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FORORD 
 
Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer, 
i Lillehammer kommune og Øyer kommune. Rapporten tar for seg temaet kulturarv i henhold til 
planprogrammet som er fastsatt av kommunene.  

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Nye Veier. 

Hos Nye Veier leder Harald Monsen arbeidet med reguleringsplanen. Olav Eriksen er prosjektleder hos 
COWI AS. Fagansvarlig for kulturarv har vært Anette Hansen og Magnus Torp.  
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1 Sammendrag 

1.1 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6 Storhove – Øyer gjelder ny firefelts motorveg fra 
Storhove i Lillehammer kommune og nordover inn i Øyer kommune. Avgrensning i nord varierer i de 4 
ulike alternativene som er utredet. 

1.2 Metode 

I konsekvensutredningen for dette planarbeidet er det valgt å ta utgangspunkt i Statens vegvesen sin 
håndbok V712 (2018) for ikke-prissatte konsekvenser.  

1.3 Beskrivelse av dagens situasjon 

Planområdet ligger i et tidligere tradisjonelt jordbrukslandskap sør i Gudbrandsdalen, og strekker seg 
over to kommuner, Lillehammer og Øyer. De tidligste bosetterne i Gudbrandsdalen livnærte seg på jakt 
og fiske, jordbruk og husdyrhold. De eldste gårdene strakte seg vidt utover, og hadde rettigheter i skog 
og fjell. Nærheten til Mjøsa og Lågen gjorde området attraktivt i forhold til handel, og det var gunstige 
vilkår for lågåsildfisket. Lågen ble benyttet til tømmerfløting. 

Gudbrandsdalen har vært en viktig gjennomfartsåre. Her finner man Pilegrimsleden, Tjodvegen, 
strekninger av Kongeveg(er), samt Gudbrandsdalschauseèn. Når Dovrebanen ble utbygd på 1800-tallet 
vokste det frem mindre tettsteder der hvor stasjonene ble lagt.  

I dag er enkelte områder omfattende transformert, og preget av næringsbebyggelse og blant annet 
Høgskolen i Lillehammer, Hunderfossen familiepark, Lilleputthammer og Hafjell alpinanlegg. Andre 
områder er preget av jordbruks- og kulturlandskap med gårdsbruk, husmannsplasser og eneboliger. 
Lågen preger planområdet i retning vest. Som et åpent elvedelta i sør ved Storhove, som en trangere 
elvedal ved Fåberg og sør for Hunderfossen, og som et mer åpent elve- og fjordlandskap nord for 
Hunderfossen. 

Det er flere sentrale kulturminner og kulturmiljø i området:   

› I sør ligger det åpne kulturlandskapet med gårdene Storhove, Søre og Nordre Nordhove, samt flere 
småbruk og plasser.  

› Lenger nord, og øst for Fåberg, ligger et godt bevart, småskala jordbrukslandskap i Besserudgrenda.  

› Nord for Fåberg, ved Ødegården og Ensby, finner man småskala jordbruks- og kulturlandskap med 
flere bevarte gårder og småbruk.  

› Ved Hunder ligger et område med flere automatisk fredete kulturminner. Tjodvegen og Foss-
Ødegården utgjør et dels samlet miljø ved Sagåa og her finner man også flere verneverdige 
småbruk.  

› Ved Hunderfossen ligger det statlig listeførte damanlegget og nedre del av kulturlandskapet i Øyer 
sørbygd. Ovenfor dammen ligger Fossøygården, som er en godt bevart gård og tidligere skysstasjon.  
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› I øvre del av Øyer sørbygd ligger et helhetlig kulturlandskap som holdes godt i hevd. Her ligger flere 
bevarte gårder og tun, som er knyttet til det historiske vegfaret Tjodvegen.  

1.4 Konsekvensutredning 

Tabell 1-1 Samlet vurdering av konsekvenser for alle delområdene og alternativene 

Delområder   

Delområder 

Lillehammer 

Alt. 0 Alternativ A, B, C0, C1 

Delområde 1 - 
Storhove 

0  (0) 

Delområde 2 - 
Nordhove 

0 (++) 

Delområde 3 - 
Balberg 

0 (0) 

Delområde 4 – Øvre 
Besserudgrenda 

0 (0) 

Delområde 5 – Nedre 
Besserudgrenda 

0 (0) 

Delområde 6 -Engen 0 (0) 

Delområde 7 Sveen 
og Bakkom 

0 (0) 

Delområde 8 - 
Ødegården 

0 (--) 

Delområder Øyer Alt. 0 Alternativ A Alternativ B Alternativ C0 Alternativ C1 

Delområde 9 Ensby 0 (0) (0) (0) (0) 

Delområde 10 
Teinlagssvea 

0 (0) (0) (0) (0) 

Delområde 11 
Hunder 

0 (0) (0) (0) (0) 

Delområde 12 
Hunderfossen 

0  (-)  (-) (0) (0) 

Delområde 13 Nedre 
Sørbygda 

0 (- -) (- -) (0) (0) 

Delområde 14 Øvre 
sørbygda 

0 (0) (0) (0) (0) 

Delområde 15 
Granrudmoen 

0 (0) (0) (0) (0) 

Avveining 0 Ved Nordhove 
medfører tiltaket en 
betydelig 
miljøforbedring, 
mens ved 
Ødegården vil 
tiltaket gi betydelig 
miljøskade.  

Området ved 
Fossøygården og 
Hunderfossen får 

Ved Nordhove 
medfører tiltaket en 
betydelig 
miljøforbedring, 
mens ved 
Ødegården vil 
tiltaket gi betydelig 
miljøskade.    

Området ved 
Fossøygården og 
Hunderfossen får 

 Ved Nordhove 
medfører 
tiltaket en 
betydelig 
miljøforbedring, 
mens ved 
Ødegården vil 
tiltaket gi 
betydelig 
miljøskade.    

 Ved Nordhove 
medfører tiltaket 
en betydelig 
miljøforbedring, 
mens ved 
Ødegården vil 
tiltaket gi 
betydelig 
miljøskade.    

Området ved 
Fossøygården og 
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betydelig 
miljøskade av det 
nye tiltaket.  

Samlet vurdering er 
at alternativ A gir 
noe negativ 
konsekvens.  

  

betydelig 
miljøskade av det 
nye tiltaket.  

Samlet vurdering er 
at alternativ B gir 
noe negativ 
konsekvens.  

  

Området ved 
Fossøygården 
og 
Hunderfossen 
påvirkes ikke i 
alternativ C0.      

Samlet 
vurdering er at 
alternativ C0 gir 
ubetydelig 
konsekvens.  

Hunderfossen 
påvirkes ikke i 
alternativ C1.      

Samlet vurdering 
er at alternativ C1 
gir ubetydelig 
konsekvens.   

 

Samlet vurdering  

0 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Ubetydelig 

konsekvens 

Ubetydelig 

konsekvens 

Rangering 1 4 4 2 2 

Forklaring til 
rangering 

- Alle alternativer 
rangeres likt for 
delstrekning 
Lillehammer.  

Alternativ A og B er 
rangert som nr. 4 
for delstrekning 
Øyer.  Det som 
skiller alternativ A 
og B fra C0 og C1 
er at de førstnevnte 
medfører betydelige 
miljøskader for 
området 
Fossøygården.  

For øvrige 
delområder på 
delstrekning Øyer 
rangeres 
alternativene likt.  

Alle alternativer 
rangeres likt for 
delstrekning 
Lillehammer.  

Alternativ A og B er 
rangert som nr. 4 
for delstrekning 
Øyer.  Det som 
skiller alternativ A 
og B fra C0 og C1 
er at de førstnevnte 
medfører betydelige 
miljøskader for 
området 
Fossøygården.  

For øvrige 
delområder på 
delstrekning Øyer 
rangeres 
alternativene likt. 

Alle alternativer 
rangeres likt for 
delstrekning 
Lillehammer.  

Alternativ C0 og 
C1 er rangert 
som nr. 2 for 
delstrekning 
Øyer. Det som 
skiller alternativ 
C0 og C1 fra A 
og B er at de 
ikke berører 
området ved 
Fossøygården. 
Samlet gir dette 
høyere 
miljøgevinst enn 
alt. A og B.  

For øvrige 
delområder på 
delstrekning 
Øyer rangeres 
alternativene 
likt. 

 Alle alternativer 
rangeres likt for 
delstrekning 
Lillehammer.  

Alternativ C0 og 
C1 er rangert som 
nr. 2 for 
delstrekning 
Øyer. Det som 
skiller alternativ 
C0 og C1 fra A og 
B er at de ikke 
berører området 
ved 
Fossøygården. 
Samlet gir dette 
høyere 
miljøgevinst enn 
alt. A og B.  

For øvrige 
delområder på 
delstrekning Øyer 
rangeres 
alternativene likt. 

 

 
Samlet vurdering:   
Samlet vurderes alternativ A og B til å gi noe negativ konsekvens for temaet kulturarv, mens C0 og C1 
gir ubetydelig konsekvens. Dermed rangeres C0 og C1 høyest av utbyggingsalternativene for hele 
strekningen. 

Alle alternativer vurderes likt for den del av tiltaket som ligger i Lillehammer. For del er tiltaket som 
ligger i Øyer vil alternativ A og B medføre betydelig miljøskade for kulturminner og kulturmiljø, 
sammenlignet med alternativ C0 og C1. Bakgrunnen for dette er: at alternativ A og B påvirker området 
ved Fossøygården. 

Konsekvenser i anleggsperioden 

Tiltaket vil ha konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i anleggsperioden. Særlig området ved 
nordre tunnelportal, ved Ødegården og Isakstua og området ved Fossøygården og Hunderfossen vil bli 
negativt påvirket.  
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 

E6 er en hovedforbindelse nord-sør i landet og knytter også Nord-Vestlandet sammen med sentrale 
Østlandsområdet. Foruten strekingen Oslo – Trondheim, er E6 viktig for Mjøsregionen hvor den knytter 
sammen byer og tettsteder til et felles bo- og arbeidsmarked. 

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å bedre forholdene på E6 i Mjøsregionen og Gudbrandsdalen. 
Dagens E6 er av variabel standard, og sikkerhet og framkommelighet er ikke tilfredsstillende. Vegen 
medfører også miljøproblemer for blant annet nærliggende boligområder.  

Gjennom tidligere konseptvalgutredninger (KVU) og avklaringer med Samferdselsdepartementet er det 
avklart at E6 skal bygges som firefelts veg fram til Lillehammer. Kommunedelplan for E6 Vingrom – 
Ensby som er utarbeidet av Statens vegvesen ble vedtatt i august 2018. Denne planen omfatter firefelts 
motorveg fra Vingrom til Ensby.  

Det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier har ansvaret for utarbeiding av reguleringsplaner og 
utbygging av E6 fra Kolomoen til Øyer sør. E6 Storhove – Øyer inngår som en del av Nye Veier sitt 
prosjekt for Moelv-Lillehammer-Øyer sør. Samtidig som Nye Veier overtok ansvaret fra Statens 
vegvesen, ble strekningen utvidet videre nordover mot Øyer. 

 

Figur 2-1: Kart som viser Nye Veier sitt prosjekt Moelv-Lillehammer-Øyer sør. Rød sirkel markerer Storhove-Øyer. 

2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet 

Nye Veiers mål med prosjektet er å sikre en utbygging som ivaretar selskapets samfunnsansvar med 
gode og kostnadseffektive løsninger. Utbyggingen av E6 Innlandet skal gi økt samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet ved å sikre bedre fremkommelighet for personer og gods, reduksjon i ulykker, samt 
reduksjon i klimagassutslipp og andre negative miljøkonsekvenser ved utbygging, drift og vedlikehold. 

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6 Storhove – Øyer gjelder ny firefelts motorveg fra 
Storhove i Lillehammer kommune og nordover inn i Øyer kommune. Avgrensning i nord varierer i de 
ulike alternativene som er utredet. 
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Ved Storhove kobles ny veg til dagens E6, samtidig som det tilrettelegges for kobling mot ny E6 videre 
sørover mot Vingrom. Forbi Fåberg skal vegen gå i en toløps tunnel. Videre nordover fortsetter den nye 
vegen i dagen, som en utvidelse av dagens trase. Det planlegges for fartsgrense på 110 km/t. 

2.4 Planalternativer 

Som en del av planarbeidet utredes ulike alternativer i Øyer kommune. Se figur på neste side. 

Alternativ A og B omfatter utbygging av ca. 10 km firefelts motorveg med 110 km/t fram til ca. 1 km sør 
for Granrudmoen. Alternativ A forutsetter at dagens kryssplassering ved Ensby opprettholdes. I Alternativ 
B legges krysset ved Ensby ned, og det etableres et nytt kryss ca. 1 km sør for dagens kryss 
Granrudmoen.  

Alternativ C0 og C1 omfatter ca. 8 km firefelts motorveg med 110 km/t fram til like sør for Hunderfossen 
demning, og deretter dagens veg med 90 km/t. Alternativ C0 har kryss på Ensby som i dag, mens i 
alternativ C1 legges Ensbykrysset ned og det opprettes et nytt halvkryss ved Midtskog, med ramper kun i 
sørgående retning. 

Figuren på neste viser de ulike alternativene, med ny veg i dagen (heltrukken linje) og planlagt tunnel 
ved Fåberg (stiplet linje). Mørke grønne prikker markerer kryss i planområdet, og lyse grønne prikker er 
kryss utenfor planområdet. 

2.5 0-alternativet 

“0-alternativet” er et uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak ikke blir 
gjennomført. 0-alternativet er et sammenligningsgrunnlag for vurderingen av konsekvenser. Det betyr at 
referansesituasjonen per definisjon har ingen konsekvenser. 

I dette planarbeidet vil 0-alternativet være dagens situasjon, med en forventet utvikling og 
gjennomføring av vedtatte reguleringsplaner i området. 
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Alternativ A. Kryss ved Ensby og ny 110 km/t til sør for 

krysset ved Granrudmoen. 

Alternativ B. Kryss ved Navet og ny 110 km/t til sør for 

krysset ved Granrudmoen. 

 
Alternativ C0. Kryss ved Ensby og ny 110 km/t til sør for 

Hunderfossen. Deretter dagens veg med 90 km/t. 

 
Alternativ C1. Halvkryss ved Midtskog og ny 110 km/t til 

sør for Hunderfossen. Deretter dagens veg med 90 km/t. 

Figur 2-2: Oversikt over de ulike alternativene som utredes. 

Storhove 

Storhove 

Ensby 

Granrudmoen 

Tingberg 

Navet 

Granrudmoen 

Storhove 

Ensby 

Midtskog 

Storhove 

Granrudmoen 

Granrudmoen 

Tingberg Tingberg 

Tingberg 
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3 Rammer og premisser for planarbeidet 

3.1 Utdrag fra planprogrammet 

"Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er spor etter menneskelig 
virksomhet, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljøer 
er områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. 
 
Data om registrerte automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete kulturminner, nyere tids 
kulturminner og kulturmiljøer gjennomgås. Opplysninger hentes inn fra Riksantikvarens database for 
kulturminner: Askeladden, Oppland fylkeskommunen ved avdeling for kulturarv, samt ev. rapporter om 
kulturminner og kulturmiljø innenfor planområdet. Det vil bli bestilt og utført registrering av kulturminner 
for områder som tidligere ikke er registrert. Dette gir kunnskap om hvilke typer kulturminner som finnes, 
deres antall, beliggenhet, vernestatus og –verdi, samt kulturmiljøene de inngår i. Opplysningene danner 
forståelse for områdets forhistoriske og historiske utvikling, hvilket gir grunnlag for å identifisere og 
verdisette områdets kulturminner og kulturmiljøer. 
 
Konsekvensutredningen vil vurdere hvordan tiltakene i reguleringsplanen vil påvirke kulturminner og 
kulturmiljø i planområdet, både i anleggsperioden og etter at tiltaket er opparbeidet. Særlig viktig vil 
kryssing av pilegrimsleden være. Eventuelle skadereduserende tiltak skal vurderes".  

3.2 Influensområdet 

Influensområdet i denne rapporten omfatter i hovedsak planområdet, men med noen unntak. Enkelte 
steder ligger planområdet utenfor influensområdet. Dette er i områder hvor det ikke er registrert 
kulturminner i dag, og hvor det er vurdert å være lavt potensiale for funn av kulturminner. Dette er 
områder som ikke tilhører et helhetlig miljø, og hvor det ikke planlegges tiltak.  

Influensområdet går enkelte steder utenfor plangrensen. Dette for å sikre større sammenhengende 
delområder, kulturmiljø eller kulturlandskap.  

Avgrensing av influensområdet framkommer i verdikart vist i kapittel 6.  
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3.3 Gjeldende rammer og premisser 

3.3.1 Definisjon  
Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner av 1978:  

› Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

› Begrepet kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en del av en større 
helhet eller sammenheng. 

› Automatisk fredete kulturminner omfatter alle faste kulturminner fra før 1537 og alle stående 
byggverk med opprinnelse fra før 1650, samt samiske kulturminner eldre enn 100 år. Fredningen 
omfatter vanligvis en sikringssone på fem meter rundt kulturminnet (kml. § 6). 

› Kulturminner fra tiden etter år 1537 kalles nyere tids kulturminner og kan fredes ved enkeltvedtak. 
Skipsfunn eldre enn 100 år er statens eiendom og behandles i praksis som automatisk fredete 
kulturminner (kml. § 14). Slike funn kan ikke frigis gjennom planvedtak, men krever særskilt 
dispensasjonsvedtak. 

› Kulturlandskap er landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og virksomhet. 

3.3.2 Nasjonale føringer 
Sammen med forvaltningen av naturressurser utgjør kulturminner og kulturmiljø hovedelementene i en 
samlet miljø- og ressursforvaltning. I følge nasjonale retningslinjer for miljøforvaltningen skal mangfoldet 
av kulturminner og kulturmiljø tas vare på og et representativt utvalg skal prioriteres for vern. 
Grunngivelsen for å ta vare på kulturminner og kulturmiljø er at de har verdi som kilde til kunnskap, som 
grunnlag for opplevelse og som bruksressurs. Følgende nasjonale retningslinjer, planer og føringer legges 
til grunn i forvaltningen: 

I St.meld. nr. 16 (2004–2005) «Leve med kulturminner» presenterer regjeringen en handlingsplan for 
kulturminnepolitikken frem mot 2020. Målet med tiltakene i handlingsplanen er å stoppe forfallet og tapet 
av verdifulle kulturminner. Politikken skal bidra til at kulturminner og kulturmiljø kan gi også kommende 
generasjoner kunnskap og opplevelser. Regjeringen vil at kulturminnene skal bevares som verdifulle 
ressurser og være med på å skape verdier i levende lokalsamfunn. 

Stortingsmelding nr. 35 (2012–2 013) Fremtid med fotfeste viderefører mye av hva som står skrevet 
i Stortingsmelding nr. 16. Målet i Stortingsmelding nr. 35 er at kulturminnepolitikken skal forvalte de 
kulturhistoriske verdiene på lang sikt som et kulturelt og miljømessig ressursgrunnlag for morgendagens 
samfunn (jf. s. 5–6). 

Regjeringens kulturminnepolitikk er ytterligere konkretisert og utdypet i Stortingsmelding nr. 23 

(2001–2002) Bedre miljø og tettsteder. Nasjonale mål for kulturminner og kulturmiljøer, 
oppsummert: 

› Det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer skal ikke overstige 0,5 prosent innen 
år 2020. 

› For automatisk fredede arkeologiske kulturminner skal det årlige tapet ikke overstige 0,5 prosent 
innen 2020. 

› Et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer skal være vedtaksfredet innen 2020. 

› Fredete bygninger, anlegg og fartøy skal ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Et representativt 
utvalg automatisk fredede arkeologiske kulturminner skal være sikret innen 2020. 

› Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal medvirke til å hindre uønsket nedbygging av 
matjord og ivareta viktige kulturminner. 
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I tillegg kan følgende nasjonale føringer innen fagfeltet nevnes: 

› St.meld. nr. 22 (2004-2005) Kultur og næring 

› St.meld. nr. 26 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand 

› St.meld. nr. 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling   

› T- 1497 Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 

› Riksantikvaren (2016) Kulturminner, kulturmiljøer og landskap- Plan og bygningsloven 

› Riksantikvaren (2015): Kulturarvens samfunnsnytte – verdiskapingsarbeidet 2012-2015. 
Riksantikvaren, Oslo 

› Riksantikvaren (2013) Kulturminner i kommunen Kulturminneplaner  

› Riksantikvaren (2011): Kulturminner i bruk: verdi, vekst og vern: Verdiskapingsprogrammet på 
kulturminneområdet 2006-2010. Sluttrapport. Riksantikvaren, Oslo 

3.3.3 Regionale føringer 

Kulturarvstrategi for Oppland 2015-2020 

Kulturarven i Oppland skal være sikret for fremtidige generasjoner. Den skal gi oss identitet og 
tilhørighet, være høyt verdsatt, og brukes som grunnlag for opplevelser og verdiskaping. 
 
