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FORORD
Nye Veier har ca. 160 km ny E6 i sin portefølje i Trøndelag. Målet til Nye Veier er at
utbyggingen skal bedre trafikksikkerheten, forkorte reisetiden og styrke vekst og utvikling i
landsdelen. E6 Gyllan - Kvål inngår som en del av denne store oppgraderingen av E6
gjennom Trøndelag fra Ulsberg i sør til Steinkjer i nord.
Hensikten med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for erverv av grunn og bygging av
ny E6 på strekningen Gyllan – Kvål. Strekningen er ca. 17 km lang og ligger i sin helhet i
Melhus kommune. Det foreligger godkjente reguleringsplaner fra 2016 utarbeidet av Statens
vegvesen. Nye Veier ønsker å heve standarden ytterligere i henhold til nye veinormaler og
optimalisere løsninger, slik at samfunnet får mer trafikksikker vei for pengene.
Dagens E6 på denne strekningen har en blanding av fjern- og lokaltrafikk, med en rekke
kryss og avkjørsler, og den er sterkt ulykkesbelastet. Nye Veier legger opp til firefelts
motorvei med midtdeler og fartsgrense 110 km/t. Det planlegges planskilt kryss ved Hovin
(ved dagens Fosskryss) med av- og påkjøringsramper, samt et halvkryss med nordvendte
ramper ved Kvål.
Ny E6 vil separere lokaltrafikken og fjerntrafikken. Lokaltrafikken vil gå på lokalt veinett eller
deler av dagens E6, avhengig av linjevalg. Dette vil gi vesentlig mindre trafikk langs dagens
E6 og vil bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper. Dagens E6 planlegges
omklassifisert til fylkesvei.
Norconsult har blitt engasjert av Nye Veier til å bidra i utarbeidelse av konsekvensutredning
og tilhørende teknisk underlag for E6 på strekningen Gyllan til Kvål i Melhus kommune.
Planlagt byggestart er i 2024 med veiåpning i 2028.
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SAMMENDRAG
Denne delutredningen for fagtema kulturarv er utarbeidet i forbindelse med vurdering av
konsekvenser av ulike alternative veilinjer for ny E6 mellom Gyllan og Kvål i Melhus
kommune.
Delutredningen er utført etter metode for konsekvensutredninger i Statens vegvesens
håndbok V712 [1]. Metoden innebærer at tiltaksområdets verdier for fagtema defineres,
verdisettes og kartfestes. Videre vil tiltakets påvirkning på de ulike verdiene vurderes. En
sammenstilling av verdi og påvirkning gir en konsekvens. Metoden skal sikre en faglig,
systematisk og enhetlig analyse av konsekvenser for ikke-prissatte-tema, for ulike alternativ
av tiltak, og mellom de ulike fagtema.
Planområdet følger landskapet gjennom Gauldalen og følger elva Gaula i hele planområdets
utstrekning. Landskapet er primært et jordbrukslandskap med stor tidsdybde, både
landskapsmessig og kulturmiljømessig. Innenfor plan- og influensområdet er det vurdert til
sammen 30 delområder for fagtema kulturarv. De største kulturminneverdiene innenfor
utredningsområdet vurderes å være middelalderkirkestedene på Foss og Grinni, og
bergkunsten i Gaulfossen. Nord for Sandbrauta ble en lokalitet utgravd av NTNU
Vitenskapsmuseet (2017 og 2018) hvor det ble gjort svært viktige arkeologiske funn fra
bronsealder, og det er stort potensial for ytterligere funn i området mellom Sandbrauta og
Grinni. Det er i tillegg flere gravminner og gårdsmiljøer med stor tidsdybde som berøres.
Utredningsområdet er delt inn i to delstrekninger. Delstrekning 1 omfatter området fra Gyllan
i sør til Homyrkamtunnelen, og det er i dette området at de mest verdifulle
kulturminneverdiene befinner seg. Delstrekning 2 omfatter området fra Homyrkamtunnelen til
Kvål i nord.
Følgende konsekvenser for fagtema kulturarv forventes for alternative veilinjer:
Alternativ 1.1:
• Sandbrauta – Evjengrenda med arkeologiske lokaliteter, nærvirkning gårdsmiljø
med verneverdig bebyggelse. Får direkte konflikt med Horg bygdatun som må
innløses eller relokaliseres.
Alternativ 1.2 (felles):
• Alternativet har større innvirkning på landskapet da det i større i grad bryter nytt
land enn alternativ 1.1. Direkte konflikt med automatisk fredede lokaliteter. Begge
variantene påvirker bergkunsten i Gaulfossen og kulturmiljøet på Kongshaugen.
Variant 1.2A
• Har høyest konsekvensgrader av alle alternativ da det påvirker Gaulfossen,
Kongshaugen og Evjengrenda/Grinni.

