikke berøre kulturmiljøet.  

Ubetydelig 

endring 

Ubetydelig 

(0) 

KM062  

Sakkerhusene 
Noe 

Korridoren går i tunnel og vil 

ikke berøre kulturmiljøet.  

Ubetydelig 

endring 

Ubetydelig 

(0) 

KM063  

Modum kurssted 
Noe 

Ny avkjøring fra vegkorridoren vil 

ligge i utkanten av kulturmiljøet, 

og i liten grad berøre miljøet. 

Ubetydelig 

endring 
Ubetydelig 

(0) 

KM064 

Kjøreplass bru 
Noe 

Korridoren legger seg i 

eksisterende trase, og vil i liten 

grad innebære endring av 

eksisterende veg. 

Ubetydelig 

endring Ubetydelig 

(0) 

KM070  

Østre 

Embretsfossvei 

Noe 

Korridoren går gjennom 

delområdet. Tiltaket medfører at 

miljøets funksjon blir ødelagt, og 

enkeltelement går tapt. 

Forringet 

Noe miljøskade 

(-) 

Samlet vurdering: 

 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 0 

Noe miljøskade (-): 2 

Ubetydelig (0): 5 

 

Korridoren påvirker seks delområder med ulik verdi. Ny bru over Drammenselva vil forringe 

industrimiljøet på Embretsfoss (KM072). Korridoren vurderes som beste vegkorridor for 

kulturarv.  

Noe negativ 

konsekvens 
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Figur 6-4. Konsekvenskart for vegkorridor 1C. 
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6.6 Vegkorridor 3 

I tabell 6-5 vurderes påvirkninger og konsekvenser for vegkorridor 3. Figur 6-5 viser en 

oversikt over berørte delområders plassering med tanke på vegkorridor 3. 

Tabell 6-5. Vurdering av påvirkning og konsekvens for vegkorridor 3. 

Miljø Verdi  Vurdering  Påvirkning Konsekvens 

KM040 

Kvislebråten 
Noe 

Korridoren og planlagt 

kryssløsning går i utkanten 

av kulturmiljøet. Tiltaket vil 

ikke påvirke gårdsmiljøene 

på Kvislebråten. 

Ubetydelig endring 

Ubetydelig 

(0) 

KM046 

Refsalgårdene 
Middels 

Korridoren tilpasses 

eksisterende veg, og 

medfører ikke endringer. 

Ubetydelig endring 
Ubetydelig 

(0) 

KM047  

Bakke 
Noe 

Korridoren går over jordet i 

delområdet, og reduserer 

kulturmiljøets funksjon.  

Forringet 
Noe miljøskade 

(-) 

KM048  

Lerskalle 
Middels 

Korridoren går i ytterkant av 

delområdet, og berører ikke 

gårdene. 

Ubetydelig 
Ubetydelig 

(0) 

KM049 

Gudmundsrud- 

Nyhus 

Middels 

Korridoren går over jordene 

til Gudmundsrud og Nyhus. 

Tiltaket bidrar til at 

kulturmiljøets funksjon blir 

redusert og fragmentert. 

Sterkt forringet 

Betydelig 

miljøskade 

(--) 

KM054  

Sætersberg og 

Buskerud skole 

Middels 

Korridoren går over jordene 

til gårdene Rypås og Solvang. 

Tiltaket vil skape barriere 

mellom gården og tilhørende 

jorde. Forbindelsen til de 

andre gårdene vil bli svekket.  

Forringet 

Betydelig 

miljøskade 

(--) 

KM065 

Blåfarveverket 
Svært Stor 

Planlagt kryss blir lagt 

nedenfor delområdet, og vil i 

liten grad påvirke 

kulturmiljøet  

Ubetydelig 

Ubetydelig 

(0) 

Samlet vurdering: 

 

Mest alvorlig miljøskade (----): 0 

Alvorlig miljøskade (---): 0 

Betydelig miljøskade (--): 2 

Noe miljøskade (-): 1 

Ubetydelig (0): 4 

 

Korridoren påvirker delområder som har middels verdi.  Kulturmiljøet på Sætersberg og 

Buskerud skole (KM 54) vil bli fragmentert og forringet. Miljøet på Gudmundsrud-Nyhus 

(KM49) blir sterkt forringet, mens miljøet på Bakke (KM47) blir forringet.  

Middels negativ 

konsekvens 
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Figur 6-5. Konsekvenskart for vegkorridor 3. 

 



 

67 

 

7 Sammenstilling av konsekvens og rangering av vegkorridorer 

Generelt vil alle vegkorridorer ha negative konsekvenser for kulturarv sammenlignet mot 

nullalternativet. Noen vegkorridorer er allikevel bedre for kulturarv enn andre. Under er 

korridorene beskrevet i rangert rekkefølge.  

Vegkorridor 1C har noe negativ konsekvens. Tiltaket vil legge seg i overkant av Embretsfoss 

(KM072) og forringe miljøet. Vegkorridoren anses som best for kulturarv.  

Vegkorridor 1A lang tunnel har noe negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på gårdsmiljøet Breivik (KM058). Tiltaket vil legge seg i randsonen langs jordet til 

gården, berøre driftsbygninger, splitte opp miljøet og svekke sammenhengen. Tiltaket vil 

legge seg i overkant av Embretsfoss (KM072) og medføre noe miljøskade. Korridoren 

medfører noe miljøskade i Strandgata (KM057), hvor enkeltelement kan gå tapt. 