Målet skal nås ved å: 

› Forvalte kulturarven i et helhetlig og langsiktig samfunnsperspektiv. 

› Ivareta hensynet til vern og utvikling på en balansert måte. 

› Bruke kulturarv som ressurs i utviklingsarbeid. 

› Legge til rette for at mangfoldet av kulturminner står sentralt i utviklingen av levende lokalsamfunn 
og som grunnlag for bred verdiskaping. 

› Styrke innsatsen mot ødeleggelse og skade på kulturminner som følge av klimaendringer. 

› Jobbe for at private eiere av kulturminner får bedre rammebetingelser. 

› Drive aktiv formidling. 

› Utvikle nye former for samhandling, både eksternt og internt. 

› Være aktiv i å påvirke nasjonal kulturminnepolitikk. 

3.3.4 Kommunale føringer  
Det foreligger ingen kjente kulturminneplaner i Lillehammer eller Øyer kommuner. 
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4 Metode og kunnskapsgrunnlag 
Generell metodikk for vurdering av virkninger og konsekvenser av planforslaget vil være følgende 
punkter: 

› Informasjonsinnhenting og beskrivelse /verdivurdering av dagens situasjon 

› Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets virkninger og konsekvens 

› Beskrivelse av tiltak som kan redusere eventuell negativ virkning av tiltaket (skadereduserende 
tiltak) 

I konsekvensutredningen for dette planarbeidet er det valgt å ta utgangspunkt i Statens vegvesen sin 
håndbok V712 (2018) for ikke-prissatte konsekvenser.  

4.1 Kriterier for verdi 

Vurderingene gjøres på grunnlag av befaring, av hva som finnes registrert i tilgjengelige databaser, samt 
hva som fremkommer av rapport fra gjennomførte arkeologiske undersøkelser. Med verdi menes at man 
gjør en vurdering av hvor verdifullt et kulturminne eller et kulturmiljø er. Håndbok V712 lister opp 
følgende kriterier for verdisetting av kulturarven:  

 

Figur 4-1: Figuren viser kriterier for verdisettingen av fagtemaet «kulturarv». (SVVs sin håndbok V712, 2018:179) 
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Figur 4-2: Skala for vurdering av verdi. (Kilde: SVV sin håndbok V712) 

I denne utredningen er det valgt å ikke dele konsekvensutredningen inn i spesifikke landskapsnivåer. 
Dette skyldes at det innenfor planområdet ikke er registrert verdensarvområder eller andre lokale, 
regionale eller nasjonale kulturhistoriske landskap som er av betydning. Kulturlandskap blir omtalt under 
vurderingen av delområdene, og ikke spesifikt i eget kapittel. 

I tillegg til håndbok V712 er det i utredningen skjelnet til Riksantikvarens tre overordnede verdier som 
forteller om et kulturminnes verneverdi. De tre verdiene er henholdsvis: kilde til kunnskap 
(kunnskapsverdi), som grunnlag for opplevelse (opplevelsesverdi) og som ressurs for bruk (bruksverdi).  

Kilde til kunnskap: ved vurdering av et kulturminnes kunnskapsverdi skal representativitet, 
sammenheng/ miljø, autentisitet og fysisk tilstand vurderes.  

Grunnlag for opplevelse: menneskene opplever kulturminner og kulturmiljø på hver sin måte. 
Opplevelsene henger blant annet sammen med kunnskap, holdninger, tilknytning til stedet og hvilke 
sosiale eller etniske grupper en hører til. Kulturminnene er med på å vise kontinuitet og endring i det 
fysiske miljøet og gir stedet karakter.  

Bruksressurs: mange kulturminner og kulturmiljø er i daglig bruk, og har slik sett verdi som bruksressurs 
i seg selv. I sammenheng med friluftsliv og turisme inngår kulturminnene som en del av opplevelsene, og 
kan dermed også ha en pedagogisk verdi. Kulturminnene er med andre ord en indirekte ressurs som gir 
grunnlag for næringsutvikling.  

Verdivurderingen er holdt på et generelt nivå. Fornminner er automatisk fredet etter kulturminneloven, 
og har sammen med vedtaksfredete kulturminner per definisjon stor verdi. 

4.2 Kriterier for påvirkning 

Påvirkning er et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil medføre på et delområde/deltema. 
Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep inngår kun i vurderingen 
av påvirkning dersom de gir varige endringer. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat. 

Vurdering av påvirkning gjøres for alle de verdivurderte delområdene. Skalaen som benyttes vises under 
Figur 4-4, og går fra sterkt forringet til forbedret. Ingen endring utgjør nullpunktet på skalaen. Ubetydelig 
endring representerer påvirkning nær null. 

Skalaen på negativ side (forringelse) er mer finmasket enn skalaen på positiv side (forbedringer). 

For fagteamet "kulturarv" vurderes påvirkningsgraden ut i fra følgende oversikt: 
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Figur 4-3: Figuren viser nivåene av påvirkningsgrad man skal utrede (SSVs håndbok V712, 2018: 181). 

 

 

Figur 4-4: Skala for vurdering av påvirkning. (Kilde: SVV sin håndbok V712) 

4.3 Kriterier for konsekvens 

Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Konsekvens for et 
område eller et tema framkommer ved å sammenholde verdi og påvirkning i henhold til konsekvensvifta 
under.  

I vifta utgjør verdiskalaen x-aksen, og vurdering av påvirkning finnes på y-aksen. Skalaen for 
konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en verdiforringelse 
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av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning, etter at tiltaket er 
realisert, jf. side 119 i håndbok V712. 
 

 

Figur 4-5 Illustrasjonen viser konsekvensvifta for konsekvensvurdering av delområder  

 

 

Figur 4-6: Illustrasjonen viser tabell med skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder 

4.4 Avgrensning av temaet 

Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til 
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Denne utredningen omfatter en redegjørelse av 
både før-reformatoriske og etter-reformatoriske kulturminner. Konsekvensutredningen vier størst plass til 
nyere tids kulturminner, primært bygninger, da det finnes få andre kulturminnekategorier eller før-
reformatoriske (fra 1537) kulturminner innenfor planområdet og influensområdet. 

Landskapsbilde er en egen fagrapport. Denne tar for seg konsekvenser av tiltaket for landskap og 
landskapsbilde.  
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Fagrapport om Friluftsliv/by- og bygdeliv omtaler pilegrimsleden. Kulturminner og den kulturhistoriske 
verdien av kulturminner og ferdselsårer (Pilegrimsleden/Tjodvegen) fremkommer i fagrapport for 
kulturarv. 

4.5 Kunnskapsgrunnlag 

Utredningen er skrevet på bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon ved søk i databaser. Det er tatt 
utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon fra datakilder som kart, ortofoto, overordna planer og 
føringer, fylkeskommunale planer, kommunale planer og temaplaner. Følgende registre er spesielt brukt: 

›  Askeladden er Riksantikvarens database for registrerte kulturminner og kulturmiljøer som enten er 
fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og bygningsloven eller er kulturminnefaglig vurdert 
som verneverdige. 

› Digitalt Museum sin fotografidatabase. 

› SEFRAK er en forkortelse av SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg. Registeret 
er landsdekkende og viser eldre bygninger i Norge, oppført før 1900-tallet. SEFRAK skiller mellom 
byggverk og anlegg som er oppført før 1850 og de som er oppført i perioden 1850-1900. Dette er 
vist med trekanter som er fargekodet i kart. Grå trekant henviser til bygninger som er revet, brent 
eller på annen måte fjernet, gul trekant henviser til bygninger som er oppført mellom 1850-1900, og 
rød trekant som henviser til bygninger oppført før 1850. Det at en bygning står listet i SEFRAK gir 
den ikke automatisk vern, men indikerer at bygningen kan være av kulturhistorisk betydning. 

 

 

 

 

Mottatte innspill til varsel om oppstart for planarbeidet, som ble sendt ut 28.02.17, utgjør en del av 
kunnskapsgrunnlaget. 

4.6 Usikkerhet 

 
Usikkerhet knyttet til datagrunnlag 

› Parallelt med utredningsarbeider pågår det arkeologisk utgravning i området, i form av sjakting på 
utvalgte steder med funnpotensiale. Arbeidet gjøres i regi av Oppland fylkeskommune. Det vil kunne 
bli påvist nye funnlokaliteter innenfor plan- og influensområdet, som kan medføre annen vurdering 
av verdi og konsekvens knyttet til de ulike delområdene beskrevet i kapittel 6 i dette dokumentet. 
Det knytter seg i så måte en viss usikkerhet i datagrunnlaget som er blitt benyttet i å kartlegge 
eksisterende kulturminner. 

Figur 4-7: Figuren viser SEFRAK-registerets trekantinndeling. 
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5 Dagens situasjon 

5.1 Kulturhistorisk utvikling 

Det er gjort få funn fra steinalderen i Gudbrandsdalen, men spesielt verdt å nevne er helleristningsfeltet 
"Drotten" vest for Lågen i Fåberg. Kulturminnet, som består av syv store elgfigurer, er datert til eldre 
steinalder og vitner om tidlig bosetting. Trolig fikk dalen fast jordbruksbosetning i større omfang i 
bronsealderen, (1500-1600 f.kr.) (Ramberg et. al. 1974: 102). Næringsgrunnlaget i middelalderen 
(1030-1537 e.Kr) var jordbruk og husdyrhold, jakt og fiske. De eldste gårdene strakte seg vidt utover, og 
hadde rettigheter i skog og fjell. Etterhvert som folketallet økte ble gårdene delt opp i flere bruk.  

Frem til Svartedauden inntraff i 1349 var tiden preget av vekst og ekspansjon. Etter Svartedauden sank 
folketallet betraktelig og store områder, der det før hadde vært gårder, ble lagt øde og grodde igjen.   
 

I første halvdel av 1500-tallet snudde omsider nedgangen, og en økonomisk oppgangstid fulgte. 
Folketallet økte, og mange av gårdene som var lagt øde under Svartedauden ble ryddet på ny.  
 

Fra midten av 1700-tallet og frem til 1860-årene ble folketallet i Norge mer enn fordoblet, også i 
Gudbrandsdalen. Den store befolkningsveksten skapte behov for flere hus og mer jord. Bygningskulturen 
i Gudbrandsdalen slik man kjenner den fra perioden 1700-1850 plasserer dalen i fremste rekke når det 
gjelder norsk tømmerarkitektur. De tette, tunge, men likevel elegante, tunene preger fremdeles 
kulturlandskapet i dalen. På denne tiden skjer det en befolkningsmessig og økonomisk ekspansjon som 
avspeiler seg i bygningskulturen. Mange nye gårder oppstår gjennom gårddeling og nyrydning. 

Tunet på gården har ofte ligget på samme sted hele tiden og strukturen i tunene har i store trekk vært 
de samme frem til 1800-tallet. Gårdstunet bestod ofte av mange mindre hus bygget av laftet tømmer og 
hver driftsfunksjon hadde sitt hus. Det viktigste huset på gårdstunet var bolighuset, i Gudbrandsdalen 
kalt "stugu". Det finnes få av disse fra før 1600.  

Tundannelsen i Gudbrandsdalen var kategorisert i to grupper; inntunet eller "gar'n", og "uttunet" eller 
"nau'gra'n". Disse lå såpass tett inntil hverandre at man uten ifra ville ha oppfattet tuninndelingen som et 
helhetlig tun.. På den typiske Gudbrandsdalgården var det var ikke uvanlig at gårdsanlegget hadde et 
sted mellom 35-45 bygninger, fordelt på inntunet, ut-tunet og utenfor tunet, ved jordet og på seteren. 
Etter hvert som gårdens drift ble lagt om, som følge av nye tanker endringer i jordbruket, ble antallet 
bygninger per gård redusert. Det ble vanlig å samle flere funksjoner under ett tak (Ramberg 1974: 286). 

Utenfor allfarveg og utmark finner man rester etter husmannens nøkterne anlegg, som gjerne kun bestod 
av et enkelt bygg, og som ofte kunne bli brukt av både mennesker og dyr. Husmannsvesenet ble etablert 
og hadde sin storhetstid i perioden 1750-1900.  

I tillegg til disse tradisjonelle gårdsanleggene, får dalen etter hvert storgårder og embetsgårder. 
Prestegårder, kirkebygg, sorenskrivergårder dukker også opp. Rester fra oppbyggingen av ulike 
bygningsstrukturer gir fortsatt særpreg til Gudbrandsdalen. 

Pilegrimer på veg til Nidaros var et vanlig innslag i middelalderen. Dagens Pilegrimsled er bygd på ideen 
om en sti til Nidaros, basert på gamle vegfar og de stier de gamle pilegrimene fulgte på sin veg nordover. 
De fulgte den viktigste vegen gjennom bygda. Fra Oslo var det to veger som kunne benyttes, den ene 
gikk på østsiden av Mjøsa og Hedmarken, passerte gjennom Ålsbygda og videre oppover i 
Gudbrandsdalen (SVV 2017: 35-36).  
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Ved Sundgarden i Øyer var det sundsted, og her gikk vegen over Lågen og møtte Tjodvegen gjennom 
Gudbrandsdalen ved Bryn. Reisende ble satt i båt over Lågen, ved Sundgården, som siden 1500-tallet 
hadde vært et "offentlig sund", med offentlig utnevnt sundmann. I dag passerer pilegrimsleden fortsatt 
Sundgården. 

 

Figur 5-1: Utsnitt av rittmester J.H Ramms kart fra 1806. Fra fergeleiet Sundgården gikk vegen nordover mot 
Gudbrandsdalen på østsiden av Lågen (Kilde: Buggeland og Ågotnes 1977: 66).  

Den gamle Tjodvegen mellom Oslo og Trondheim gikk gjennom både Lillehammer og Øyer. Vegene 
gjennom bygda var av stor betydning for å få handelsvarer fra landsdel til landsdel. Mjøsa og de 
omkringliggende områdene, spesielt Fåberg, var et møtested for de som drev med frakt av varer på sjø 
og land. De eldste allfarene fulgte de gamle vegene mellom gårdene oppe i lia. Trolig har det vært ulike 
traseer som har vekslet på å være mest brukt. Kongen bestemte gjennom lover at allmannaveger, 
seterveger og stier skulle ligge der de alltid hadde gjort, og at de skulle holdes åpne. Allmannavegen 
mellom sør og nord hadde to hovedårer. Den viktigste hovedåren gikk på østsiden av Mjøsa. Dette var 
Kongevegen, eller «den trondhjemske hovedveg» (SVV 2017: 35). 
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Figur 5-2:  Landskap fra Nordhove/Kongsvegen og nordover, med Fåberg til venstre, ca. 1920. (Kilde: DigitaltMuseum. 
Foto: Marius Berge) 

 
Frem til på 1700-tallet var vegene i Norge i hovedsak en videreføring av de gamle allfarvegene som var 
farbare til fots eller på hesteryggen. Oppgangstidene på 1700-tallet, bl.a. som følge av bergverks- og 
sagbruksdrift, medførte økt behov for transport, og en storstilt vegutbygging ble igangsatt etter kongelig 
befaling. På slutten av århundret ble det fullført en rekke kjøreveger mellom de største byene. Disse 
vegene ble kalt kongeveger og senere hovedveger. Kongevegene ble planlagt av ingeniøroffiserer, etter 
det såkalte franske prinsipp, dvs. at vegen gikk mest mulig rett fram. Dette medførte ofte ganske bratte 
stigninger. I motsetning til allfarvegene var kongevegene oppbygde veger med grøfter og murte 
stikkrenner. Noen steder med store oppmurte partier og også med steinhvelvbruer. Utover på 1800-tallet 
begynte man å bygge veger med mindre stigning, men med flere svinger. 

I årene fra 1850 til 1860 ble det bygd en ny veg gjennom Gudbrandsdalen, den såkalte 
Gudbrandsdalschausséen. Den nye chauséen førte til at Kongevegen forsvant som hovedinnfartsåre til 
Lillehammer nordfra, og fikk navnet endret til Gammelvegen, som den fortsatt heter. 
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5.2 Lillehammer kommune 

 

Figur 5-3: Kart over Lillehammer 1829. Kongevegen følger lågen forbi Storhove, Sundgården og Nordhove. 

Pilegrimsleden går gjennom området, hvor Sundgården var et viktig stopp på ferden. (Kilde: Statens 
kartverk) 

I Fåberg finnes det fortsatt gårder i bruk som er eldre enn 1000 år. Kartet under viser en oversikt over 
bebyggelsen slik den fremstod i 1578. Kartet viser blant annet plassene Storhove, Nordhove, Fåberg, 
Smerud og Besserud.  
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Figur 5-4 Bebyggelseskart av Gudbrandsdalen slik dalen fremsto i 1578. (Kilde: Buggeland og Ågotnes 1977: 25) 

 

I første halvdel av 1600-tallet var kongen den største jordeieren i Fåberg. Overgangen til bondeselveie 
gikk fortere i Fåberg enn for resten av Gudbrandsdalen. Den sterke folkeveksten i Fåberg skyldtes i all 
hovedsak lav dødelighet etter 1750, noe historikerne mener henger sammen med et mildere klima. 
Fåberg var en rik bygd. Til tross for tilbakeslag i 1740-årene og i 1770-årene som følge av uår og 
epidemier, vokste befolkningen og velstanden. Boligstandarden ble jevnt over bedre (SVV 2017: 37).  
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Figur 5-5 Utsyn over Fåberg mot syd, med Lågen i forgrunnen. De slake åssidene og dalens bredde gir gode vilkår for 
jordbruk. (Kilde: Rugsveen, Magne (1985), "Lågåsildfisket i Fåberg") 

 
 

 

Figur 5-6: T.v. Faaberg stasjon anno 1894, tegnet av Paul Due.  T.h. Fåberg stasjon anno 2019. Bygningen erstattet 
den tidligere i 1912, etter brann. (Kilde: Lokalhistoriewiki) 

 
Fåberg har aldri vært en stor skogbygd, men flere gårder hadde så mye skog at de kunne selge tømmer. 
Mye av skogen lå til den enkelte gård som gårdsskog, men på begynnelsen av 1800-tallet var det store 
områder med sameieskog. En viktig inntektskilde for bønder med skog til salgs var 
sagbruksvirksomheten. Mange gårder hadde sine egne små og større sagbruk.  

Fåbergs beliggenhet i møte mellom Lågen og Mjøsa har bidratt til at betydningen og omfang av fiske har 
vært stort. Lågåsildfiske har opprinnelig vært av stor betydning i området, og var det også gjennom hele 
1800-tallet. Det var som regel gårdene ned mot elva eller fjorden som hadde fiskerett (SVV 2017: 39). 
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5.3 Øyer kommune 

 

 

Figur 5-7: Kart over Øier 1829. Kongevegen følger lågen forbi Hunderfossen og opp til Bruen, der den svinger mot 
høyre oppover i lia mot Aaronsveen og Slettmoen. (Kilde: Statens kartverk) 

 
I Øyer viser skattemanntallet av 1528 at alle gårdene på denne tiden lå på rekke Øverbygda, opp i lia. Få 
gårder lå i midtlia. Dette kan være en bakgrunn for at ferdselsvegen (Tjodvegen) gikk i Øverbygda, 
dannet av ferdsel fra den ene gården til den andre. Vegen gikk bl.a. via Mageli, Glømmen, Bjerke, Gillebo 
og Hunder. Kirkene stod også i Øverbygda; Prestegården og Skåden. Hele den nyere bebyggelsen ned 
mot elva, bl.a. Flaten og Fossøygården var trolig nyere gårder som ikke var skattføre på dette 
tidspunktet (ca. 1530). Av andre grunner til at de eldste gårdene lå i Øverbygda kan ha vært at jorda 
som regel var best og mest frostfri, og de som bodde der var avhengig av jakt og fiske, i og nær fjellet 
(Ile, Tor (1958), Bygdabok for Øyer, natur, kultur, innsyn og utsyn).  
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Figur 5-8: Åsletta skole (Solvang) 1959. Kongevegen i midten av bildet. I bakgrunnen ligger bl.a. Aasletten pensjonat, 
nevnt i reisebøker fra tidlig 1900-tall. (Kilde: DigitaltMuseum) 

Jernbanen (Dovrebanen) kom til Øyer i 1894. Denne førte til vekst og fremvekst av lokalsentre, slik som 
Tretten, Tingberg og Hunder. Tingberg var og er administrasjonssenter for Øyer.  