Side 4 av 124

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING KULTURARV

Variant 1.2B
• Alternativet følger Gaula, øst for bebyggelsen i Grinni/Evjengrenda og har dermed
mindre direkte konflikt på denne delen, men påvirkningen på landskapet er høyere.
Alternativ 2.1
• Veilinjen følger vest for Gaula og har lav påvirkning på fagtemaet. Påvirkningen er
i stor grad visuell.
Alternativ 2.2
• Veilinjen følger øst for Gaula og har noe høyere påvirkning på delområder og
landskap. Påvirkningene er vurdert lavt.
For en mer detaljert gjennomgang av konsekvensene henvises det til kapittel 7. Alle
alternativ har negative konsekvenser for fagtemaet. Samlet sett er alternativ 1.1+2.1 det best
rangerte alternativ for fagtema kulturarv.
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1 BESKRIVELSE AV TILTAKET
1.1 Bakgrunn for planarbeidet
E6 er hovedveien i Norge i nord-sørgående retning. E6 er hovedtransportåren for godstrafikk
til og fra, samt gjennom Trøndelag. E6 er dessuten den viktigste persontrafikkåren for
regionen.
Melhus hadde et innbyggertall per 01.01.2020 på rett under 23 000. SSBs prognose for
hovedalternativet viser en vekst på 17 % frem mot 2050. Veksten tilsvarerer en forventet
befolkning på rett over 26 000 [2].
Dagens E6 Gyllan – Kvål er en tofelts vei, med delvis gammel veitrasé med randbebyggelse
gjennom tettstedene Ler og Lundamo. Årsdøgntrafikken (ÅDT) i 2020 for strekningen var
mellom 8 600 og 11 400 kjøretøy. Strekninger med redusert hastighet og blandet trafikk
kombinert med begrensa muligheter for forbikjøring reduserer fremkommeligheten. Siden
2011 er det registrert 34 ulykker på strekningen, hvorav åtte er påkjøring bakfra, ti er
møteulykker og 12 er utforkjøringer. Av disse ulykkene er det totalt to personer som har
mistet livet og tre hardt skadde.
Det ble i 2012 utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen E6 fra Oppland
grense til Jaktøya ved kommunegrensen til Trondheim. Kort oppsummert ble E6 på
strekningen vurdert å ha store standardbrudd, med svinger og stedvis smal vei. Påfølgende
planarbeid og E6-utbygging av delstrekninger mellom Ulsberg – Melhus er utført i regi av
Statens vegvesen og Nye Veier.
Planlegging og bygging av nye veiparseller tilpasses utviklingsstrategien for den totale
veistrekningen Ulsberg–Melhus og utføres i regi av Nye Veier.
Ny E6 Gyllan – Kvål
Ny veistrekning er ca. 17 km lang og ligger i sin helhet i Melhus kommune. Veien skal
knyttes til pågående E6-utbygging i nord (Kvål – Melhus) og pågående planarbeid for
veiparsell Korporalsbrua – Gyllan. Den nye veien skal bedre både fremkommelighet og
sikkerhet for alle kjøretøy, bl.a. ved å:
•
•
•
•
•
•

Redusere konsekvensene ved stenging av E6.
Redusere ulykkesrisikoen på strekningen.
Forbedre framkommeligheten på strekningen.
Redusere reisetiden og bedre forutsigbarheten for trafikantene.
Legge til rette for god nærings- og samfunnsutvikling og forutsigbar arealbruk.
Bedre forholdene for myke trafikanter.

Det foreligger godkjente reguleringsplaner fra 2016 for E6-strekningen Gyllan – Kvål,
utarbeidet av Statens vegvesen. Forutsetningene for disse planene var en fartsgrense på
100 km/t og med 20 meter veibredde.
Nye Veier vil gjennom en optimalisering av veilinjen øke den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten på strekningen gjennom en høyere veistandard i henhold til ny veinormal fra
2019. Ny E6 Gyllan – Kvål tilpasses utviklingsstrategien for hele veistrekningen Ulsberg –
Melhus. Forutsetningen i pågående planarbeid er derfor en fartsgrense på 110 km/t og
veibredden forsøkes opprettholdt ned mot 20 meter. Optimaliserte løsninger søker videre å
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redusere jordbruksbeslag og belastning på ytre miljø sammenlignet med vedtatte
reguleringsplaner, og i tillegg å redusere kostnader.