Vegkorridor 1B har noe negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig miljøskade på 

gårdsmiljøet Breivik (KM058). Tiltaket går over jordbruksarealer, og bidrar til at 

kulturmiljøets funksjon blir ødelagt. Tiltaket vil legge seg i overkant av Embretsfoss (KM072) 

og medføre noe miljøskade. Korridoren medfører noe miljøskade i Strandgata (KM057), hvor 

enkeltelement kan gå tapt. 

Vegkorridor 1A kort tunnel er har negativ konsekvens. Korridoren medfører betydelig 

miljøskade på gårdsmiljøet Breivik (KM058). Tiltaket medfører at miljøets funksjon blir 

ødelagt. Korridoren vil legge seg i overkant av Embretsfoss (KM072) og forringe 

kulturmiljøet. Korridoren medfører noe miljøskade i Strandgata (KM057), hvor enkeltelement 

kan gå tapt. 

Vegkorridor 3 har middels negativ konsekvens. Tiltaket vil medføre betydelig miljøskade på 

kulturmiljøet Sætersberg og Buskerud skole (KM054). Tiltaket vil skape barriere mellom 

gården og tilhørende jorder. Korridoren fragmenterer kulturmiljøet, og fører til betydelig 

miljøskade på Gudmundsrud og Nyhus (KM049). Tiltaket vil medføre noe miljøskade på 

Bakke (KM047).  

Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorer er gitt i tabell 7-1. 
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Tabell 7-1. Sammenstilling av konsekvenser og rangering av vegkorridorer. 

 1A lang 

tunnel 

1A kort 

tunnel 

1B 1C 3 

Mest alvorlig 

miljøskade (----) 
     

Alvorlig miljøskade 

(---) 
     

Betydelig 

miljøskade (--) 
1 1 1  2 

Noe miljøskade (-) 3 3 3 2 1 

Ubetydelig (0) 2 2  5 4 

Konsekvens 
Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Rangering 2 4 3 1 5 

7.1 Konsekvenser i anleggsfasen 

Anleggsperioden kan utgjøre fare for flere av kulturmiljøene. I anleggsfasen kan det oppstå 

situasjoner med støy og forurensning, samt midlertidige tiltak som kan virke fysisk eller 

visuelt inn på verdsatte kulturmiljøer. Anleggsfasen kan for eksempel hindre allmenn ferdsel 

i denne perioden. 

I enkelte tilfeller ligger kulturmiljøer nær korridoren og blir ikke direkte berørt, men kan 

likevel bli utsatt for skade i anleggsperioden. Enkelte kulturminner er små og uanselige, og 

det kan være behov for inngjerding eller annen sikring i anleggsperioden.  

7.2  Usikkerhet 

Størst usikkerhet knytter seg til arkeologiske kulturminner. Mange kulturminner er ikke 

synlige, og dermed ikke kjent. Nye metoder, som georadar, bidrar til flere funn av 

kulturminner. Opplysningene kan være beslutningsrelevant med hensyn til valg av trasé, 

men kulturminneregistreringer utføres normalt på reguleringsplannivå. Nykirke og 

Biskopsrud er områder med størst potensiale for funn. Flere funn av økser fra steinalderen 

tyder på at en kan finne steinalderboplasser, gjerne i tilknytning til bekker og elver. Det er 

gjort funn av kokegroper, som tyder på bosetning fra jernalderen. 

Måten tiltaket påvirker kulturmiljøene er usikkert. Fyllinger og skjæringer er ikke nøyaktige 

på kommuneplannivå.  

Manglende registreringer i databaser er en utfordring, men befaringer har bidratt med å 

sammenstille informasjonen til delområder.  
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8 Skadereduserende tiltak 

8.1 Skadereduserende tiltak i anleggsperioden 

Skadereduserende tiltak er tilpasninger/endringer som ikke ligger inne i kostnadene, og som 

kan bidra til å minimere/redusere de negative virkningene av tiltaket. Avbøtende tiltak 

inngår ikke i konsekvensvurderingene, men kan beskrives som tilleggsopplysning til aktuell 

vegkorridor.  

8.2 Skadereduserende tiltak i permanent situasjon 

Fysisk kompensasjon for de kulturminneverdiene som forringes eller ødelegges helt, er ofte 

uaktuelt. Kulturmiljø er en ikke-fornybar ressurs, og blir de ødelagt eller fjernet, er de tapt 

for alltid. Et mulig kompenserende tiltak kan være å flytte bygg og anlegg til andre steder på 

eiendommen. Et annet kompenserende tiltak kan være å opprettholde gamle veger ved 

overgang/undergang på ny veg eller legge om vegen på en kortere strekning. Mange av 

disse gamle vegene brukes som turveger. 

9 Miljøoppfølging og videre arbeid 

Kommunedelplan er en oversiktsplan hvor kunnskapsstatus må være god nok til å sikre 

beslutningsgrunnlag for valg av korridor. Etter at korridorvalg er avgjort, vil det være 

nødvendig med videre registreringer for oppfyllelse av undersøkelsesplikten i henhold til 

Kulturminnelovens §9. Før en reguleringsplan kan vedtas, skal forholdet til automatisk 

fredete kulturminner være avklart. Dette gjelder både overflateregistreringer og maskinell 

avdekking, sistnevnte i utvalgte områder. Arbeidet utføres av fylkeskommunen. 

Dersom reguleringsplanen innebærer inngrep i automatisk fredete kulturminner, skjer 

dispensasjonsbehandling som integrert del av planbehandling, jamfør kulturminneloven §8 

fjerde ledd.  
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