 

Figur 5-9: Kart over Øier, 1904 – NGO. Dovrebanen er bygget med stasjoner bl.a. på Hunder og Øyer, med bru sør for 
Hunderfossen. Kongsvegen er fra Åsletta og nordover flyttet nærmere Lågen/Jemnefjorden, helt opp til 
Tingberg. (Kilde: Statens kartverk) 
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5.4 Registreringskart  

Med utgangspunkt i registreringskategoriene i håndbok V712 (se figur 8) har vi definert ulike delområder, 
på kulturmiljønivå. 

 

Figur 5-10: Registreringskategorier for kulturminner (SVV sin håndbok V712, 2018: 177). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING KULTURARV
28

 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING KULTURARV
29
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6 Konsekvenser av tiltaket 
Det er valgt å dele inn området i to delstrekninger. En delstrekning i Lillehammer kommune, fra Storhove 
til kommunegrensen mot Øyer kommune. Den andre delstrekningen går fra kommunegrensen til Øyer i 
sør, til avslutning av tiltaket i nord, sør for Granrudmoen.  

De to delstrekningene er videre delt inn i 15 ulike delområder. Delområdene omfatter områder som 
oppfattes som helt eller delvis sammenhengende kulturmiljø og kulturlandskap. Innen hvert delområde 
ligger ett eller flere automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. I tillegg er dette områder hvor du 
har kulturlandskap som er gitt verdi. Flere av delområdene er krysset av eldre ferdselsveger, slik som 
Tjodvegen og Pilegrimsleden. Slike vegfar har ofte ingen formell vernestatus. De områdene som ikke er 
valgt som delområder er områder uten kjente nyere tids- eller automatisk fredete kulturminner. Her kan 
ligge kulturminner uten vernestatus (f.eks. Pilegrimsleden), eller kulturminner som ikke p.t. er kjent.  

Verdikart som viser delområdene i plan- og influensområde fremkommer på de to neste sidene. 
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6.1 Delstrekning Lillehammer 

Alle de aktuelle alternativene, A, B, C0 og C1 er like innenfor delstrekning Lillehammer. 

 Delområde 1: Storhove 

Dagens situasjon 

Delområdet Storhove ligger i et tidligere tradisjonelt jordbrukslandskap som er blitt transformert, og som 
i dag er preget av store bygninger tilhørende Høgskolen i Lillehammer, og tilgrensende nyere 
næringsbebyggelse. Området heller slakt ned mot vest, men blir brattere oppe i lia hvor 
landskapsrommet er omkranset av skogkledde åser. I vest ligger et elvedelta, der hvor elvene 
Gudbrandsdalslågen og Gausa møtes. Mot nordvest ligger Nordhove-gårdene, og mot nordøst ligger 
Balbergkampen. I retning sør for delområdet ligger Lillehammer by. 
 

 

Figur 6-1: Registreringskart for delområde Storhove. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, rød strek 
viser pilegrimsleden, trekanter (gul og rød) viser kommunalt listeførte kulturminner. Nummerering viser 
kulturminner med vernestatus i henhold til tabell og tekst under (Kilde: COWI 2019).  
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Tabell 6-1 Vernestatus 

Delområde Eiendom Bygning Kulturminne 
ID: 

Datering Vernetype SEFRAK 
kategori 

1 Storhove 1.Storhove 
 

Undervisningsbygg  1927 Regulert til 
bevaring.  

 

Stabbur 
# Flyttet på 
tomten, vises feil 
plassering i 
Askeladden.  
 

0501-0309-
034 

1800-tallet 
tredje kvartal 

Halve bygget 
regulert til 
bevaring. 
Kommunalt 
listeført.  

Gul. 

2. Ensrud 
 

Driftsbygning 
Ensrud 

0501-0309-
049. 

1800-tallet Kommunalt 
listeført. 

Gul. 

Bolighus Ensrud 0501-0309-
04 

1800-tallet, 
fjerde kvartal 

Kommunalt 
listeført. 

Gul. 

Stall, Ensrud 0501-0309-
048 

1800 tallet, 
fjerde kvarta 

Kommunalt 
listeført. 

Gul. 

Driftsbygning 
Ensrud 
 

0501-0309-
049. 

1800-tallet Kommunalt 
listeført. 

Gul. 

3. Solberg Driftsbygning 0501-0309-
046. 

1800-tallet – 
fjerde kvartal.  

Kommunalt 
listeført. 

Gul 

Pilegrimsleden Vegfar  - Ingen formell 
vernestatus 
 

 

 
 1. Storhove (gbnr: 184/74): Storhove er en gammel storgård ved Lillehammer. Den ligger ca. 5 km nord 
for Lillehammer, langs Gudbrandsdalsvegen. Som navnet "Hove" (Hofvin) indikerer, har det sannsynligvis 
stått et hov her på 800-tallet. Storhove refererer til en storgård som eksisterte fra år 1400 og fram til 
1800-tallet. I en periode var også gården kongen sitt krongods og på det meste lå 77 andre gårder under 
Hovegodset. Storhove-bonden Iver Iversen Storhaave, som drev gården fram til 1896, var en av 
drivkreftene bak Thranebevegelsen, en av de første sosialistiske arbeiderbevegelsene i Norge. Storhaave 
stilte gården til disposisjon for møter og fungerte som en låne- og hjelpekasse for småkårsfolk i bygda. 
 

 

Figur 6-2: T.v: Storhove før undervisningsbygget ble bygget. T.h: Storhove med undervisningsbygget fra 1927. 
Fotografiene er tatt fra Balbergkampen. (Kilde: DigitaltMuseum) 
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Figur 6-3: Storhove Landbruksskole, med Balbergkampen i bakgrunnen. Gamle E6 går forbi. Datert 1969. (Kilde: 
DigitaltMuseum) 

I 1847 ble det tatt initiativ for å gjøre Storhove til landbruksskole for Oppland. I 1925 ble 
landbruksskolen rammet av en kraftig brann hvor blant annet hele undervisningsbygget gikk tapt. Først 2 
år senere kom et nytt bygg på plass, i dag kjent som Gamlebygget. Et annet eldre bygg på Storhove er 
Stabburet fra 1895.  
 
OL på Lillehammer i 1994 ga også Storhove og høgskolen et løft. Området og parken i sør, med 
undervisningsbygg og stabbur er regulert til spesialområde bevaring, i reguleringsplan fra 1991.  
 

 

Figur 6-4: Flyfoto tatt i retning øst. Til høyre er undervisningsbygg. Til venstre bl.a. høyskolebygg oppført til OL 1994. 
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Figur 6-5: Undervisningsbygget på Storhove, bygget i jugend-inspirert stil. (Kilde: COWI 2019) 

2. Ensrud: Ensrud er et småbruk som ligger helt i utkanten av planområdet, i grensen mot høgskolen på 
Storhove. På Ensrud står det et kommunalt listeført bolighus med tilliggende stall, samt et frittliggende, 
delvis laftet uthus, liggende ved Vormstuguvegen. 

 

Figur 6-6: Frittliggende uthus på Ensrud, sett i retning øst. Småbruket bak. (Kilde: COWI 2019) 

3. Solberg (gbnr: 185/1: Vormstuguvegen 61): Solberg er en plass innenfor planområdet, nord for E6. På 
eiendommen finnes det en kommunalt listeført låve/driftsbygning, datert til 1800-tallet, fjerde kvartal. 
Det er ikke registrert andre SEFRAK-bygg på eiendommen.  
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Vurdering av verdi 

Delområdet Storhove er vurdert å ha noe kulturhistorisk verdi. Delområdet består av gårdsanlegg med 
opprinnelse fra jernalderen og tre generasjoner hovedveger, herunder middelalderleden (deler av 
Pilegrimsleden), Gudbrandsdalschausseen og dagens E6, og viser i så måte utviklingen av infrastruktur 
fra middelalder og frem til i dag. Miljøet knytter seg til minner etter undervisningsvirksomhet, gårdsdrift, 
og plasser i nærområdet. I kulturmiljøet ligger deler av gamle matrikkelgårder av eldre opprinnelse som 
Storhove gnr. 184, som kan dateres tilbake til norrøn tid gjennom sitt navn («hov»). I alt 6 bygninger fra 
1800-tallet og frem til 1900 er registrert i SEFRAK. Det finnes ingen kjente bygninger fra 1700-tallet. 
Bygningene på Ensrud og Solberg er kommunalt listeførte, mens undervisningsbygget fra 1927 og halve 
stabburet på Storhove er regulert til spesialområde for bevaring.  
 
Delområdet knytter seg til både kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og bruksverdi. Spesielt 
kunnskapsverdien bør trekkes frem, da bygningene og området kan vise til tradisjonell landbrukshistorie 
med stor tidsdybde. Det bør også tillegges vekt at det på Storhove bodde en bonde som var aktiv 
innenfor Thranebevegelsen, og at stedet således kan knyttes til opprettelsen av arbeiderbevegelsene i 
landet og en historisk hendelse. 
 
Når det kommer til opplevelsesverdien og bruksverdien er denne langt på vei forringet, grunnet 
transformasjonen som har pågått de siste tiår. Storhove ligger i en lokal kontekst som er noe 
fragmentert og delvis ødelagt av nyere utbygging og infrastrukturtiltak.  

 

Figur 6-7: Verdikart for delområde Storhove angitt med gult område og vurdert til å ha noe verdi. Sort, tykk strek 
viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort. (Kilde: COWI 2019) 

 
Verdien for kulturmiljøet er vurdert til å være: noe. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                          ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Ved delområdet Storhove vil ny trase følge dagens E6 forbi Storhove-krysset i retning nord, for så å bli 
lagt mot øst, der traseen vil bli lagt i tunnel. Traseen vil krysse et område med utmark og grusdekke.  

Tiltaket vil ikke påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner.  
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Siden ny trase vil følge dagens E6 frem mot tunnelåpningen, vil ikke dette påvirke det kulturhistoriske 
landskapet i betydelig grad. Ny tunnelportal blir lagt nærmere bygningene på Ensrud, og vil i større grad 
påvirke disse negativt, sammenlignet med dagens E6.  

Tiltaket medfører også at Pilegrimsleden, som i dag går i kulvert under E6, legges om ved 
Vormstuguvegen. Ny led vil bli ført i retning øst, over den nye tunnelportalen. På sørsiden av Søre 
Nordhove knyttes den til eksisterende led. Leden har ingen formell vernestatus. Så fremt omleggingen 
ikke forringer farbarheten og opplevelsen av leden, anses dette som en begrenset påvirkning.  

 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: noe forringet 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                             ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelige miljøskade for delområdet. 

 Delområde 2: Nordhove 

Dagens situasjon  

Delområdet Nordhove består av et åpent jordbrukslandskap med gammel gårdsbebyggelse mellom 
gårdene Søre Nordhove og Nordhove. Området heller slakt ned mot vest. Flere generasjoner veger og 
Dovrebanen deler kulturlandskapet i nord-sørlig retning. Sørøst for delområdet ligger Storhove, nordøst 
ligger Balbergkampen, og mot vest ligger et elvedelta, hvor elvene Gudbrandsdalslågen og Gausa møtes.  
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Figur 6-8:   Registreringskart for delområde Nordhove. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, rød strek 
viser pilegrimsleden, trekanter (gul og rød) viser kommunalt listeførte kulturminner. Nummerering viser 
kulturminner med vernestatus i henhold til tabell og tekst under. (Kilde: COWI 2019) 

Tabell 6-2 Vernestatus 

Delområde Eiendom Bygning Kulturminn
e ID: 

Datering Vernetype SEFRAK 
kategori 

2 Nordhove  4. Nordhove 
 
 
 

Hovedbygning 
Nordhove. 

0501-0308-
005 

1700-tallet. Kommunalt 
listeført.  

Rød 

Driftsbygning 0501-0308-
006 

1800-tallet, 
tredje kvartal 

Kommunalt 
listeført. 

Gul 

Stabbur 
 

0501-0308-
007 

1800-tallet.  Kommunalt 
listeført.  

Rød 

Grunnmur – 
potetkjeller 

0501-0308-
008 

- Kommunalt 
listeført. 

Rød 

5. Søre 
Nordhove 
 

Hovedbygning 0501-0309-
19 

1700-tallet, 
tredje kvartal.  

Kommunalt 
listeført.  

Rød 

Lagerhus 0501-0309-
20 

1700-tallet, 
tredje kvartal. 

Kommunalt 
listeført.  

Rød 

Tryhus/smie 0501-0309-
21 

1700-tallet, 
tredje kvartal. 

Kommunalt 
listeført.  

Rød 

Pilegrimsleden Vegfar.   - Ingen formell 
vernestatus 

 

 
 
4. Nordhove: Gården Nordhove ligger et stykke nord for Storhove-krysset, synlig ved E6 og 
Gudbrandsdalsvegen og relativt høyt i landskapet. Gården ligger vest for to generasjoner hovedveg, med 
Gudbrandsdalsvegen nærmest. Gården er benevnt "Postaabneri" i 1752. Gården har flere kommunalt 
listeførte bygninger, blant annet våningshuset.   
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Figur 6-9: Nordhove og Fåberg 1952. (Kilde: DigitaltMuseum/ Widerøes flyveselskap AS) 

 

 

Figur 6-10: T.v.: Flyfoto i retning nord. (Kilde: 1881.no). Nordhove gård sett i retning nord. (Kilde: COWI 2019) 

 
5. Søre Nordhove: Søre Nordhove ligger syd for Nordhove, og noe lavere i terrenget ned mot Lågen. 
Småskolen holdt til på gården omkring århundreskiftet. Pilegrimsleden passerer syd for gården, på 
motsatt side av Dovrebanen. Gården har flere kommunalt listeførte bygninger.   
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Figur 6-11: Søre Nordhove fra støtten ved Nordre Hove 1929. (Kilde: DigitaltMuseum/Widerøes flyveselskap AS) 

 

 

Figur 6-12:  Flyfoto av Søre Nordhove, sett i retning nord. (Kilde: 1881.no) 

Vurdering av verdi 

Delområdet Nordhove er vurdert å ha middels kulturhistorisk verdi. I delområdet ligger to gårdsanlegg. 
Til sammen har kulturmiljøet 7 bygninger som er registrert i SEFRAK, primært fra 1700-tallet og 1800-
tallet. De eldste av disse er oppført i tredje kvartal av 1700-tallet. Bygningene er kommunalt listeførte. 
Miljøet er et tradisjonelt kulturhistorisk jordbrukslandskap med stor tidsdybde som viser sammenheng 
mellom gammel gårdsstruktur og vegfar. Kulturmiljøet viser også utviklingen av infrastruktur fra 
middelalder og frem til i dag. Både Søre Nordhove og Nordhove fremstår i dag som velholdte 
gårdsanlegg, der spesielt våningshusene fremstår autentiske og representative for lokal byggeskikk. 
Kulturmiljøet ligger i sin opprinnelige sammenheng i lia mellom åsen og Lågen. Til tross for at 
kulturlandskapet er delt opp av jernbane og to veganlegg, noe som reduserer opplevelsesverdien, er 
kunnskaps- og bruksverdien langt på vei ivaretatt.   



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING KULTURARV
42

Nordhove-gårdene inngår i en lokal kontekst, som har lokal betydning. Kulturlandskapet er delvis preget 
av nyere infrastrukturtiltak, men fremstår i hovedsak som bevart og lesbart. 

 

Figur 6-13: Verdikart for delområde Nordhove angitt med oransje område og vurdert til å ha middels verdi. Sort, tykk 
strek viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort og sort/hvitt. (Kilde: COWI 2019) 

Verdien for kulturmiljøet er vurdert til å være: middels. 

 
   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Ved delområdet Nordhove vil ny trase blir ført i tunnel gjennom Balbergkampen, øst for Nordhove-
gårdene.  

Ny E6 vil ikke påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner.  

Dagens E6 skal tilbakeføres til landbruks, - natur og friluftsområde (LNF-område) og brukes til 
masseoppfylling. Så fremt man ihensyntar gårdsanlegget, spesielt ved Norhove som ligger nærmest 
dagens E6, vil en tilbakeføring her bidra til å gjenopprette det tidligere kulturlandskapet på stedet, og 
dette anses som en forbedring for delområdet. Området vil fremstå mer helhetlig, og man vil lettere lese 
sammenhengen i kulturlandskap. 
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Figur 6-14: Figuren viser tilabakeføring av dagens E6 til LNF.  (Kilde: COWI 2019) 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: forbedret 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet        Sterkt forringet 

 

          ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er forbedret. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(++), betydelig verdiøkning for delområdet. 

 Delområde 3: Balberg 

Dagens situasjon 
Delområdet Balberg er godt synlig i kulturlandskapet, der det ligger oppe i den bratte lia nordvest for 
Storhove og Nordhove-gårdene. Delområdet er omkranset av skogkledte åser. 
 
Delområdet består av gårdsbebyggelsen på Balberg og husmannsplassen Engesveen nord for Balberg. 
Plassen Balberg ble bygd som en gård, men ble kort tid etter tatt i bruk som sanatorium. Senere ble 
sanatoriumet ombygd og etablert som et turisthotell, primært for sommerturister. Balberg turisthotell var 
et stort anlegg, med blant annet innslag av sveitserstilen og dragestilen. Dessverre brant flere av 
bygningene ned i 1938. Gården drives i dag som en vanlig jord- og skogbrukseiendom. 
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Figur 6-15: Registreringskart for delområde Balberg. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, rød strek 
viser pilegrimsleden, trekanter (gul og rød) viser kommunalt listeførte kulturminner. Nummerering viser 
kulturminner med vernestatus i henhold til tabell og tekst under. (Kilde: COWI 2019) 

Tabell 6-3 Vernestatus 

Delområde Eiendom Bygning Kulturminn
e ID: 

Datering Vernetype SEFRAK 
kategori 

3 Balberg 6. Balberg 
gård 
 

Hovedbygning  0501-0308-
002 

1800-tallet.  Kommunalt 
listeført.  

Rød 

Frittliggende utløe 0501-0308-
004 

1800-tallet, 
fjerde kvartal. 

Kommunalt 
listeført. 

Gul 

7. Engesveen Hovedbygning 0501-0308-
013 

1700-tallet. Kommunalt 
listeført. 

Rød 

 

6. Balberg gård: Gården ligger innenfor, men i utkanten av planområdet. Gården med bl.a. 3000 mål 
skog, seter og fiskeretter. Fra 1870-årene bygd om til Balberg Sanatorium. Etablert som hotell i 1897 
hadde 19 hus, derav fire på Balbergkampen, og 110 værelser. Det ble satset mest på sommergjester. 
Skiftet navn til Balberg Turisthotell i 1918. Flere av bygningene, med rom for 140 gjester, brant ned 28. 
mai 1938. Uthuset ble påtent av kanonild våren 1940. Gården drives i dag som vanlig jord- og 
skogbrukseiendom. Gården har flere kommunalt listeførte bygninger.   
 
En frittliggende utløe, som ligger langs adkomstvegen til gården, lenger ned i terrenget, er også innenfor 
planområdet. 
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Figur 6-16: Tv. Flyfoto av Balberg i retning sørøst. Th.  Flyfoto i retning nordøst. Låven vist med rød sirkel. (Kilde: 
1881.no) 

 

Figur 6-17: T.v.: Balberg turisthotell 1935-38. Flere bygninger og hotell brant 1938 og 1940. T.h.: Balberg 
Sanatorium, ukjent fotografi og årstall (Kilde: DigitaltMuseum/ Widerøes flyveselskap AS) 

7. Engesveen: Engesveen er en husmannsplass som ligger i lia ovenfor Balberg. Tidligere var plassen 
åpent og holdt i hevd. I dag fremstår plassen som gjengrodd og forlatt.  

 

Figur 6-18: T.v.: Engesveen husmannsplass slik den fremsto i 1967. T.h: Engesveen slik den fremstår i dag. (Kilde: 
Finn.no) 
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Vurdering av verdi 
Delområdet Balberg er vurdert å ha noe kulturhistorisk verdi. Balberg inngår i en lokal kontekst, som har 
lokal betydning. Det nære kulturlandskapet fremstår lite preget av nyere infrastrukturtiltak, men plassen 
Balberg fremstår i dag som lite bevart og således lite lesbart. Det finnes få spor av det tidligere 
sanatoriet, og hotellet, og det vurderes som uheldig at det tidligere hovedhuset bygget i dragestil er gått 
tapt. Den kulturhistoriske verdien er redusert, sammenlignet med tidligere.  
 

Engesveen er en tidligere husmannsplass. I dag fremstår plassen som ubeboelig, forlatt og gjengrodd, og 
plassen er i liten grad knyttet til det øvrige kulturlandskapet.  