1.2 Mål for prosjektet og planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for erverv av grunn og bygging av
ny E6 som en firefelts motorvei. Løsningene skal bidra til å oppnå målene i Nasjonal
transportplan 2022 – 2030 [3].
En optimalisert veitrasé skal øke prosjektets samfunnsnytte og gi prioritet for utbygging. I
Nye Veier sin konkretisering av mål for transportseksjonen vektlegges følgende for utvikling
av anbefalt veilinje på E6-strekningen Gyllan – Kvål:
•

•

•

•

•

Høy samfunnsøkonomisk nytte:
o Optimal bruk av skattebetalernes penger.
o Styrking av bo- og arbeidsregionen.
Begrense konsekvensene for jordbruk:
o Optimalisere regulert trasé der dette er formålstjenlig.
o Redusere arealbeslag sammenlignet med vedtatt plan.
o Reetablere dyrkamark og nydyrke der dette er mulig.
Begrense inngrep i Gaula:
o Optimalisere regulert trasé der dette er mulig.
o Redusere inngrep i elvestrengene sammenlignet med vedtatt plan.
o Redusere konsekvenser for fisk og minimere inngrep langs elvebredden.
Best mulig veiteknisk løsning:
o Etablere en enhetlig veistandard i sentrale deler av Trøndelag.
Anleggsgjennomføring som er til minst mulig hinder for trafikkavviklingen og
lokalbefolkningen.
o Kostnadseffektive løsninger for anlegg, drift og vedlikehold.
o Trafikksikkerhet i anleggsfase og ferdigstilt E6.
o Fornøyde brukere av veien og veisystemet.
Minimere klimagassutslipp og ytterligere påvirkning på ytre miljø:
o Bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.
o Flytte trafikk fra bolig- og sentrumsområder.
o Avgrense belastninger knyttet til støy/luftforurensing.

1.3 Referansealternativet (nullalternativet)
For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et tiltak, må det
sammenlignes med situasjonen som oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres, iht. Statens
vegvesens håndbok V712 [4]. Metodisk sammenfaller dette også med ny veileder fra
Miljødirektoratet [5], sitat: «Nullalternativet er forventet situasjon i influensområdet dersom
planen eller tiltaket ikke blir gjennomført. Det tar utgangspunkt i dagens miljøtilstand og
beskriver den mest realistiske utviklingen i utredningsområdet.»
Det har vært vurdert å benytte gjeldende reguleringsplan som nullalternativ. Nye Veiers og
Melhus kommunes vurderinger tilsier at det lite sannsynlig at tiltaket vil kunne realiseres etter
gjeldende reguleringsplaner fra 2016. Ny E6 dimensjoneres for 110 km/t for å oppnå en
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enhetlig standard på ny E6 samt å gi økt nytte av ny vei. Det er også gjort politiske vedtak
som forutsetter vesentlige endringer fra gjeldende plan ved at Ler-krysset tas ut og
nordvendte av- og påkjøringsramper etableres ved Kvål.
Nullalternativet tar derfor utgangspunkt i dagens situasjon for E6, inkludert ordinært
vedlikehold og utskiftinger/fornyelse av E6. Nullalternativet tar hensyn til andre vedtatte
veitiltak som er i gang eller har fått bevilgning. Dette gjelder derimot ikke gjeldende
reguleringsplaner for ny E6 Gyllan – Kvål fra 2016. Dagens situasjon vil være
sammenligningsgrunnlag for både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.

1.4 Alternativer som utredes
De alternativ som utredes i konsekvensutredningen er illustrert i figur 1-1. Det er gjennom en
optimaliseringsfase utført silinger der ulike veilinjer og løsninger er vurdert. Det vises til
silingrapport [6] for ytterligere informasjon.