 

Figur 6-19: Verdikart for delområde Balberg angitt med gult område og vurdert til å ha noe verdi. Sort, tykk strek 
viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort og sort/hvitt. (Kilde: COWI 2019) 

Verdien for kulturmiljøet er vurdert til å være: noe. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                 ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Ved delområdet Balberg vil ny trase føres i tunnel gjennom Balbergkampen, retning vestover. 

Tiltaket vil ikke påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner.  

Dagens E6 ligger allerede med god avstand fra delområdet. Ny E6 i tunnel vil dermed ikke utgjøre en stor 
forskjell, sammenlignet med nåsituasjonen. Tiltaket vil ikke påvirke delområdet.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                 ▲ 
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Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

 Delområde 4: Øvre Besserudgrenda 

Dagens situasjon 

Delområdet Øvre Besserudgrenda utgjør en del av kulturlandskapet i skråningen øst for Fåberg sentrum, 
og dagens E6. Delområdet består av en rekke mindre plasser, i dag tidvis adskilt fra hverandre på grunn 
av skogsområder, samt noe gjengroing. 
 
Delområdet består av fem småbruk/husmannsplasser, hvorav samtlige oppleves som godt ivaretatte, 
men noe ombygd. Samtlige er kommunalt listeførte, fra 1700- og 1800-tallet. De eldste av disse er 
oppført i tredje kvartal av 1700-tallet. 
 

 

Figur 6-20: Registreringskart for delområde Øvre Besserudgrenda. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, 
rød strek viser pilegrimsleden, trekanter (gul og rød) viser kommunalt listeførte kulturminner. 
Nummerering viser kulturminner med vernestatus i henhold til tabell og tekst under. (Kilde: COWI 2019) 
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Tabell 6-4 Vernestatus 

 
Delområde Eiendom Bygning Kulturminne 

ID: 
Datering Vernetype SEFRAK 

kategori 

4 Øvre 
Besserud-
grenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Trettenga 
 

Hovedbygnin
g  

0501-0308-
009 

Ca. 1750.  Kommunalt 
listeført.  

Rød 

Låve 0501-0308-
010 

1800-tallet, 
fjerde kvartal. 

Kommunalt 
listeført. 

Gul 

Stall 0501-0308-
011 

1800-tallet, 
fjerde kvartal. 

Kommunalt 
listeført. 

Gul 

Løe 0501-0308-
012. 

1800-tallet, 
fjerde kvartal. 

Kommunalt 
listeført. 

Gul 

9. Kristofferstua 
 
 

Bolighus 0501-0308-
018 

1800-tallet.  Kommunalt 
listeført.  

Rød 

Låve 0501-0308-
016 

1800-tallet Kommunalt 
listeført.  

Rød 

Fjøs 0501-0308-
016 

1800-tallet Kommunalt 
listeført.  

Rød 

10. Besserud 
 

Føderåds-
bygning 

0501-0308-
022 

1800 tallet, 
andre kvartal. 

Kommunalt 
listeført.  

Rød 

Stabbur 0501-0308-
023 

1800 tallet, 
første kvartal. 

Kommunalt 
listeført. 

Rød 

Låve 0501-0308-
024 

1800 tallet, 
tredje kvartal. 

Kommunalt 
listeført. 

Gul 

11. Besserud-
hagan 

Bolighus 0501-0308-
025 

1800 tallet, 
tredje kvartal. 

Kommunalt 
listeført.  

Gul 

12. Dølda 
(Dølden) 
 
 
 

Hovedlager 0501-0308-
026 

1700-tallet.  Kommunalt 
listeført. 

Rød 

Låven 0501-0308-
030 

1700-tallet. Kommunalt 
listeført. 

Rød 

Stabbur 0501-0308-
029 

1700-tallet Kommunalt 
listeført. 

Rød 

Fjøs 0501-0308-
028 

1700-tallet.  Kommunalt 
listeført. 

Rød 

Størhus 0501-0308-
027 

1700-tallet, 
andre kvartal 

Kommunalt 
listeført. 

Rød 
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Figur 6-21: Flyfoto av Fåberg i retning sør, 1952. Ned mot Lågen er Fåberg sentrum og stasjonen, lenger opp ligger 
gårdene og småbrukene i et åpent kulturlandskap. E6 (Riksvei 50 frem til 1965) krysser området midt i 
bildet. (Kilde: DigitaltMuseum/Widerøes Flyselskap AS) 

8. Trettenga: Trettenga er et småbruk lengst sør i delområdet. Plassen ligger innenfor planområdet. På 
plassen finnes fire kommunalt listeførte, og bevarte bygninger fra 1700- og 1800-tallet. Delområdet er 
delvis åpent og delvis gjengrodd kulturlandskap.  

 

Figur 6-22: Flyfoto i retning øst. (Kilde: 1881.no) 
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9. Kristofferstua: Kristofferstua er en husmannsplass/småbruk sentralt beliggende i Besserudgrenda. 
Stua ligger innenfor planområdet.  Plassen har tre kommunalt listeførte bygninger fra 1800-tallet, og 
fremstår i dag som delvis ombygget. Delvis åpent og delvis gjengrodd kulturlandskap. 

 

Figur 6-23: T.v.: Fotografi tatt av Widerøes flyselskap i 1959. Nærmest ligger Fjeldstad, som er registrert i Norske 
gardsbruk. Bak ligger Kristofferstua. Vegen til venstre i bildet er Besserudgrenda. (Kilde: DigitaltMuseum). 
T.h.: Flyfoto av Kristofferstua i dag (Kilde: 1881.no) 

10. Besserud: Besserud er et småbruk/gårdsbruk som har gitt navn til grenda. Plassen har tre 
kommunalt listeførte bygninger oppført på 1800-tallet, herunder et stabbur, en føderådsbygning og en 
låve. 

 

Figur 6-24: T.v.: Besserud i 1959. Låve, stabbur og tidligere hovedbygning som i dag fremstår kraftig ombygd. Dølden 
gård i bakgrunnen, til høyre. (Kilde Widerøes flyveselskap AS). T.h.: Flyfoto av Besserud i dag. (Kilde: 
1881.no) 

11. Besserudhagan: Småbruk/husmannsplass i utkanten av planområdet, øst i delområdet. Kommunalt 
listeførte bygninger.  
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Figur 6-25: Flyfoto av Besserudhagan i retning øst. (Kilde: 1881.no) 

12. Dølda: Småbruk/husmannsplass i utkanten av planområdet, øst i delområdet. Alle kommunalt 
listeførte bygninger oppført på 1700-tallet.  

 

Figur 6-26: Flyfoto av Dølda i retning øst. (Kilde: 1881.no) 

Vurdering av verdi 

Delområdet Øvre Besserudgrenda er vurdert å ha middels kulturhistorisk verdi. Delområdet er et 
tradisjonelt kulturhistorisk jordbrukslandskap med stor tidsdybde som viser sammenheng mellom 
gammel gårdsstruktur og vegfar som binder disse strukturene sammen. På grunn av gjengroing fremstår 
forbindelsen i dag noe fragmentert. Delområdet knytter seg til kunnskapsverdi og underverdiene 
representativt-sjeldenhet, da dette er en tradisjonell grend som det tidligere var mange av. 
Bygningsmassen fremstår generelt godt vedlikeholdt, og spesielt Trettenga og Dølda innehar stor 
tidsdybde og med høy grad av opprinnelighet.  
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Figur 6-27: Verdikart for delområde Øvre Besserudgrenda angitt med oransje område og vurdert til å ha middels 
verdi. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort og sort/hvitt. 
(Kilde: COWI 2019) 

Verdien for kulturmiljøet er vurdert til å være: middels verdi. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                               ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Ny E6-trase vil føres i tunnel vestover under delområde Øvre Besserudgrenda. Tiltaket vil dermed ikke 
påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner. 

Dagens E6 ligger allerede med god avstand fra delområdet. Ny E6 i tunnel vil dermed ikke utgjøre en stor 
forskjell, sammenlignet med nåsituasjonen. Tiltaket vil ikke påvirke delområdet.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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 Delområde 5: Nedre Besserudgrenda 

Dagens situasjon 

Delområdet Nedre Besserudgrenda utgjør en del av kulturlandskapet i skråningen øst for Fåberg 
sentrum. Kulturmiljøet er avgrenset av øvre kant av tettbebyggelsen i vest og ytre kant av tettstedet i 
nord, åssiden ovenfor kulturlandskapet i øst. Dagens E6, Gudbrandsdalsvegen, Pilegrimsleden og 
jernbane passerer vest for delområdet. 

Delområdet består av plassene Brattenga og Smerud. Hovedandelen av bygningene er registret oppført 
på 1800-tallet. Samtlige er kommunalt listeførte. Hovedhuset på Smerud er eldst, og er registrert som 
oppført på 1700-tallet.  

 

Figur 6-28: Registreringskart for delområde Nedre Besserudgrenda. Sort, tykk strek viser influensområde for 
kulturarv, rød strek viser pilegrimsleden, trekanter (gul og rød) viser kommunalt listeførte kulturminner. 
Nummerering viser kulturminner med vernestatus i henhold til tabell og tekst under. (Kilde: COWI 2019) 

 

Tabell 6-5 Vernestatus 

 

Delområde Eiendom Bygning Kulturminne ID Datering Vernetype SEFRAK 
kategori 

Nedre 
Besserud 
grenda 

13. Smerud Bolighus 0501-0308-001. 1800-tallet.  Kommunalt 
listeført 

Gul 

14.  Brattenga Bolighus 0501-0308-031 1700-tallet.  Kommunalt 
listeført. 

Rød 

Stabbur 0501-0308-035 1800-tallet. 
Tredje kvartal. 

Kommunalt 
listeført 

Gul 

Løe 0501-0308-034. 1800-tallet, tredje 
kvartal 

Kommunalt 
listeført 

Gul 
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13. Brattenga: Brattenga er et småbruk, hvorav hovedhuset er bygget på 1800-tallet. Det ligger i nedre 
del av lia i delområdet, i en husklynge langs eksisterende veg. Det finnes flere kommunalt listeførte 
bygninger på tunet.  

14. Smerud: Smerud er et småbruk beliggende i samme område som Brattenga. Det kommunalt 
listeførte bolighuset fremstår godt bevart. 
 

  

Figur 6-29: T.v.: Smerud slik det fremsto i 1959. Flyfotografi av Widerøes flyselskap. (Kilde: DigitaltMuseum). T.h.: 
Flyfoto av Smerud i dag. (Kilde: 1881.no) 

 

Vurdering av verdi 

Delområdet Nedre Besserudgrenda er vurdert å ha noe kulturhistorisk verdi. Som helhetlig 
kulturlandskap oppfattes Nedre Besserudgrenda som et delvis sammenhengende, men gjengrodd 
kulturlandskap, og plassene er i dag ikke synlige for hverandre. Bygningene fremstår lokalt alminnelige, 
og innehar liten verneverdi. 

 

Figur 6-30: Verdikart for delområde Nedre Besserudgrenda angitt med gult område og vurdert til å ha noe verdi. Sort, 
tykk strek viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort/hvitt strek. (Kilde: COWI 
2019) 
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Verdien for kulturmiljøet er vurdert til å være: noe verdi. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                      ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Ny E6-trase vil blir ført i tunnel øst for delområde Nedre Besserudgrenda. Ny E6 vil dermed ikke påvirke 
kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner. 

Dagens E6 skal tilbakeføres til landbruks, - natur og friluftsområde (LNF-område) og brukes til 
masseoppfylling. En tilbakeføring vil bidra til å gjenopprette det tidligere kulturlandskapet sør for 
delområdet og dette anses som positivt. Det kulturhistoriske landskapet vil fremstå mindre fragmentert 
etter anleggelsen av ny E6. Ettersom tiltaket ligger i relativt god avstand fra plassene, vurderes 
påvirkningen som ubetydelig.  

 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

              ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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 Delområde 6: Engen 

Dagens situasjon 

Delområdet består av husmannsplassen Engen, og ligger lavere i terrenget enn Besserudgrenda, og noe 
isolert i kulturlandskapet. Delområdet utgjør en del av kulturlandskapet i skråningen øst for Fåberg 
sentrum. Dagens E6, jernbanen og Pilegrimsleden passerer vest for området. 

 

Figur 6-31: Registreringskart for delområde Engen. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, rød strek viser 
pilegrimsleden, trekanter (gul og rød) viser kommunalt listeførte kulturminner. Nummerering viser 
kulturminner med vernestatus i henhold til tabell og tekst under. (Kilde: COWI 2019) 

 

Tabell 6-6 Vernestatus 

 

15. Engen: Engen er en husmannsplass/småbruk rett ved gården Jonsonhaugen, i skråningen øst for 
Fåberg sentrum. Bruket fremstår som gjengrodd, og antas å ikke være i bruk. Flere kommunalt listeførte 
bygninger.  

Delområde Eiendom Bygning Kulturminne 
ID 

Datering Vernestatus SEFRAK 
kategori 

6 Engen 
 

15. Engen 
 
 

Våningshus 0501-0307-
040 

1800-tallet Kommunalt 
listeført 

Rød 

Låve  1800-tallet Kommunalt 
listeført 

Rød 

Fjøs  1800-tallet Kommunalt 
listeført 

Rød 
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Figur 6-32: T.v. Småbruket Engen, med gården Jonsonhaugen i bakgrunnen. Udatert. (Kilde: Widerøes flyveselskap 
AS). T.h.: Flyfoto av Engen slik det fremstår i dag. Foto i retning sør. (Kilde: 1881.no) 

 

Vurdering av verdi 

Delområdet Engen er vurdert å ha noe kulturhistorisk verdi. Siden plassen fremstår som ubebodd 
vurderes den til å inneha begrenset bygningshistorisk- eller arkitektonisk verdi. Plassen representerer en 
bygningstype, husmannsplassen, som tidligere var et vanlig innslag i kulturlandskapet, men grunnet 
fraflytting og generelt lite vedlikehold så er antallet av disse plassene betydelig redusert i dag. 
Delområdet knyttet seg derfor til kunnskapsverdi, og underverdiene representativ – sjeldenhet.  

 

Figur 6-33: Verdikart for delområde Engen angitt med gult område og vurdert til å ha noe verdi. Sort, tykk strek viser 
influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort og sort/hvitt. (Kilde: COWI 2019) 

Verdien for kulturmiljøet er vurdert til å være: noe. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                  ▲ 
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Vurdering av påvirkning 

Ny E6-trase vil føres i tunnel under delområde Engen. Tunnelen føres nordvest under området. Ny E6 vil 
dermed ikke påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner. 
Dagens E6 skal tilbakeføres, og dette vil være positivt for Engen, da støy og sjenanse fra trafikken vil bli 
redusert. 

 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                 ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøforbedring for delområdet. 

 Delområde 7: Sveen og Bakkom  

Dagens situasjon 

Delområdet er avgrenset av plassene Svea og Bakkom som ligger oppe i åsen. Landskapet ligger i svakt 
skrånende terreng ned mot Lågen, med en bratt åsside mot øst. Delområdet består delvis av åpent 
jordbrukslandskap og delvis av skog.   
 
Til sammen finnes det 5 bygninger som er kommunalt listeførte fordelt på disse plassene. Samtlige av 
bygningene på Sveen er datert til 1800-tallet, mens bygningene på Bakkom har ukjent opprinnelsesdato. 
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Figur 6-34: Registreringskart for delområde Sveen og Bakkom. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, rød 
strek viser pilegrimsleden, trekanter (rød) viser kommunalt listeførte kulturminner. Nummerering viser 
kulturminner med vernestatus i henhold til tabell og tekst under. (Kilde: COWI 2019) 

 

Tabell 6-7 Vernestatus 

 

 

16. Sveen: Sveen er et småbruk som ligger oppe i lia, ovenfor Ødegården. Den kommunalt listeførte 
bebyggelsen fra 1800-tallet fremstår betydelig ombygd og endret fra opprinnelig utseende.   

17. Bakkom: Bakkom er et småbruk som ikke er i bruk og som fremstår gjengrodd. Kommunalt listeført 
bebyggelse fra 1800-tallet. 

Delområde Eiendom Bygning Kulturminne 

ID 

Datering Vernetype SEFRAK 

kategori 

7 Sveen og 

Bakkom 

16.Sveen 

 

Våningshus 0501-0307-

043 

1800-

tallet.  

Kommunalt 

listeført.  

Rød 

Låve/fjøs 0501-0307-

044 

1800-

tallet.  

Kommunalt 

listeført. 

Rød 

Skåle/stabbur 0501-0307-

045 

1800-

tallet.  

Kommunalt 

listeført. 

Rød 

17. Bakkom Fjøs/stall (ruin) 0501-0307-

049 

Ukjent.  Kommunalt 

listeført. 

Rød 

Stabbur 0501-0307-

048 

Ukjent.  Kommunalt 

listeført. 

Rød 
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Figur 6-35: Flyfoto i retning øst med Bakkom til venstre og Sveen til høyre. (Kilde: 1881.no) 

 

Vurdering av verdi 

Delområdet Sveen og Bakkom er vurdert å ha noe kulturhistorisk verdi. Plassene fremstår ombygget og 
delvis endret. Plassene er lokalt alminnelige, og foruten alderen på bygningsmassen knyttes det ingen 
særskilt bevaringsverdi til plassene.  

 

Figur 6-36: Verdikart for delområde Sveen og Bakkom angitt med gult område og vurdert til å ha noe verdi. Sort, tykk 
strek viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort og sort/hvitt. (Kilde: COWI 2019) 
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Verdien for kulturmiljøet er vurdert til å være: noe. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                 ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Ved delområdet Sveen og Bakkom vil ny E6-trase bli ført i tunnel vest for gårdsbebyggelsen. Planlagt veg 
vil komme ut av nordre tunnelportal i fjellet rett sørvest for Bakkom, og dette kan forringe plassen i form 
av økt støy og luft, men påvirkningen fremstår likevel som ubetydelig. 

 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                    ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

 Delområde 8: Ødegården 

Dagens situasjon 

Delområdet består av plassene Ødegården, Smedstuen og Fåberg og Isakstua. Området er avgrenset av 
Lågen i vest, Isakstua i nord, Fåberg tettsted i sør, og eksisterende E6 i øst. Landskapet ligger i svakt 
skrånende terreng, med en bratt skogkledd åsside mot øst. Dovrebanen, Gudbrandsdalsvegen, 
Pilegrimsleden og dagens E6 deler området i nord-sørlig retning.   
 
Delområdet omfatter gårdsanlegg og bruk/plasser av nyere opprinnelse, jernbane og to generasjoner 
hovedveg. Landskapet er preget av nyere infrastruktur som veger og jernbane, og er stedvis gjengrodd 
kulturlandskap.  
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Figur 6-37: Registreringskart for delområde Ødegården. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, rød strek 
viser pilegrimsleden, trekanter (gul og rød) viser kommunalt listeførte kulturminner. Nummerering viser 
kulturminner med vernestatus i henhold til tabell og tekst under. (Kilde: COWI 2019) 

 

Tabell 6-8 Vernestatus 

Delområde Eiendom Bygning Kulturminne 

ID 

Datering Vernestatus SEFRAK 

kategori 

8 Ødegården 

 

 

 

 

 

 

18. 

Ødegården 

Våningshus 0501-0307-05 1900-tallet.  Kommunalt 

listeført.  

Rød 

Stall 0501-0307-

052 

1800-tallet.  Kommunalt 

listeført. 

Gul 

Låve 0501-0307-

051 

1800-tallet.  Kommunalt 

listeført. 

Gul 

19. 

Smedstuen 

Våningshus 0501-0307-

060 

1748/1923 Kommunalt 

listeført 

Rød 

20. Fåberg 

 

Våningshus 0501-0307-

061 

1800-tallet.  Kommunalt 

listeført 

Rød 

Skåle/utedo 0501-0307-

062 

1800-tallet Kommunalt 

listeført 

Rød 

21. Isakstua 

(Isakstuen) 

Bolighus (ruin) 0501-0307-

028 

1866 Kommunalt 

listeført 

Gul 

Stabbur 0501-0307-

029 

1900-tallet Kommunalt 

listeført 

Gul 

Stall/vognskjul 0501-0307-

030 

1900-tallet, 

første 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

Do 0501-0307-

031 

1900-tallet.  Kommunalt 

listeført 

Gul 
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18. Ødegården: Ødegården er et småbruk som ligger innenfor planområdet, på Lågensiden av jernbanen. 
Ødegården er ut fra navnet en gård som på et eller annet tidspunkt er tatt opp igjen etter Svartedauden. 
Gården består av tre bygg, et våningshus, en stall og en låve.  

 

 

Figur 6-38: Flyfoto av Ødegården i retning nord. (Kilde: 1881.no) 

 

 

Figur 6-39: Flyfoto av Ødegården med Smedstuen og Isakstua i bakgrunnen 1959. (Kilde: Widerøes flyveselskap AS) 

Låve 0501-0307-

033 

Ukjent. Kommunalt 

listeført 

Rød 

Skåle 0501-0307-

034 

Ukjent.  Kommunalt 

listeført 

Rød 

 Pilegrimsleden Vegfar   Ingen formell 

vernestatus 
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19. Smedstuen og 20. Fåberg: Smedstuen er bygget som husmannsplass, og har noe jord. På plassen 
bodde det en smed, som har gitt plassen sitt navn. I dag fremstår plassen som endret og ombygd. 
Fåberg er et tidligere småbruk, og ligger mellom dagens E6 og Gudbrandsdalsvegen. På brukene står 
flere kommunalt listeførte bygninger.  

 

 Figur 6-40: Flyfoto av Smedstuen og Fåberg i retning nord. (Kilde: Finn.no) 

21. Isakstua (Isakstuen): Isakstua er et småbruk som ligger tett inntil Gudbrandsdalsvegen. På bruket 
står flere kommunalt listeførte bygninger, blant annet et laftet vognskjul, et uthus og et bolighus.  

 

Figur 6-41: Isakstua, sett i retning nord, 1959. Gudbrandsdalsvegen (daværende Riksvei 50) til høyre. (Kilde: 
DigitaltMusuem) 
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Figur 6-42: Tv. Foto av Isakstua. (Kilde: Finn.no). Th. Låven på Isakstua. (Kilde: COWI 2019) 

 

Vurdering av verdi 

Delområdet Ødegården er vurdert å ha middels kulturhistorisk verdi. De eldste bygningene er oppført i 
løpet av 1800-tallet. Gårdstunene har tradisjonell form og beliggenhet i jordbrukslandskapet, men har 
redusert kunnskaps- og opplevelsesverdi på grunn av ombygging og endring. Nærhet til veg gjør at 
opplevelsesverdien er svekket. Til sammen er det 12 kommunalt listeførte bygninger innenfor 
delområdet, hvorav majoriteten av disse er fra 1800- og 1900-tallet. To av bygningene på Isakstuen har 
ukjent opprinnelsesdato. Dette gjelder en låve og en skåle. 

Våningshuset på Smedstuen har opprinnelse så langt tilbake som 1748, men er senere ombygd, trolig i 
1923. Til tross for at våningshuset ikke fremstår autentisk, er plassen en kilde til kunnskap.  

 

Figur 6-43: Verdikart for delområde Ødegården angitt med oransje område og vurdert til å ha middels verdi. Sort, 
tykk strek viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort og sort/hvitt. (Kilde: COWI 
2019) 
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Verdien for kulturmiljøet er vurdert til å være: middels. 

 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                               ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Tiltaket vil påvirke kulturmiljøet i området, og da særlig Isakstua og Smedstuen. 

Ny E6 legges i ny trasé noe lenger vest enn dagens veg. Dette medfører at Smedstuen og Isakstuen går 
tapt. Den nye traseen og da spesielt skråningsutslaget øst for Smedstuen, og tunnelportalen, vil påvirke 
opplevelsen av kulturlandskapet negativt, da dette bidrar til i å fragmentere det tidligere kulturhistoriske 
landskapet og lesbarheten.  

Tilbakeføringen av dagens E6 vil medføre en reetablering av tidligere terreng, og vil redusere inngrepet i 
kulturlandskapet noe, sett i retning øst.  

Sør for Ødegården, mellom Dovrebanen og Gudbrandsdalsvegen vil det bli anlagt massedeponi. Dette vil 
påvirke Pilegrimsleden som må legges om. Leden innehar ikke formell vernestatus, og en omlegging vil 
ikke ha negativ påvirkning på kulturmiljøet som helhet.  

 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: sterkt forringet 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet        Sterkt forringet 

 

                                                                                                        ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(--), betydelig miljøskade for delområdet. 
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6.2 Delstrekning Øyer 

For delstrekning Øyer er de fire alternativene A, B, C0 og C1 utredet hver for seg. Alternativene er vist på   

 
Alternativ A. Kryss ved Ensby og ny 110 km/t til sør for 

krysset ved Granrudmoen. 

Alternativ B. Kryss ved Navet og ny 110 km/t til sør for 

krysset ved Granrudmoen. 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING KULTURARV
68

 
Alternativ C0. Kryss ved Ensby og ny 110 km/t til sør for 

Hunderfossen. Deretter dagens veg med 90 km/t. 

 
Alternativ C1. Halvkryss ved Midtskog og ny 110 km/t til 

sør for Hunderfossen. Deretter dagens veg med 90 km/t. 

Figur 2-2.   

 Delområde 9: Ensby 

Dagens situasjon 

Delområdet består av gårdene Ensby og Ensbybakken med omkringliggende kulturlandskap. Gårdene, 
som har flere kommunalt listeførte bygninger, ligger langs traseen til den gamle ferdselsvegen 
Tjodvegen/Pilegrimsleden. Delområdet er avgrenset av Hundervegen i vest, området sør for Ensby i sør, 
lia øst for Ensbygårdene og området Midtbrenna i nord.   
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Figur 6-44: Registreringskart for delområde Ensby. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, rød strek viser 
pilegrimsleden, trekanter (gul ) viser kommunalt listeførte kulturminner. Nummerering viser kulturminner 
med vernestatus i henhold til tabell og tekst under. (Kilde: COWI 2019) 

Tabell 6-9 Vernestatus 

Delområde Eiendom Bygning Kulturminne 

ID 

Datering Vernetype SEFRAK 

kategori 

9 Ensby 

 

 

 

 

 

22. Ensby Kårbygning 0521-0001-

075 

1874 Kommunalt listeført.  Gul 

Stabbur 0521-0001-

076 

1925 Kommunalt listeført. Gul 

Treskestue, 

frittliggende.  

Ukjent.  1800-

tallet, 

fjerde 

kvartal. 

Kommunalt listeført. Gul 

23.Ensbybakken Hovedbygning 0521-0001-

008 

1800-

tallet, 

fjerde 

kvartal.  

Kommunalt listeført.  Gul 

Stabbur 0521-0001-

007 

1800-

tallet, 

fjerde 

kvartal. 

Kommunalt listeført.  Gul 

Pilegrimsleden Vegfar   Ingen vernestatus  

 

22. Ensby: Selve gården ligger utenfor planområdet, mens treskestuen, langs adkomstvegen, ligger 
innenfor. På tunet ligger flere kommunalt listeførte bygninger. Kårbygning fra 1874, våningshus og 
driftsbygning oppført 1924 og stabbur fra 1925. Treskestuen er en laftet bygning fra 1800-tallet. 
(Granum, S.K (1996), Norske gardsbruk, Oppland fylke, nr. 8). 
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Figur 6-45: Flyfoto av området i 1959, med Ensby gård i forgrunnen og Ensbybakken i bakgrunnen. (Kilde: 
DigitaltMuseum) 

 

  

Figur 6-46: T.v. Ensby gård. T.h. Treskestuen på Ensby, som ligger i planområdet. (Kilde: COWI 2019) 

 

23. Ensbybakken: Gården ligger utenfor planområdet, i samme delvis åpne kulturlandskap som Ensby. 
Gården ligger langs den gamle Tjodvegen/Pilegrimsleden. På gården står et kommunalt listeført 
våningshus og stabbur oppført i 1890-årene. (Kilde: Granum, S.K (1996), Norske gardsbruk, Oppland 
fylke, nr. 8). 
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Figur 6-47: Flyfoto av Ensbybakken, i retning øst. (Kilde: 1881.no) 

 

Vurdering av verdi 

Delområdet ved Ensby er vurdert å ha noe kulturhistorisk verdi. Dette er et område som består av to 
gårdsbruk og en husmannsplass. Gårdene ligger som del av et helhetlig og delvis åpent kulturlandskap. 
Kulturlandskapet er vurdert å ha opplevelsesverdi, som jordbrukslandskap. Gårdene fremstår som godt 
bevart, dette gjelder spesielt Ensby, hvor tunet har flere laftehus, bl.a. våningshuset. Tre bygninger er 
kommunalt listeførte. Låven, som ikke er listeført, men en sentral del av miljøet, fremstår som delvis til 
forfall. Langs adkomstvegen ligger et gammelt treskehus, som inngår i kulturmiljøet. Flere av bygningene 
har arkitektonisk verdi, som typiske gårdsbygninger, og som del av et tun.  

Ensbybakken, nord for Ensby, er ikke like helhetlig bevart som Ensby, men våningshus og stabbur har 
kulturhistorisk og arkitektonisk verdi. Flere bygninger er kommunalt listeførte. Gården er en viktig del av 
kulturlandskapet.  
 
Gjennom området passerer pilegrimsleden og Tjodvegen, som det er knyttet opplevelsesverdi til. Traseen 
følger Hundervegen fra Ensbybakken og sørover. Her er verdien og lesbarheten svekket.  
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Figur 6-48: Verdikart for delområde Ensby angitt med oransje område og vurdert til å ha middels verdi. Sort, tykk 
strek viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort. (Kilde. COWI 2019) 

 
Verdien for delområdet er vurdert til å være: middels. 
 
   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                               ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A:  
 
I delområdet Ensby vil det i alternativ A legges til rette for planfritt kryss ved Ensby. Vegtraseen vil i 
hovedsak følge eksisterende linje, men vil trekkes noe i retning sørvest mot Lågen, sør for Ensbykrysset. 
Det skal etableres to nye felt, og veganlegget legges på østre/vestre del av eksisterende trasé. Planlagt 
tiltak vil medføre at eksisterende lokalveg - Gudbrandsdalsvegen flyttes øst for ny trasé for E6 også sør 
for Ensbykrysset. 

Tiltaket vil ikke påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner. 
Endret trasé for E6, bredere veg, ny trasé for Gudbrandsdalsvegen, og nytt kryss vil til en viss grad 
kunne påvirke opplevelsen av kulturlandskapet omkring. Tiltaket vil også kunne påvirke fjernvirkningen 
av tiltaket, sett fra gårdene, men tiltaket ligger i et skogkledt område vest for kulturlandskapet, så 
påvirkningen anses som svært begrenset.  



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING KULTURARV
73

 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                 ▲ 

Alternativ B:  

I delområdet Ensby vil det eksisterende planfrie krysset bli fjernet. Dette medfører at inngrepet i 
landskapet blir redusert. For øvrig vil vegtraseen i hovedsak følge eksisterende linje som i alternativ A.   

Tiltaket vil ikke påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner. 
Endret trasé for E6, bredere veg, ny trasé for Gudbrandsdalsvegen, og nytt kryss vil til en viss grad 
kunne påvirke opplevelsen av kulturlandskapet omkring. Tiltaket vil også kunne påvirke fjernvirkningen 
av tiltaket, sett fra gårdene, men tiltaket ligger i et skogkledt område vest for kulturlandskapet, så 
påvirkningen anses som svært begrenset. 
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Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                     ▲ 

Alternativ C0:  

For beskrivelse av tiltaket og vurdering av påvirkning vises til alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                   ▲ 

Alternativ C1:  

For beskrivelse av tiltaket og vurdering av påvirkning vises til alternativ B.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A: 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B: 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0: 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1: 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING KULTURARV
75

 Delområde 10: Teinlagssvea 

Dagens situasjon 

Delområde Teinlagssvea, som ligger vest for Ensbykrysset, består av det som antas er et tidligere 
småbruk, med et kommunalt listeført bolighus. Et tidligere uthus er revet, og det tidligere åpne 
kulturlandskapet ned mot lågen er delvis gjengrodd. 

 

Figur 6-49: Registreringskart for delområde Teinlagssvea. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, rød strek 
viser pilegrimsleden, trekant (rød) viser kommunalt listeførte kulturminner. Nummerering viser 
kulturminner med vernestatus i henhold til tabell og tekst under. (Kilde: COWI 2019) 

 

Tabell 6-10 Vernestatus 

Delområde Eiendom Bygning Kulturminne 

ID 

Datering Vernetype SEFRAK 

kategori 

10 

Teinlagssvea 

24. 

Teinlagssvea 

Bolighus 0521-0001-

085. 

Ukjent.  Kommunalt listeført Rød 

  
 
24. Teinlagssvea: Antatt tidligere småbruk som ligger for seg selv vest for E6. Fremstår som et tun med 
et kommunalt listeført hus. Delvis gjengrodd dyrket mark.  
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Figur 6-50: Flyfoto av Teinlagssvea i retning nord. (Kilde: 1881.no) 

Vurdering av verdi 

Delområdet ved Teinlagssvea er vurdert å ha noe verdi. Verdien er knyttet til bygningene, og deres 
opplevelsesverdi og bruksverdi. Teinlagssvea antas å være et tidligere småbruk/husmannsplass, 
bestående av to godt bevarte bygninger, ett av disse er kommunalt listeført. Uthus er revet og utmark 
delvis gjengrodd. Dette reduserer lesbarheten av stedet som tidligere småbruk. 
 

 

Figur 6-51: Verdikart for delområde Teinlagssvea angitt med gult område og vurdert til å ha noe verdi. Sort, tykk strek 
viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort. (Kilde: COWI 2019) 
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Verdien for delområdet er vurdert til å være: noe.  

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                  ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A:  
 
I delområdet vil det i alternativ A legges til rette for planfritt kryss ved Ensby. Vegtraseen vil i hovedsak 
følge eksisterende linje, men vil trekkes noe i retning sørvest mot Lågen, sør for Ensbykrysset. Det skal 
etableres to nye felt, og veganlegget legges på østre/vestre del av eksisterende trasé. Planlagt tiltak vil 
medføre at eksisterende lokalveg - Gudbrandsdalsvegen flyttes øst for ny trasé for E6 også sør for 
Ensbykrysset. Det legges til rette for et massedeponi i området omkring Teinlagssvea.  

Tiltaket vil ikke direkte påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete 
kulturminner. Endret trasé for E6, bredere veg, ombygget planfritt kryss og planlagt massedeponi vil til 
en viss grad kunne påvirke opplevelsen av landskapet omkring Teinlagssvea. Deponiet vil medføre 
endringer i kulturlandskapet og ny veg blir liggende noe nærmere plassen enn i dagens situasjon. Ny veg 
skjermes delvis av at den legges i et skogkledt område.  

 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Noe forringet.  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                               ▲ 

Alternativ B:  
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I delområdet vil det eksisterende planfrie krysset på Ensby fjernes. Dette vil medføre at inngrepet i 
landskapet ved Tinnlagsvea blir redusert. For øvrig vil vegtraseen i hovedsak følge eksisterende linje som 
i alternativ A.  Det legges til rette for et massedeponi i området omkring Teinlagssvea. 

Tiltaket vil ikke direkte påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete 
kulturminner. Endret trasé for E6, bredere veg og planlagt massedeponi vil til en viss grad kunne påvirke 
opplevelsen av landskapet omkring Teinlagssvea. Deponiet vil medføre endringer i kulturlandskapet og ny 
veg blir liggende noe nærmere plassen enn i dagens situasjon. Ny veg skjermes delvis av at den legges i 
et skogkledt område. 

 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Noe forringet. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                               ▲ 

Alternativ C0:  

For beskrivelse av tiltaket og vurdering av påvirkning vises til alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Noe forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                              ▲ 
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Alternativ C1:  

For beskrivelse av tiltaket og vurdering av påvirkning vises til alternativ B.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Noe forringet. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                              ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A: 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0),   
ubetydelig miljøskade for delområdet.  

Alternativ B: 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet.  

Alternativ C0: 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1: 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet.  

 

 Delområde 11: Hunder 

Dagens situasjon 

Delområdet er avgrenset av Hundervegen i vest, Sagstugua i sør, åssiden i øst, og enden av den 
automatisk fredete delen av Tjodvegen, der denne møter Sørbygdavegen, i nord.  

Ved elva Sagåa, i lia ovenfor tidligere Bruvoll sag, ligger i dag et kulturmiljø knyttet til den historiske 
ferdselsvegen Tjodvegen/ Pilegrimsleden, som er datert til jernalder/middelalder. I samme miljø ligger 
også en fredet kullfremstillingsplass, en gravhaug, som er datert til yngre jernalder/middelalder, samt en 
husmannsplass ved navn Sagstugua. Navnet "Sagåa" antyder at det kan ha vært sagbruksdrift her i 
tidligere tider. Bruvoll sag lå langs åa frem til ca. 1970.    
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Figur 6-52: Registreringskart for delområde Hunder. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, rød strek viser 
pilegrimsleden, trekanter (gul) viser kommunalt listeførte kulturminner. Lilla R- viser arkeologisk minne. 
Nummerering viser kulturminner med vernestatus i henhold til tabell og tekst under. (Kilde: COWI 2019) 

 

Tabell 6-11 Vernestatus 

Delområde Eiendom Bygning Kulturminne 

ID 

Datering Vernetype SEFRAK 

kategori 

11 Hunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

Tjodvegen 

Vegfar 149447 Jernalder/mi

ddelalder 

Automatisk 

fredet  

 

26. Foss- 

ødegården  

Kullfremstillingsplass 156451 Yngre 

jernalder – 

middelalder. 

Automatisk 

fredet 

 

Kullfremstillingsplass 156454-1 Yngre 

jernalder – 

middelalder. 

Automatisk 

fredet 

 

Gravhaug 157420-1 Jernalder Uavklart.   

27. Sagstua 

(Sagstugua) 

 

Våningshus 0521-0001-

086 

1800-tallet, 

tredje 

kvartal.  

Kommunalt 

listeført 

Gul 

Fjøs 0521-0001-

089 

1800-tallet, 

tredje 

kvartal. 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

28. Granlund 

 

Stabbur  0521-0001-

088 

1800 tallet, 

tredje 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 
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29. Nybu Lyu  0521-0001-

087 

1800 tallet, 

tredje 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

Pilegrimsled

en 

Vegfar   Ingen 

vernestatus 

 

 
25. Tjodvegen (del av Pilegrimsleden): Tjodvegen er den gamle hovedvegen mellom Oslo og Trondheim, 
og er i Øyer stort sett sammenfallende med Pilegrimsleden mellom Hamar og Nidaros. En strekning på 
ca. 1,2 km er automatisk fredet, og denne ligger delvis innen planområdet. Datering er jernalder-
middelalder. Ligger i lia øst for Lågen. Langs vegen ligger også en brønn/vannpost. Vegen fortsetter 
videre SV for Sagstua og helt til Nordby, men er ikke automatisk fredet på denne strekningen. 
 

 

Figur 6-53: Ved Tjodvegen i Øyer. (Kilde: Ut.no) 

 
26. Foss-Ødegården: Området, som hovedsakelig ligger innenfor planområdet, består av en 
kullfremstillingsplass med 5 kullgroper i samling. Kulturminnet ligger på et platå nord for Sagåa der 
Tjodvegen/Pilegrimsleden krysser denne. Inntil vegen litt nord for disse ligger ytterligere 1 grop. Det ble 
ikke påvist slagg eller andre spor etter jernvinne på lokaliteten. Området er automatisk fredet. Datering 
er førreformatorisk tid, yngre jernalder. Litt vest for kullfremstillingsanlegg ligger en kullgrop for seg selv. 
Kullgropen er også automatisk fredet. Datering er yngre jernalder – middelalder.  
 

Nær inntil Tjodvegen og Foss-Ødegården ligger en mulig gravhaug. Den består stort sett av sand og jord. 
Halvparten er rast ut i elva. Opprinnelig diameter er ca. 12m og høyde er 2m. Datert til jernalder.  
Vernetype er uavklart (Askeladden – Riksantikvarens database).  
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27. Sagstua: Er en tidligere plass/småbruk som ligger innenfor planområdet, nær elva Sagåa, og Foss-
Ødegården. Plassen kan utfra navnet ha tilknytning til virksomhet i elva. Sagstugua har to kommunalt 
listeført bygninger og ligger også ved den automatisk fredete Tjodvegen.  
  
28. Granlund: Er et tidligere småbruk, som ligger rett syd for Sagstua, langs Tjodvegen. Våningshuset er 
kommunalt listeført.  
 
29. Nybu: Nyby ligger sør for Granlund, også langs gamle Tjodvegen. På eiendommen finnes et 
kommunalt listeført bygg.  
 

Vurdering av verdi 

Delområdet er vurdert å ha stor kulturhistorisk verdi. Til området hører Tjodvegen og Foss-Ødegården - 
kulturfremstillingsanlegget. Både vegen, som er en godt bevart og viktig nasjonal ferdselsveg, og 
kullfremstillingsanlegget, er automatisk fredete kulturminner. Vegfaret er vurdert å inneha 
kunnskapsverdi da den representerer en synlig og godt bevart rest av et historisk viktig vegfar. Videre 
har vegen opplevelsesverdi og bruksverdi da Tjodvegen er en mye brukt turveg.  

Plassen Sagstugua (Sagstua) er vurdert å ha middels kulturhistorisk verdi. Sagstugua har flere bevarte 
bygninger som er kommunalt listeførte. Beliggenheten og navnet på bruket, ved elva, og langs det 
historiske vegfaret, underbygger den kulturhistoriske verdien.   

Ved Sagstugua er et delvis gjengrodd kulturlandskap, i dag lite lesbart. Pilegrimsleden krysser området. 
Her ligger flere delvis bevarte småbruk og plasser.  

I vestre del av området ved Hunder stasjon ligger restene etter et tidligere stasjonssted, med sagbruk og 
lokalbutikk, som i dag fremstår som lite lesbart og fragmentert. Stasjonen er revet. Området er delvis 
gjengrodd.  
 

 

Figur 6-54: Verdikart for delområde Hunder angitt med rødt område og vurdert til å ha stor verdi. Sort, tykk strek 
viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort. (Kilde: COWI 2019) 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING KULTURARV
83

 
Verdien for delområdet er vurdert til å være: Stor.    
 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                               ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

I delområdet vil alternativ A i stor grad følge eksisterende veglinje, men vil utvides i bredde 
sammenlignet med eksisterende situasjon. Det skal etableres to nye felt, og veganlegget vil i hovedsak 
utvides mot øst. Det planlegges en bru som krysser veganlegget nord for tidligere Bruvoll sag. Denne 
skal knytte Hundervegen med bebyggelse vest for E6. Bredere veglinje medfører at tiltaket vil kunne 
påvirke bebyggelse langs vegtraseen.   

Tiltaket vil ikke påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner 
og ligger i god avstand fra delområdet ved Tjodvegen og Sagstugua. Endret trasé for E6, bredere veg, og 
ny trasé for Hundervegen vil til en viss grad kunne påvirke opplevelsen av kulturlandskapet lokalt, og 
fjernvirkningen av tiltaket sett fra Sagstugua og Tjodvegen, men påvirkningen anses som begrenset da 
veganlegg og jernbane allerede preger området i dag. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                   ▲ 

Alternativ B  

For beskrivelse av tiltaket og vurdering av påvirkning vises til alternativ A.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                   ▲ 

Alternativ C0 

For beskrivelse av tiltaket og vurdering av påvirkning vises til alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                   ▲ 

Alternativ C1:  

I delområdet vil alternativ C1 i stor grad følge eksisterende veglinje, men vil utvides i bredde 
sammenlignet med eksisterende situasjon. Det skal etableres to nye felt, og veganlegget vil i hovedsak 
utvides mot øst. Det planlegges en bru som krysser veganlegget nord for Bruvoll sag. Denne skal knytte 
Hundervegen med bebyggelse vest for E6. Utvidet veglinje medfører at tiltaket vil kunne påvirke 
bebyggelse langs vegtraséen. Sør for Bruvoll sag, ved Berg, planlegges et såkalt halvkryss, med to 
avkjøringsramper og en bru, og en ny rundkjøring langs Hundervegen. 

Tiltaket vil ikke påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner 
og ligger i god avstand fra delområdet ved Tjodvegen og Sagstugua. Endret trasé for E6, bredere veg, og 
ny trasé for Hundervegen vil til en viss grad kunne påvirke opplevelsen av kulturlandskapet lokalt, og 
fjernvirkningen av tiltaket sett fra Sagstugua og Tjodvegen, men påvirkningen anses som begrenset da 
veganlegg og jernbane allerede preger området i dag. 

Halvkrysset vil medføre et noe større inngrep i kulturlandskapet, enn de andre alternativene, men 
virkningen av dette anses som begrenset da området har lite bebyggelse og er preget av veganlegg, 
jernbane og restarealer med vegetasjon og steinfyllinger.  

 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                   ▲ 
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Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A:  

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B: 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0: 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1:  

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

 Delområde 12: Hunderfossen 

Dagens situasjon 

Delområdet omfatter Hunderfossen dam med verneområde, og området omkring. Hunderfossen 
familiepark, Norsk vegmuseum og Energisenteret ligger på vestsiden av elva, hvilket tilsier at 
nærområdet er godt besøkt.  

 

Figur 6-55: Registreringskart for delområde Hunderfossen. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, 
trekanter (gul og rød) viser kommunalt listeførte kulturminner. Nummerering viser kulturminner med 
vernestatus i henhold til tabell og tekst under. (Kilde: COWI 2019) 
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Tabell 6-12 Vernestatus 

Delområde Eiendom Bygning Kulturminne 

ID: 

Datering Vernetype SEFRAK 

kategori 

14 

Hunderfossen 

 

30. Hunder- 

fossen 

Damanlegg, 

teknisk/industrielt 

minne.  

217326-1 1963 Statlig 

listeført  

 

 
30. Hunderfossen dam: Består av en stor betonglukedam som demmer opp Gudbrandsdalslågen. 
Dammen er statlig listeført. Den inngår i elvekraftverket Hunderfossen fra 1963, med en kraftstasjon i 
fjell på vestsiden av dammen. Kraftverket utnytter et fall på 46 meter. Hunderfossen er trolig et av 
landets mest kjente elvekraftverk. Den er lett tilgjengelig og har stor verdi med hensyn til formidling av 
historie knyttet til elvekraftverk. (Askeladden – Riksantikvarens kulturminnedatabase). 

  

Figur 6-56: T.v. Hunderfossen, 1938. (Kilde: Norsk skogmuseum) T.h. Hunderfossen 1965. (Kilde: Norsk teknisk 
museum) 

Vurdering av verdi 

Delområdet ved Hunderfossen er vurdert å ha stor kulturhistorisk verdi. Dammen representerer en stor 
lukedam i et elvekraftverk i et av landets største vassdrag. Dammen er lett tilgjengelig og har stor verdi 
med hensyn til formidling av historie knyttet til elvekraftverk. Verdien underbygges av at dammen er 
statlig listeført. Dammen er godt synlig i landskapet og fremstår som et lokalt landemerke.   
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Figur 6-57: Verdikart for delområde Hunderfossen angitt med rødt område og vurdert til å ha stor verdi. Sort, tykk 
strek viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort. (Kilde: COWI 2019) 

 

Verdien for delområdet er vurdert til å være: Stor.  

 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                 ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A:  

I delområdet Hunderfossen vil alternativ A i stor grad følge eksisterende veglinje langs Lågen, men vil 
utvides i bredde sammenlignet med eksisterende situasjon. Det skal etableres to nye kjørefelt, og 
veganlegget vil i hovedsak utvides mot øst.  

Tiltaket vil ikke berøre automatisk fredete kulturminner i området. Tiltaket vil heller ikke direkte berøre 
den statlig listeførte Hunderfossen dam eller verneområdet omkring dammen. Tiltaket vil til en viss grad 
kunne påvirke dammens omgivelser, da det bl.a. medfører tildels store og synlig skjæringer som vil 
oppleves fra dammen.   

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Noe forringet.  
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                               ▲ 

Alternativ B:  

For beskrivelse av tiltaket og vurdering av påvirkning vises til alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Noe forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                               ▲ 

Alternativ C0: 

Delområdet vil ikke berøres av tiltak i alternativ C0. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                   ▲ 

Alternativ C1:  

Delområdet vil ikke omfattes av tiltak i alternativ C1. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                    ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A:   

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (-), 
noe miljøskade for delområdet. 

Alternativ B:  

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (-), 
noe miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0:  

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ingen miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1:  

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ingen miljøskade for delområdet. 

 Delområde 13: Nedre Sørbygda 

Dagens situasjon 

Delområdet utgjør det vestvendte kulturlandskapet sør for Granrudmoen og Solvang, langs Lågen. I lia 
ligger to gårdsbruk, Fossøygården og Måkrud. Lia er relativt bratt og vender mot lågen i vest. Ned mot 
elva ligger den nyere Gudbrandsdalsvegen og E6.  

Området er avgrenset av Lågen i vest, Solvang/Granrudmoen i nord, en bratt skråning i landskapet og 
grensen til Fossøygården i øst, og sørgrensen til Fossøygården i sør.  
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Figur 6-58: Registreringskart for delområde Nedre Sørbygda. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, 
trekanter (gul og rød) viser kommunalt listeførte kulturminner. Lilla R- viser arkeologisk minne. 
Nummerering viser kulturminner med vernestatus i henhold til tabell og tekst under. (Kilde: COWI 2019) 

Tabell 6-13 Vernestatus 

Delområde Eiendom Bygning Kulturminne 

ID 

Datering Vernetype SEFRAK 

kategori 

13 Nedre 

Sørbygda 

 

 

31. 

Fossøygården 

(Fossegården)  

 

Hovedbygning 0521-0001-

010 

1770 Kommunalt 

listeført 

Gul 

Stabbur 

 

0521-0001-

009 

1923 Kommunalt 

listeført 

Gul 

32. Mokrud 

(Måkrud) 

Stabbur 0521-0001-

011 

1900-tallet Kommunalt 

listeført 

Gul 

 

31. Fossøygården (Fossegården): Ligger innenfor planområdet i lia ovenfor Hunderfossdammen. 
Hovedbygningen skal være oppført i 1770. Bygningen er senere ombygget og i dag inspirert av 
sveitserstilen. Bygningen har L-form. Delvis påbygget i mer moderne stil. Låvebygning og stabbur oppført 
1923, begge er godt bevart. Gården har et åpent beitelandskap mot sør. Gården var pensjonat og 
skysstasjon mellom 1876-1923, og motell fra 1965 (Granum, S.K (1996), Norske gardsbruk, Oppland 
fylke, nr. 8). 
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Figur 6-59: Fotografi av Fossøygården 1952. (Kilde: DigitaltMuseum) Fossøygården sett i retning vest med 
Hunderfossen i bakgrunnen. (Kilde: 1881.no) 

32. Mokrud (Måkrud): Gården ligger innenfor planområdet i lia nord for Fossøygården. Her står et 
kommunalt listeført stabbur, oppført på 1800-tallet, driftsbygning oppført 1931 og våningshus er av 
nyere dato. 

Rett nord og nedenfor Mokrud, nede ved Måkrudstugun, kan det ligge rester etter en såkalt blesterhaug 
(del av et anlegg for jernutvinning). Anlegget ble pløyd ut en gang etter år 1900 for å etablere en åker på 
området. I følge lokalhistoriker Tor Ile kan anlegget ha hatt vanndrevne blåsebelger og plasserer det på 
bakgrunn av dette i slutten av middelalder. Dersom ikke nydyrkinga eller seinere vegutbygging i området 
har fjernet alle spor etter blesteranlegget, så kan det være mulig å finne rester etter jernframstillingen i 
dyrka marka på Mokrud. (Kilde: Oppland fylkeskommune).  
 

 

Figur 6-60: Flyfoto av Mokrud sett i retning vest. (Kilde: 1881.no) 
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Vurdering av verdi 

Delområdet vurderes til å ha middels kulturhistorisk verdi. Verdien knytter seg til opplevelses- og 
kunnskapsverdi knyttet til kulturlandskapet og gårdene. Særlig verdi har Fossøygården, og dens historie 
som gård og skysstasjon langs hovedvegen. Deler av gårdsbebyggelsen har arkitektonisk verdi som godt 
bevart bebyggelse knyttet til gård og skysstasjon. Gården, som fremstår som et helhetlig miljø har flere 
bygninger som er kommunalt listeførte, herunder det våningshuset/skysstasjonen. Gården ligger som del 
av et kulturlandskap, som knyttes østover i lia mot Hunder gård. Gården ligger synlig til på en høyde ved 
elva og Hunderfossen.  
 
Gården Mokrud som ligger nord for Fossøygården er vurdert å ha noe kulturhistorisk verdi. Verdien er 
knyttet til et eldre stabbur. Stabburet oppleves om et enkelt kulturminne, som del av et kulturlandskap. 
 
 

  

Figur 6-61: Verdikart for delområde Nedre Sørbygda angitt med oransje område og vurdert til å ha middels verdi. 
Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort. (Kilde: COWI 2019) 

 

Verdien for delområdet er vurdert til å være: Middels.  

 

      Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                    ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A:  

I delområdet Nedre Sørbygda vil alternativ A følge eksisterende veglinje sør for Fossøygården. 
Vegkurvaturen ved Fossøygården og nord for Fossøygården vil rettes ut og flyttes mot øst. Vegen vil 
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utvides i bredde sammenlignet med eksisterende situasjon. Det skal etableres to nye kjørefelt, og 
veganlegget vil i hovedsak utvides mot øst.  

Tiltaket vil påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner, slik som Fossøygården og kulturlandskapet 
omkring. Passasjen forbi gården er relativt smal mellom gården, dammen og elva, og her vil 
breddeutvidelse medføre at veganlegget får en negativ innvirkning på gårdstunet og hageanlegget, og 
medføre sterk forringelse av opplevelsen av kulturlandskapet, gården og tunet. Også nord for 
Fossøygården vil kulturlandskapet bli påvirket, da vegen vil medføre en stor skjæring i landskapet.    

 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Sterkt forringet. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                           ▲ 

Alternativ B:  

For beskrivelse av tiltaket og vurdering av konsekvenser vises til alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Sterkt forringet. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 
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                                                                           ▲ 

Alternativ C0: 

Delområdet vil ikke berøres av tiltak i alternativ C0. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                   ▲ 

Alternativ C1:  

Delområdet vil ikke berøres av tiltak i alternativ C1. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                   ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A:   

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(--), betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B  

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(--), betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0:  

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ingen miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1:  

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ingen ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (0), ingen miljøskade for delområdet. 
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 Delområde 14: Øvre Sørbygda 

Dagens situasjon 

Området utgjør øvre del av det vestvendte kulturlandskapet sør for Hafjell Alpinanlegg/Åsletta ned til 
Hunder. I lia ligger flere gårdsbruk og plasser av ulik størrelse, samt en del annen bebyggelse. Lia er 
relativt bratt og vender mot lågen i vest. Gjennom området krysser den gamle ferdselsvegen 
Tjodvegen/Pilegrimsleden, som flere av de større gårdene ligger langs.  

Området er avgrenset av den østre grensen til Fossøygården i vest, Solvang/Hafjell alpinanlegg i nord, 
åssiden i øst, og enden av det åpne kulturlandskapet, området ved Hunder gård i sør. 

 

Figur 6-62: Registreringskart for delområde Øvre Sørbygda. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, rød 
strek viser pilegrimsleden, trekanter (gul og rød) viser kommunalt listeførte kulturminner. Lilla R- viser 
arkeologisk minne. Nummerering viser kulturminner med vernestatus i henhold til tabell og tekst under. 
(Kilde: COWI 2019) 
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Tabell 6-14 Vernestatus 

Delområde Eiendom Bygning Kulturminne 

ID 

Datering Vernetype SEFRAK 

kategori 

14 

Øvre 

Sørbygda 

 

 

 

 

 

33. Hunder 

gård 

 

Hovedbygning 0521-0001-

019 

1700-tallet, 

tredje 

kvartal.  

Kommunalt 

listeført 

Rød.  

Stabbur 0521-0001-

021 

1800-tallet, 

andre 

kvartal. 

Kommunalt 

listeført 

Rød.  

Vaskeri 0521-0001-

017 

1800-tallet.  Kommunalt 

listeført 

Rød.  

Smie Ukjent.  1800-tallet.  Kommunalt 

listeført 

Gul 

Villa Fridheim   Villa/bolighus Ukjent.  1800 tallet, 

fjerde 

kvartal.  

- 

34. Skalmstad Stabbur 0521-0001-

034 

1800 tallet, 

fjerde 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

35. Ile gård 

 

 

  

 

 

Hovedbygning 0521-0001-

028 

1800 tallet, 

tredje 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

Fjøs 0521-0001-

026 

1800 tallet, 

fjerde 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

Låve 0521-0001-

025 

1800 tallet, 

fjerde 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

Stall 0521-0001-

024 

1800 tallet, 

fjerde 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

Kårhus 0521-0001-

027 

1800 tallet, 

tredje 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

Skåle 0521-0001-

022 

1800 tallet, 

fjerde 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

Løsfunn - gryteøre 

i bronse 

243694-0 Jernalder - 

middelalder 

Ikke fredet  

Løsfunn - 

fragment 

243696-0 Jernalder - 

middelalder 

Ikke fredet  

36. Haugen 

 

 

Fjøs 0521-0001-

032 

1800-tallet  Kommunalt 

listeført 

Rød 

Lagerhus 0521-0001-

033 

1800-tallet Kommunalt 

listeført 

Rød 
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33. Hunder gård: Eiendommen ligger delvis innenfor planområdet, i øvre del i lia, langs Sørbygdsvegen. 
Tunet har flere godt bevarte bygninger fra 1700- og 1800-tallet, som er kommunalt listeførte. Til gården, 
innenfor planområdet, ligger også et gammelt vaskeri og en smie. Gården ligger i et åpent kulturlandskap 
(Granum, S.K (1996), Norske gardsbruk, Oppland fylke, nr. 8). 

Nord for gården ligger Villa Fridheim, et bolighus inspirert av dragestilen, som er godt bevart. 
Eiendommen, som ligger nære bekken, er ikke kommunalt listeført.  

 

Figur 6-63: Hunder gård med kulturlandskapet i bakgrunnen. (Kilde: COWI 2019) 

 

Stall 

 

0521-0001-

031 

1800 tallet, 

fjerde 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

Stabbur 0521-0001-

029 

1800 tallet, 

fjerde 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

37. Bjørge 

 

Hovedbygning 0521-0001-

049 

1700 tallet, 

tredje 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Rød 

Eldhus 0521-0001-

048 

1800 tallet, 

fjerde 

kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

38. Stubberud Stabbur 0521-0001-

055 

1700-tallet Kommunalt 

listeført 

Rød 

Pilegrimsleden Vegfar   Ingen 

vernestatus 
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Figur 6-64: Hunder gård med Fridheim i bakgrunnen. (Kilde: COWI 2019) 

 

 

Figur 6-65: Villa Fridheim med hage, i 1952. Husene i forgrunnen er vaskeribygg og smie, antagelig tilhørende Hunder 
gård. Vaskeri og smie er kommunalt listeført, og ligger innenfor planområdet. (Kilde: Digitalt Museum) 

 

34. Skalmstad: Eiendommen ligger delvis innenfor planområdet, i øvre del i lia, langs Sørbygdsvegen. 
Gården har et stabbur som er kommunalt listeført.   

35. Ile gård: Eiendommen ligger delvis innenfor planområdet, i øvre del i lia, langs Sørbygdsvegen. Tunet 
utgjør et helhetlig og godt bevart tun med en rekke bygninger fra 1800-tallet. Bygningene er kommunalt 
listeførte. Det er også gjort løsfunn sør for gårdstunet, bl.a. en gryteøre i bronse. Gården ligger i et åpent 
og godt bevart kulturlandskap (Granum, S.K (1996), Norske gardsbruk, Oppland fylke, nr. 8). 
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Figur 6-66: Flyfoto av Ile gård med omkringliggende kulturlandskap 1952. (Kilde: 1881.no og Digitalt Museum) 

36. Haugen: Eiendommen ligger delvis innenfor planområdet, i øvre del i lia, langs Sørbygdsvegen. Tunet 
har flere bevarte bygninger oppført på 1800-tallet som er kommunalt listeførte. Gården ligger i et åpent 
kulturlandskap.  

 

Figur 6-67: Flyfoto av Haugen gård sett i retning øst. (Kilde: 1881.no) 

37. Bjørge: Eiendommen ligger delvis innenfor planområdet, i øvre del i lia, langs Sørbygdsvegen. Tunet 
har to bevarte bygninger oppført på 1700- og 1800-tallet som er kommunalt listeførte. Gården ligger i et 
åpent kulturlandskap. 
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Figur 6-68: Flyfoto av Bjørge gård i retning øst. (Kilde: 1881.no) 

38. Stubberud: Eiendommen ligger delvis innenfor planområdet, i øvre del i lia, langs Sørbygdsvegen. 
Tunet har et bevart stabbur oppført på 1700-tallet som er kommunalt listeført. Gården ligger i et åpent 
kulturlandskap. 

 

Figur 6-69: Flyfoto av Stubberud gård i retning øst. (Kilde: 1881.no) 

Vurdering av verdi 

Delområdet vurderes å ha stor kulturhistorisk verdi. Området består av et tradisjonelt kulturhistorisk 
jordbrukslandskap med stor tidsdybde. Landskapet som holdes i hevd av tradisjonelt landbruk. Dette 
bidrar til opplevelsesverdi og kunnskapsverdi. I dette landskapet ligger flere godt bevarte gårdsbruk og 
småbruk med flere kommunalt listeførte bygninger, flere av disse har arkitektonisk verdi som helhetlige 
og typiske gardstun, men har også verdi som frittstående bygninger. Av slike tun nær eller i planområdet 
kan nevnes gårdene Hunder, Ile, Ilehaugen og Bjørge. Gårdene er knyttet til kulturlandskapet omkring, 
og til den historiske ferdselsvegen Tjodvegen/Pilegrimsleden. I området finnes også frittliggende 
bebyggelse, slik som dragestilsvillaen, Fridheim, nord for Hunder. Villaen fremstår lite endret.  
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Figur 6-70: Verdikart for delområde Øvre Sørbygda angitt med rødt område og vurdert til å ha stor verdi. Sort, tykk 
strek viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort. (Kilde: COWI 2019) 

 
Verdien for delområdet er vurdert til å være: Stor. 
 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                                   ▲  

 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A:  

I delområdet Øvre sørbygda vil alternativ A i stor grad følge eksisterende veglinje langs Lågen, og tiltaket 
vil ikke direkte påvirke delområdet.  

Tiltaket langs eksisterende veg vil ikke påvirke kjente registrerte nyere tids eller automatisk fredete 
kulturminner i området. Tiltaket vil kunne påvirke kulturlandskapet man ser fra delområdet, men i 
begrenset grad. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring.   
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                ▲ 

Alternativ B:  

For beskrivelse av tiltaket og vurdering av påvirkning vises til alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                ▲ 

Alternativ C0:  

Delområdet vil ikke omfattes av tiltak i alternativ C0. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Alternativ C1:  

Delområdet vil ikke omfattes av tiltak i alternativ C1. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A:   

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ingen miljøskade for delområdet. 

Alternativ B:  

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ingen miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0:  
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Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ingen miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1:  

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ingen miljøskade for delområdet. 

 Delområde 15: Granrudmoen 

Dagens situasjon  

Delområdet utgjør den nordre delen av planområdet omkring Åsletta og sør for Granrudmoen. Området 
består delvis av et spredtbygd tettsted med handel, næring, skole og alpinanlegg, noen småbruk og 
bolighus i dels åpent landskap. Gjennom området renner elva Mosåa. Der elva møter lågen har det vært 
bru og vadested på hovedvegen i lang tid. Her har også vært skysstasjon på Åsletta, og senere skole. 
Lenger nord var det tidligere et skog- og landbruksområde, men dette området har de siste 40 år vært 
utbygd med eneboligfelt, næring, handel, skole og alpinanlegg med tilhørende funksjoner. E6 fikk ny 
trasé utenom Granrudmoen, ned mot lågen, på 1970-tallet.  

Området ligger i svak skårenende og flatt terreng, elveslette (jf. navnet Åsletta) ned mot 
Lågen/Jemnefjorden. Landskapet og fjorden ble til dels betydelig endret ved oppføringen av 
Hunderfossen og oppdemming av elva på 1960-tallet.   

Området er avgrenset av Gudbrandsdalslågen i vest, søndre del av Granrudmoen i nord, åssiden i øst, og 
nordenden av det åpne kulturlandskapet i Øyer sørbygd i sør. 

 

Figur 6-71: Registreringskart for delområde Granrudmoen. Sort, tykk strek viser influensområde for kulturarv, 
trekanter (gul) viser kommunalt listeførte kulturminner. Nummerering viser kulturminner med vernestatus 
i henhold til tabell og tekst under. (Kilde: COWI 2019) 
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Tabell 6-15 Vernestatus 

Delområde Eiendom Bygning Kulturminne 

ID: 

Datering Vernetype SEFRAK 

kategori 

15 

Granrudmoen 

 

 

39. Stenberg Hovedbygning 0521-0001-

015 

1800-tallet, 

fjerde kvartal.  

Kommunalt 

listeført 

Gul 

40. Bruen 

 

Hovedbygning 0521-0001-

090 

1800-tallet, 

fjerde kvartal 

Kommunalt 

listeført 

Gul 

41. Gamle 

Solvang 

skole.  

Skolebygning Ukjent.  Antatt oppført 

1900-tallet, 

første kvartal. 

Regulert til 

hensynssone 

bevaring 

 

Kongevegen Vegfar   Ingen 

vernestatus 

 

 

39. Stenberg: Eiendommen ligger innen planområdet, inntil Hundervegen (gamle E6) sør for Åsletta. På 
eiendommen står en kommunalt listeført bygning. Bygningen er relativt stor, og er inspirert av 
sveitserstilen og fremstår godt bevart.  
 

 

Figur 6-72: Sveitserhuset på Stenberg, sett fra nord. (Kilde: Finn.no) 

40. Bruen: På eiendommen, som ligger innenfor planområdet, står en kommunalt listeført bygning fra 
1800-tallet som ligger tett inntil en nyere bygning. Eldre kart viser et krysningspunkt for hovedvegen på 
dette stedet, noe som navnet på stedet kan antyde.  
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Figur 6-73: Flyfoto av Bruen, med E6 til venstre. (Kilde: 1881.no) 

41. Gamle Solvang skole: Den gamle skolebygningen ligger langs Hundervegen, innenfor planområdet. 
Bygningen er en murbygning med halvvalmet tak, den har klassisistiske trekk, empire stilsvinduer og 
skiferbelagt tak. Bygningen fremstår autentisk og godt bevart. Bygningen, og en sone omkring, er 
regulert til hensynssone bevaring. Antatt oppført 1900-tallet, første kvartal.  

 

Figur 6-74: Solvang skole etter krigen. (Kilde: Opplandsarkivet) 
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Figur 6-75: Tv. Solvang i 2015, sett i retning vest. (Kilde: Finn.no) Solvang i 2019. (Kilde: COWI 2019) 

Vurdering av verdi 

Delområdet vurderes å ha noe kulturhistorisk verdi. Kulturmiljøet omfatter flere frittstående 
kulturminner, uten noen utpreget sammenheng. To av bygningene er kommunalt listeførte. I området 
ligger Solvang, et skolebygg med tilnærmet opprinnelig fremtoning. Bygningen er gitt ny funksjon som 
næringsbygg, men er godt bevart og fremstår relativt autentisk og er vurdert å ha arkitektonisk verdi. 
Bygningen er regulert til bevaring, men er ikke kommunalt listeført.  

Lenger sør ligger Stenberg, en sveitserbygning, som er kommunalt listeført. Bygningen er tidstypisk, 
relativt autentisk og er vurdert å ha noe arkitektonisk verdi. Bygningen har opplevelsesverdi ved ankomst 
sørfra til området, og bidrar sammen med Solvang og skysstasjonen på Åsletta til å gi en tidsdybde til 
området.  

Gjennom området krysser flere generasjoner hovedveg. Stedet har i lange tider vært et viktig 
krysningspunkt over Mosåa. Langs elva, ned mot lågen, ligger en liten eiendom kalt Bruen, med en 
bygning som er kommunalt listeført. Historiske kart viser et krysningspunkt for vegen omtrent her ved 
Broen, noe som også navnet kan antyde.  
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Figur 6-76: Verdikart for delområde Granrudmoen angitt med gult område og vurdert til å ha noe verdi. Sort, tykk 
strek viser influensområde for kulturarv. Nytt veganlegg vises med sort og blått. (Kilde: COWI 2019) 

 

Verdien for delområdet er vurdert til å være: noe 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                  ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A:  

I delområdet Granrudmoen vil alternativ A i stor grad følge eksisterende veglinje, men vil utvides i 
bredden sammenlignet med eksisterende situasjon. Det skal etableres to nye felt, og veganlegget vil 
utvides i bredden mot øst og vest. Ny veg vil medføre ny bru/kulvert over Mosåa, og relativt store 
fyllinger ved Måkrud/Navet.   

Tiltaket vil ikke påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner. 
Endret trasé for E6, bredere veg, og delvis endret trasé for Hundervegen vil til en viss grad kunne påvirke 
landskapsbildet og opplevelsen av kulturlandskapet, men påvirkningen på delområdet anses som 
begrenset til ubetydelig da kulturminnene ligger i god avstand fra vegen og veganlegg allerede preger 
området i dag.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                   ▲ 

Alternativ B:  

I delområdet Granrudmoen vil alternativ B i stor grad følge eksisterende veglinje, men vil utvides i 
bredde sammenlignet med eksisterende situasjon. Det skal etableres to nye felt, og veganlegget vil 
utvides mot øst og vest. Ved Navet legges det til rette for et planfritt kryss, med fire armer. Krysset er 
arealkrevende, og vil medføre noe fylling i Lågen.  

Tiltaket vil ikke påvirke kjente registrerte nyere tids kulturminner eller automatisk fredete kulturminner. 
Endret trasé for E6, bredere veg, planfritt kryss ved Navet og delvis endret trasé for Hundervegen vil til 
påvirke opplevelsen av kulturlandskapet i området. Påvirkningen av tiltaket på delområdet ans som noe, 
men påvirkningen begrenses av at kulturminnene ligger i god avstand fra vegen og at veganlegg allerede 
preger området i dag. 

 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: noe forringet. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                               ▲ 

Alternativ C0:  

Delområdet vil ikke berøres av tiltak i alternativ C0. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                   ▲ 

Alternativ C1:  

Delområdet vil ikke berøres av tiltak i alternativ C1. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring. 

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A:   

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B:  

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0:  

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1:  

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

 

6.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Alternativ A, B, C0 og C1 beskrives i dette kapitlet under ett.  

Delstrekning Lillehammer: 

› Ved Storhove vil tiltaket medføre en midlertidig og permanent omlegging av pilegrimsleden, som 
krysser dette området langs Vormstuguvegen og i kulvert under dagens E6. Leden vil legges øst for 
og over tunnelportalen og knyttes til leden igjen ved Sundgården. 
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› Ved Nordhove og Fåberg vil eksisterende E6 tilbakeføres til landbruks, - natur og friluftsområde 
(LNF-område) og brukes til masseoppfylling. Grensen for midlertidig bygg- og anleggsområder 
legges nær gårdstunet på Nordhove. Ved Ødegården vil de kommunalt listeførte plassene Smedstua 
og Isakstua måtte rives.  Fåberg som også er kommunalt listeført ligger utenfor traséen, men innen 
bygg og anleggsområdet og kan bli berørt i anleggsfasen. Sør for Ødegården, mellom Dovrebanen 
og Gudbrandsvegen vil et massedeponi berøre Pilegrimsleden, som her ligger som en sti/turveg vest 
for Gudbrandsdalsvegen. Leden vil her måtte legges om midlertidig som følge av anleggsarbeidet.  

Delstrekning Øyer: 

› Ved Ensby finnes ett kjent nyere tids kulturminne som blir berørt. Kommunalt listeførte 
Teinlagssvea, hvor det legges opp til massedeponi i nord og sør. Pilegrimsleden vil i dette området 
måtte legges om midlertidig som følge av anleggsarbeidet.    

› Ved Fossøygården legges grensen for midlertidig bygg- og anleggsområder midt på tunet på gården, 
tett inntil våningshuset/tidligere skysstasjonen. Dette kan få konsekvenser for bygninger og tun i 
anleggsfasen.  
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7 Skadereduserende tiltak 

7.1 Anleggsperioden 

Det følgende er en gjennomgang av skadereduserende tiltak i anleggsperioden for tiltaket. Først generelt 
for tiltaket, deretter spesifikt for delområder/tema.  

Generelt 

› Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk 
fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i 
lov om kulturminner §8, 2. ledd.   

› Alle kjente automatisk fredete- og nyere tids kulturminner som skal ivaretas, skal tydelig avmerkes i 
plankart og i aktuelle prosjekteringsdokumenter.  

› Under anleggsperioden må kjente registrerte automatisk fredete kulturminner gjerdes inn med 
midlertidig gjerde. Automatisk fredet kulturminner har en sikringssone på 5 meter, som i likhet med 
selve kulturminnet er fredet. Tunge anleggskjøretøy er ikke tillatt brukt innenfor sikringssonen for 
automatisk fredete kulturminner. Det er ikke lov til å lagre anleggsutstyr eller tilsvarende, eller gjøre 
inngrep i grunnen. 

› Der tiltak medfører direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner, og det ikke lar seg gjøre 
med plantilpasninger og regulering til hensynssoner med bestemmelser om vern, kreves det 
dispensasjon fra kulturminneloven, jf. § 8, 4. ledd. Dersom dispensasjon blir gitt av Riksantikvaren, 
vil det normalt bli satt vilkår om arkeologiske utgravinger. Ved fjerning av automatisk fredete 
kulturminner etter dispensasjonsvedtak, vil sikring av kunnskapsverdien som kulturminnene har 
gjennom utgraving, være et viktig avbøtende tiltak. 

› I videre prosjektering bør det tilstrebes å justere tiltaket for å unngå konflikt eller for tett nærføring 
med de kulturminnene som er mest uberørt og har høyest verdi i området. Særlig gjelder dette i 
området ved Ødegården og området ved Fossøygården.   

› Ved nærføring av veg mot verneverdig bebyggelse bør det gjøres nødvendige tilpassinger som kan 
opprettholde og ivareta det opprinnelige visuelle inntrykket kulturminnet/-miljøet har hatt i sin 
opprinnelige situasjon. Støytiltak må også ses i denne sammenheng.  

› Verneverdige bygninger som skal rives må dokumenteres før rivning. En eventuell dokumentasjon 
må skje i samråd med Oppland fylkeskommune. 

Spesifikt: 

› Pilegrimsleden: Tiltaket medfører midlertidig omlegging av Pilegrimsleden flere steder: Bl.a. På 
delstrekning Lillehammer, ved Vormstuguvegen, og ved Ødegården og i Øyer ved Ensby. Det må 
sikres god fremkommelighet og skilting av midlertidig led. Omlegging av leden må gjøres i dialog 
med kulturminnemyndighet og organisasjonen Pilegrimsleden.    

› Isakstua og Ensby: I delområde Ødegården ligger plassen Isakstua, med kommunalt listeført 
bebyggelse, innenfor bygg- og anleggsområdet. I delområde Ensby ligger Teinlagssvea, med 
kommunalt listeført bebyggelse, også innenfor bygg- og anleggsområdet. I disse områdene må 
bygninger avmerkes og sikres i anleggsperioden.  
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› Smedstuen: I delområde Ødegården ligger plassen Smedstuen, med kommunalt listeført 
bebyggelse, innenfor bygg- og anleggsområdet. Plassen rives som følge av tiltaket. Verneverdige 
bygninger som skal rives må dokumenteres før rivning. En eventuell dokumentasjon må skje i 
samråd med Oppland fylkeskommune. 

› Fossøygården: I delområde Nedre Sørbygda ligger Fossøygården, som har kommunalt listeførte 
bygninger, våningshus og stabbur. Bygge- og anleggsområdet omfatter vestre del av tunet, og bl.a. 
låvebygning, som er del av anlegget, men ikke listeført. Her må bygninger avmerkes og sikres i 
anleggsperioden.  

7.2 Permanent situasjon 

Det følgende er en gjennomgang av skadereduserende tiltak i permanent situasjon for tiltaket. Først 
generelt for tiltaket, deretter spesifikt for delområder/tema. 

Generelt: 

› Kml. § 8.2: Det skal innarbeides en bestemmelse om at: Dersom det under anleggsarbeid eller 
annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks 
stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner §8, 2. ledd. 

› Plankart: Der automatisk fredete kulturminner ligger innen planområdet, må disse avmerkes med 
hensynssone eller tilsvarende avmerking i plankart og sikres i bestemmelser.  

› Kulturlandskap: Tiltaket bør i størst mulig grad hensynta kulturlandskapet videre ved utforming og 
prosjektering.   

› Massedeponi: Ved anleggelse av massedeponier nær kjente kulturminner eller kulturmiljøer må disse 
søkes tilpasset kulturlandskapet og kulturmiljøet i størst mulig grad. 

Spesifikt: 

› Tilbakeføring av eksisterende E6: For strekning Lillehammer, legges det opp til tilbakeføring og 
massefylling av eksisterende E6 mellom Storhove og Ødegården. Det er svært viktig at det sikres en 
god og helhetlig utforming av dette nye landskapet langs traseen, slik at det fremstår som tilnærmet 
likt situasjonen før veganlegget ble anlagt. Det er viktig å unngå høye og dominerende 
massefyllinger som kan fremstå som fremmedelementer i landskapet. Dette er særlig viktig i 
området ved Storhove og Nordhove. 

› Pilegrimsleden: Tiltaket medfører permanent omlegging av Pilegrimsleden ved to steder: På 
delstrekning Lillehammer, ved Delområde Storhove ved Vormstuguvegen og ved delområde 
Ødegården, sørvest for nordre tunnelportal. Ved omlegging av leden må det sikres en god og 
helhetlig løsning, med god fremkommelighet og skilting av ny led. Alle tiltak må gjøres i samråd med 
kulturminnemyndighet og organisasjonen Pilegrimsleden.    

› Teinlagssvea: Ved Teinlagssvea planlegges et større massedeponi nord og sør for plassen. Utforming 
av disse deponiene bør søkes tilpasset kulturlandskapet og kulturmiljøet. 

› Fossøygården/Hunderfossen: Ved Fossøygården/Hunderfossen bør tiltaket i størst mulig grad ivareta 
kulturmiljøet i området, som her omfatter den statlig listeførte Hunderfossen dam – kulturminne og 
Fossøygården med gårdstun, låve og hageanlegg. Det bør sikres at dammen og omkringliggende 
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landskap ivaretas ved utforming av veganlegget og at mest mulig av tunet og bygningene på 
Fossøygården blir sikret. De tiltak som gjennomføres må utføres på en mest mulig skånsom måte. 
Dette gjelder veganlegg, skjæringer og fyllinger mm. Alle tiltak må gjøres i samråd med 
kulturminnemyndighet.  
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8 Samlet vurdering 

Samlet vurdering for delstrekning Lillehammer  

Tabell 8-1: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ A, B, C0 og C1. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

1 Storhove Noe Noe forringet Storhove er gitt noe kulturhistorisk verdi, særlig 

knyttet undervisningsbygninger og småbruk i 

området. Tiltaket innebærer ny E6 tunnel nord 

for Storhove, omlegging av Pilegrimsleden og 

større fyllinger omkring vegen. Påvirkning 

vurderes til noe forringet.   

 (0) 

2 Nordhove Middels Forbedret Nordhove er gitt middels kulturhistorisk verdi, 

særlig knyttet godt bevarte gårdsanlegg og 

kulturlandskap. Siden ny E6 legges i tunnel forbi 

området, og eksisterende E6 tilbakeføres, er 

påvirkning vurdert til forbedret.  

(++) 

3 Balberg Noe Ubetydelig 

endring 

Balberg og Engesveen er gitt noe kulturhistorisk 

verdi, knyttet bevarte gårdsanlegg, 

husmannsplass og kulturlandskap. Siden ny E6 

legges i tunnel forbi området er påvirkning 

vurdert til ubetydelig.  

(0) 

4 Øvre 

Besserudgrenda 

Middels Ubetydelig 

endring 

Øvre Besserudgrenda er gitt middels 

kulturhistorisk verdi, knyttet bevarte 

gårdsanlegg, husmannsplasser og helhetlig 

kulturlandskap. Siden ny E6 legges i tunnel forbi 

området er påvirkning vurdert til ubetydelig.  

(0) 

5 Nedre 

Besserudgrenda 

Noe Ubetydelig 

endring 

Nedre Besserudgrenda er gitt noe kulturhistorisk 

verdi, knyttet delvis bevarte hus, plasser og spor 

av kulturlandskap. Siden ny E6 legges i tunnel 

forbi området er påvirkning vurdert til 

ubetydelig. Dette på tross av at eksisterende E6 

tilbakeføres.  

(0) 

6 Engen Noe Ubetydelig 

endring 

Engen er gitt noe kulturhistorisk verdi, knyttet til 

den delvis bevarte husmannsplassen. Siden ny 

E6 legges i tunnel forbi området er påvirkning 

vurdert til ubetydelig.  

(0) 

7 Sveen og 

Bakkom 

Noe Ubetydelig 

endring 

Sveen og Bakkom er gitt noe kulturhistorisk 

verdi, knyttet til delvis bevarte småbruk. Siden 

ny E6 legges i tunnel forbi området er påvirkning 

vurdert til ubetydelig. 

(0) 

8 Ødegården Middels Sterkt forringet Ødegården er gitt middels kulturhistorisk verdi, 

knyttet bevarte småbruk, husmannsplasser, 

kulturlandskap og historiske vegfar. Nordre 

tunnelportal legges i sør, og ny E6 anlegges 

gjennom delområdet. Eksisterende E6 

tilbakeføres delvis. Som følge av dette må 

plassene Isakstua og Smedstuen rives. Samlet 

er påvirkningen vurdert til å være sterkt 

forringet.  

(--) 
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Tiltaket vil generelt ha liten påvirkning og konsekvens for den delen av vegen som går gjennom 
Lillehammer kommune. Bakgrunnen for dette er at tiltaket medfører at de fleste delområdene i 
Lillehammer vil bli skånet, da traseen her blir lagt i tunnel gjennom Balbergkampen. Unntaket er 
delområde Nordhove som vil få forbedret situasjon som følge av ny tunnel og tilbakeføring av 
eksisterende veg, mens delområde Ødegården vil bli sterkt forringet av ny vegtrasé da dette krever 
rivning av to kommunalt listeførte plasser.  

Samlet vurdering for delstrekning Øyer – alternativ A 

Tabell 8-2: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ A. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

9 Ensby Middels Ubetydelig 

endring 

Ensby er gitt middels kulturhistorisk verdi, knyttet bevarte 

småbruk, husmannsplasser, kulturlandskap og historiske 

vegfar. Ny E6 utvides i bredden og kryss ved Ensby 

videreføres, men tiltaket vil i begrenset grad påvirke 

kulturlandskapet og gårdene. Samlet vurderes påvirkning å 

være ubetydelig.  

(0) 

10 

Teinlagssvea 

Noe Noe 

forringet 

Teinlagssvea er gitt noe kulturhistorisk verdi, knyttet til et 

tidligere småbruk og delvis gjengrodd kulturlandskap. Ny E6 

utvides i bredden og kryss ved Ensby videreføres. Tiltaket 

vil til en viss grad påvirke småbruket og kulturlandskapet, 

primært grunnet nytt massedeponi. Påvirkning vurderes til å 

være noe forringet.  

(0) 

11 Hunder Stor Ubetydelig 

endring 

Hunder er gitt stor kulturhistorisk verdi, knyttet til et 

historisk vegfar, kullfremstillingsanlegg og tilliggende 

småbruk ved Sagstugua. Ny E6 utvides i bredden forbi 

området, men tiltaket vil i begrenset grad påvirke 

kulturmiljøet da dette ligger i god avstand fra E6. Samlet 

vurderes påvirkning å være ubetydelig. 

(0) 

12 

Hunderfossen 

Stor Noe 

forringet 

Hunderfossen er gitt stor kulturhistorisk verdi, knyttet til et 

historisk damanlegg. Ny E6 utvides i bredden forbi området 

og tiltaket vil påvirke kulturlandskapet som dammen inngår 

i og endre opplevelsen av området noe. Samlet vurderes 

påvirkning å være noe forringet.  

 (-) 

13 Nedre 

Sørbygda 

Middels Sterkt 

forringet 

Nedre Sørbygda er gitt middels kulturhistorisk verdi, knyttet 

til bevarte gårdsbruk, skysstasjon, og et helhetlig 

kulturlandskap. Ny E6 utvides i bredden og får delvis en 

endret trasé forbi området, og dette medfører at 

kulturlandskapet og Fossøygården berøres i betydelig grad. 

Samlet vurderes påvirkning å være sterkt forringet.  

(- -) 

14 Øvre 

Sørbygda 

Stor Ubetydelig 

endring 

Øvre Sørbygda er gitt stor kulturhistorisk verdi, knyttet til 

bevarte gårdsbruk, historiske vegfar og et godt bevart og 

helhetlig kulturlandskap. Ny E6 ligger i god avstand fra 

området. Dermed vurderes påvirkningen å være ubetydelig. 

(0) 

15 

Granrudmoen 

Noe Ubetydelig 

endring 

Granrudmoen er gitt noe kulturhistorisk verdi, knyttet til 

bevarte bygninger og historiske vegfar. Ny E6 utvides i 

bredden forbi området, men tiltaket berører ikke de nevnte 

verdiene. Dermed vurderes påvirkningen å være ubetydelig. 

(0) 
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For alternativ A vil tiltaket generelt ha liten påvirkning og konsekvens for den delen som går gjennom 
Øyer kommune. Unntaket gjelder for delområde 10 Teinlagssvea, som medfører noe miljøskade, og 
delområde 12 – Hunderfossen og delområde 13 - Nedre Sørbygda. Særlig gjelder dette for området 
omkring Fossøygården og Hunderfossen. Tiltaket vil her medføre en forringelse av landskapet og 
gårdstun, ved at veganlegget forskyves og utvides. Tiltaket vil føre til inngrep i landskapet og betydelig 
miljøskade for nærområdet og landskapet.   

Samlet vurdering for delstrekning Øyer – alternativ B 

Tabell 8-3: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ B. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

9 Ensby Middels Ubetydelig 

endring 

Ensby er gitt middels kulturhistorisk verdi, knyttet bevarte 

småbruk, husmannsplasser, kulturlandskap og historiske 

vegfar. Ny E6 utvides i bredden og kryss ved Ensby fjernes, 

men tiltaket vil i begrenset grad påvirke kulturlandskapet og 

gårdene. Samlet vurderes påvirkning å være ubetydelig.  

(0) 

10 

Teinlagssvea 

Noe Noe 

forringet 

Teinlagssvea er gitt noe kulturhistorisk verdi, knyttet til et 

tidligere småbruk og delvis gjengrodd kulturlandskap. Ny E6 

utvides i bredden og kryss ved Ensby fjernes. Tiltaket vil til 

en viss grad påvirke småbruket og kulturlandskapet, 

primært grunnet nytt massedeponi. Påvirkning vurderes til å 

være noe forringet.  

(0) 

11 Hunder Stor Ubetydelig 

endring 

Hunder er gitt stor kulturhistorisk verdi, knyttet til et 

historisk vegfar, kullfremstillingsanlegg og tilliggende 

småbruk ved Sagstugua. Ny E6 utvides i bredden forbi 

området, men tiltaket vil i begrenset grad påvirke 

kulturmiljøet da dette ligger i god avstand fra E6. Samlet 

vurderes påvirkning å være ubetydelig. 

(0) 

12 

Hunderfossen 

Stor Noe 

forringet 

Hunderfossen er gitt stor kulturhistorisk verdi, knyttet til et 

historisk damanlegg. Ny E6 utvides i bredden forbi området 

og tiltaket vil påvirke kulturlandskapet som dammen inngår 

i og endre opplevelsen av området noe. Samlet vurderes 

påvirkning å være noe forringet. 

 (-) 

13 Nedre 

sørbygda 

Middels Sterkt 

forringet 

Nedre Sørbygda er gitt middels kulturhistorisk verdi, knyttet 

til bevarte gårdsbruk, skysstasjon, og et helhetlig 

kulturlandskap. Ny E6 utvides i bredden og får delvis en 

endret trasé forbi området, og dette medfører at 

kulturlandskapet og Fossøygården berøres i betydelig grad. 

Samlet vurderes påvirkning å være sterkt forringet. 

(- -) 

14 Øvre 

Sørbygda 

Stor Ubetydelig 

endring 

Øvre Sørbygda er gitt stor kulturhistorisk verdi, knyttet til 

bevarte gårdsbruk, historiske vegfar og et godt bevart og 

helhetlig kulturlandskap. Ny E6 ligger i god avstand fra 

området. Dermed vurderes påvirkningen å være ubetydelig. 

(0) 

15 

Granrudmoen 

Noe Noe 

endring 

Granrudmoen er gitt noe kulturhistorisk verdi, knyttet til 

bevarte bygninger og historiske vegfar. Ny E6 utvides i 

bredden forbi området og nytt planfritt kryss etableres ved 

Navet, men tiltaket berører ikke de nevnte verdiene. 

Dermed vurderes påvirkningen å være ubetydelig. 

(0) 
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For alternativ B vil tiltaket generelt ha liten påvirkning og konsekvens for den delen som går gjennom 
Øyer kommune. Unntaket gjelder for delområde 10 Teinlagssvea, som medfører noe miljøskade, og 
delområde 12 – Hunderfossen og delområde 13 - Nedre Sørbygda. Særlig gjelder dette for området 
omkring Fossøygården og Hunderfossen. Tiltaket vil her medføre en forringelse av landskapet og 
gårdstun, ved at veganlegget forskyves og utvides. Tiltaket vil føre til inngrep i landskapet og betydelig 
miljøskade for nærområdet og landskapet.  

Samlet vurdering for delstrekning Øyer – alternativ C0 

Tabell 8-4: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ C0. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

9 Ensby Middels Ubetydelig 

endring 

Ensby er gitt middels kulturhistorisk verdi, knyttet bevarte 

småbruk, husmannsplasser, kulturlandskap og historiske 

vegfar. Ny E6 utvides i bredden og kryss ved Ensby 

videreføres, men tiltaket vil i begrenset grad påvirke 

kulturlandskapet og gårdene. Samlet vurderes påvirkning å 

være ubetydelig. 

(0) 

10 

Teinlagssvea 

Noe Noe 

forringet 

Teinlagssvea er gitt noe kulturhistorisk verdi, knyttet til et 

tidligere småbruk og delvis gjengrodd kulturlandskap. Ny E6 

utvides i bredden og kryss ved Ensby videreføres. Tiltaket 

vil til en viss grad påvirke småbruket og kulturlandskapet, 

primært grunnet nytt massedeponi. Påvirkning vurderes til å 

være noe forringet. 

(0) 

11 Hunder Stor Ubetydelig 

endring 

Hunder er gitt stor kulturhistorisk verdi, knyttet til et 

historisk vegfar, kullfremstillingsanlegg og tilliggende 

småbruk ved Sagstugua. Ny E6 utvides i bredden forbi 

området, men tiltaket vil i begrenset grad påvirke 

kulturmiljøet da dette ligger i god avstand fra E6. Samlet 

vurderes påvirkning å være ubetydelig. 

(0) 

12 

Hunderfossen 

Stor Ubetydelig 

endring 

Hunderfossen er gitt stor kulturhistorisk verdi, knyttet til et 

historisk damanlegg. Delområdet vil ikke berøres av tiltak i 

alternativ C0. Påvirkning vurderes dermed å være 

ubetydelig.    

(0) 

13 Nedre 

sørbygda 

Middels Ubetydelig 

endring 

Nedre Sørbygda er gitt middels kulturhistorisk verdi, knyttet 

til bevarte gårdsbruk, skysstasjon, og et helhetlig 

kulturlandskap. Delområdet vil ikke berøres av tiltak i 

alternativ C0. Påvirkning vurderes dermed å være 

ubetydelig.    

(0) 

14 Øvre 

Sørbygda 

Stor Ubetydelig 

endring 

Øvre Sørbygda er gitt stor kulturhistorisk verdi, knyttet til 

bevarte gårdsbruk, historiske vegfar og et godt bevart og 

helhetlig kulturlandskap. Delområdet vil ikke berøres av 

tiltak i alternativ C0. Påvirkning vurderes dermed å være 

ubetydelig.    

(0) 

15 

Granrudmoen 

Noe Ubetydelig 

endring 

Granrudmoen er gitt noe kulturhistorisk verdi, knyttet til 

bevarte bygninger og historiske vegfar. Delområdet vil ikke 

berøres av tiltak i alternativ C0. Påvirkning vurderes dermed 

å være ubetydelig.    

(0) 
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For alternativ C0 vil tiltaket generelt ha liten påvirkning og konsekvens for den delen som går gjennom 
Øyer kommune. Unntaket gjelder for delområde 10 Teinlagssvea, som medfører noe miljøskade.  
Alternativ C0 har ingen påvirkning fra området sør for Hunderfossen og nordover. 

Samlet vurdering for delstrekning Øyer – alternativ C1 

Tabell 8-5: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ C1. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

9 Ensby Middels Ubetydelig 

endring 

Ensby er gitt middels kulturhistorisk verdi, knyttet bevarte 

småbruk, husmannsplasser, kulturlandskap og historiske 

vegfar. Ny E6 utvides i bredden og kryss ved Ensby fjernes, 

men tiltaket vil i begrenset grad påvirke kulturlandskapet og 

gårdene. Samlet vurderes påvirkning å være ubetydelig.  

(0) 

10 

Teinlagssvea 

Noe Noe 

forringet 

Teinlagssvea er gitt noe kulturhistorisk verdi, knyttet til et 

tidligere småbruk og delvis gjengrodd kulturlandskap. Ny E6 

utvides i bredden og kryss ved Ensby fjernes. Tiltaket vil til 

en viss grad påvirke småbruket og kulturlandskapet, 

primært grunnet nytt massedeponi. Påvirkning vurderes til å 

være noe forringet.  

(0) 

11 Hunder Stor Ubetydelig 

endring 

Hunder er gitt stor kulturhistorisk verdi, knyttet til et 

historisk vegfar, kullfremstillingsanlegg og tilliggende 

småbruk ved Sagstugua. Ny E6 utvides i bredden forbi 

området, og det anlegges et halvkryss, men tiltaket vil i 

begrenset grad påvirke kulturmiljøet da dette ligger i god 

avstand fra E6. Samlet vurderes påvirkning å være 

ubetydelig. 

(0) 

12 

Hunderfossen 

Stor Ingen 

endring 

Hunderfossen er gitt stor kulturhistorisk verdi, knyttet til et 

historisk damanlegg. Delområdet vil ikke berøres av tiltak i 

alternativ C1. Påvirkning vurderes dermed å være 

ubetydelig.    

(0) 

13 Nedre 

sørbygda 

Middels Ingen 

endring 

Nedre Sørbygda er gitt middels kulturhistorisk verdi, knyttet 

til bevarte gårdsbruk, skysstasjon, og et helhetlig 

kulturlandskap. Delområdet vil ikke berøres av tiltak i 

alternativ C1. Påvirkning vurderes dermed å være 

ubetydelig. 

(0) 

14 Øvre 

Sørbygda 

Stor Ingen 

endring 

Øvre Sørbygda er gitt stor kulturhistorisk verdi, knyttet til 

bevarte gårdsbruk, historiske vegfar og et godt bevart og 

helhetlig kulturlandskap. Delområdet vil ikke berøres av 

tiltak i alternativ C1. Påvirkning vurderes dermed å være 

ubetydelig. 

(0) 

15 

Granrudmoen 

Noe Ingen 

endring 

Granrudmoen er gitt noe kulturhistorisk verdi, knyttet til 

bevarte bygninger og historiske vegfar. Delområdet vil ikke 

berøres av tiltak i alternativ C1. Påvirkning vurderes dermed 

å være ubetydelig. 

(0) 

 

For alternativ C1 vil tiltaket generelt ha liten påvirkning og konsekvens for den delen som går gjennom 
Øyer kommune. Unntaket gjelder for delområde 10 Teinlagssvea, som medfører noe miljøskade.  
Alternativ C1 har ingen påvirkning fra området sør for Hunderfossen og nordover.  
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Samlet vurdering for hele strekningen 

Tabell 8-6: Samlet vurdering av konsekvenser for alle delområdene og alternativene 

Delområder   

Delområder 

Lillehammer 

Alt. 0 Alternativ A, B, C0, C1 

Delområde 1 - 
Storhove 

0  (0) 

Delområde 2 - 
Nordhove 

0 (++) 

Delområde 3 - 
Balberg 

0 (0) 

Delområde 4 – 
Øvre 
Besserudgrenda 

0 (0) 

Delområde 5 – 
Nedre 
Besserudgrenda 

0 (0) 

Delområde 6 - 
Engen 

0 (0) 

Delområde 7 
Sveen og 
Bakkom 

0 (0) 

Delområde 8 - 
Ødegården 

0 (--) 

Delområder 

Øyer 

Alt. 0 Alternativ A Alternativ B Alternativ C0 Alternativ C1 

Delområde 9 
Ensby 

0 (0) (0) (0) (0) 

Delområde 10 
Teinlagssvea 

0 (0) (0) (0) (0) 

Delområde 11 
Hunder 

0 (0) (0) (0) (0) 

Delområde 12 
Hunderfossen 

0  (-)  (-) (0) (0) 

Delområde 13 
Nedre 
Sørbygda 

0 (- -) (- -) (0) (0) 

Delområde 14 
Øvre sørbygda 

0 (0) (0) (0) (0) 

Delområde 15 
Granrudmoen 

0 (0) (0) (0) (0) 

Avveining 0 Ved Nordhove 
medfører tiltaket en 
betydelig 
miljøforbedring, 
mens ved 
Ødegården vil 
tiltaket gi betydelig 
miljøskade.  

Ved Nordhove 
medfører tiltaket en 
betydelig 
miljøforbedring, 
mens ved 
Ødegården vil 
tiltaket gi betydelig 
miljøskade.    

 Ved Nordhove 
medfører 
tiltaket en 
betydelig 
miljøforbedring, 
mens ved 
Ødegården vil 
tiltaket gi 

 Ved Nordhove 
medfører tiltaket 
en betydelig 
miljøforbedring, 
mens ved 
Ødegården vil 
tiltaket gi 
betydelig 
miljøskade.    
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Området ved 
Fossøygården og 
Hunderfossen får 
betydelig miljøskade 
av det nye tiltaket.  

Samlet vurdering er 
at alternativ A gir 
noe negativ 
konsekvens.  

  

Området ved 
Fossøygården og 
Hunderfossen får 
betydelig 
miljøskade av det 
nye tiltaket.  

Samlet vurdering er 
at alternativ B gir 
noe negativ 
konsekvens.  

  

betydelig 
miljøskade.    

Området ved 
Fossøygården 
og 
Hunderfossen 
påvirkes ikke i 
alternativ C0.      

Samlet 
vurdering er at 
alternativ C0 gir 
ubetydelig 
konsekvens.  

Området ved 
Fossøygården og 
Hunderfossen 
påvirkes ikke i 
alternativ C1.      

Samlet vurdering 
er at alternativ C1 
gir ubetydelig 
konsekvens.   

 

Samlet 

vurdering 

 

0 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Ubetydelig 

konsekvens 

Ubetydelig 

konsekvens 

Rangering 1 4 4 2 2 

Forklaring til 
rangering 

- Alle alternativer 
rangeres likt for 
delstrekning 
Lillehammer.  

Alternativ A og B er 
rangert som nr. 4 
for delstrekning 
Øyer.  Det som 
skiller alternativ A 
og B fra C0 og C1 er 
at de førstnevnte 
medfører betydelige 
miljøskader for 
området 
Fossøygården.  

For øvrige 
delområder på 
delstrekning Øyer 
rangeres 
alternativene likt.  

Alle alternativer 
rangeres likt for 
delstrekning 
Lillehammer.  

Alternativ A og B er 
rangert som nr. 4 
for delstrekning 
Øyer.  Det som 
skiller alternativ A 
og B fra C0 og C1 
er at de førstnevnte 
medfører betydelige 
miljøskader for 
området 
Fossøygården.  

For øvrige 
delområder på 
delstrekning Øyer 
rangeres 
alternativene likt. 

Alle alternativer 
rangeres likt for 
delstrekning 
Lillehammer.  

Alternativ C0 og 
C1 er rangert 
som nr. 2 for 
delstrekning 
Øyer. Det som 
skiller alternativ 
C0 og C1 fra A 
og B er at de 
ikke berører 
området ved 
Fossøygården. 
Samlet gir dette 
høyere 
miljøgevinst enn 
alt. A og B.  

For øvrige 
delområder på 
delstrekning 
Øyer rangeres 
alternativene 
likt. 

 Alle alternativer 
rangeres likt for 
delstrekning 
Lillehammer.  

Alternativ C0 og 
C1 er rangert som 
nr. 2 for 
delstrekning 
Øyer. Det som 
skiller alternativ 
C0 og C1 fra A og 
B er at de ikke 
berører området 
ved 
Fossøygården. 
Samlet gir dette 
høyere 
miljøgevinst enn 
alt. A og B.  

For øvrige 
delområder på 
delstrekning Øyer 
rangeres 
alternativene likt. 

 

 
Samlet vurdering:   
Samlet vurderes alternativ A og B til å gi noe negativ konsekvens for tema kulturarv, mens C0 og C1 gir 
ubetydelig konsekvens tema kulturarv. Dermed rangeres C0 og C1 høyest av utbyggingsalternativene for 
hele strekningen. 

Alle alternativer vurderes likt for del av tiltaket som ligger i Lillehammer. For del er tiltaket som ligger i 
Øyer vil alternativ A og B medføre betydelig miljøskade for kulturminner og kulturmiljø, sammenlignet 
med alternativ C0 og C1. Bakgrunnen for dette er: at alternativ A og B påvirker området ved 
Fossøygården.  
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