Figur 1-1: Veilinjer som inngår i konsekvensutredningen (Kilde: Nye Veier)

På strekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen utredes to alternativ:
På delstrekningen Gyllan – Hovin (Foss) er veilinja sammenfallende i de to alternativene. Det
utredes et alternativ, som i stor grad baserer seg på gjeldende reguleringsplan.
På delstrekningen Hovin – Sandbrauta utredes det to alternativer:
• Alternativ 1.1 baseres på gjeldende plan med kryssing av Gaula ved Røskaft.
Alternativet optimaliseres for å tilfredsstille krav til 110 km/t. Kryss ved Hovin
optimaliseres og tilpasses aktuelle veilinje.
• Alternativ 1.2 krysser Gaula ved Gaulfossen og går videre nordover på Gaulas
vestside. Kryss ved Hovin tilpasses aktuelle veilinje.
På delstrekningen Sandbrauta – Homyrkamtunnelen utredes det et alternativ 1.1, som er
sammenfallende med variant 1.2A. For alternativ 1.2 utredes i tillegg en variant 1.2.B:
• 1.1 / 1.2A baseres på gjeldende plan med nødvendige justeringer for å ivareta
sikkerhet (skredfare).
• Variant 1.2B ligger langs Gaulas kantsone. Denne varianten er ikke kompatibel med
alternativ 1.1.
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På strekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål utredes to alternativer:
Homyrkamtunnelen er sammenfallende i de to alternativene, men med ulike
påhuggsområder i nord. Tidligere kryss på Losen (Ler-krysset) tas ut og nordvendte ramper
ved Kvål tas inn i planen.
•
•

Alternativ 2.1 baseres på gjeldende plan der veilinjen optimaliseres for å tilfredsstille
krav til 110 km/t og med kryssing av Gaula ved Kåsa.
Alternativ 2.2 har nordre tunnelpåhugg i Kjelåsen og krysser Gaula ved Leberg.
Traséen følger jernbanen nordover til Bortn gård og krysser Gammelelva
naturreservat og følger dagens E6-trasé til tilgrensende veianlegg ved Kvål.

Side 10 av 124

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING KULTURARV

2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
2.1 Planområdet
Varslet planområde omfatter areal som inngår i vedtatte reguleringsplaner Gyllan–Kvål, samt
areal for mulige optimaliseringer og alternativ til regulert veitrasé. Videre inngår areal for
anleggsgjennomføring og nødvendige sikringstiltak. Planområdet er utvidet to ganger etter
første varslet om planoppstart og endelig planområde vises i figur 2-1.

Figur 2-1: Endelig planområde inklusive utvidelser - nord til høyre. (Kilde: Norconsult)

2.2 Planprogrammet
Oppstart reguleringsplan med konsekvensutredning og høring av planprogram for E6 Gyllan
– Kvål ble varslet og annonsert 15.01.2021. Merknadsfrist var 01.04.2021.
Fastsatt planprogram [7] legges til grunn for innholdet i denne konsekvensutredningen og
påfølgende detaljreguleringsplan. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i Melhus
kommune 01.06.2021, med noen endringer i forhold til Nye Veiers forslag til planprogram:
• Det utredes et alternativ på østsiden av Gaula mellom Losen og Kvål. Dette inngår
som alternativ 2.2. i denne konsekvensutredningen.
• I vedtak i formannskapet 29.06.2021 stilte Melhus kommune krav om at Nye Veier
også konsekvensutreder et alternativ øst for bebyggelsen i Evjengrenda, dvs. fra
Sandbrauta til Homyrkamtunnelen sør. Denne traséen inngår som en variant B i
konsekvensutredningen for Alternativ 1.2.

2.3 Andre rammer og premisser
Arbeidet baseres på Statens vegvesens håndbøker, samt overordnede føringer og regelverk
nedfelt i nasjonale, regionale og kommunale planer og retningslinjer. Det vises til kap. 3
Rammer og føringer for planarbeidet i fastsatt planprogram [7].
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For utarbeidelse av konsekvenserutredning vises til Forskrift om konsekvensutredninger
(FOR-2017-06-21-854) samt veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og
bygningsloven [8] Utredningsprogram i fastsatt planprogram danner rammer for
konsekvensutredningen.
Konsekvensutredningen med anbefalt alternativ legges ut til høring og offentlig ettersyn.
Høringsuttalelser legges ved når konsekvensutredningen behandles politisk i Melhus
kommune. Melhus kommunes vedtak legges til grunn for utarbeidelse av påfølgende
reguleringsplan. Reguleringsplanen sendes på høring og behandles i kommunen på vanlig
måte.
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3 METODE OG KUNNSKAPSGRUNNLAG
3.1 Metode for utredning av ikke-prissatte konsekvenser
Konsekvensutredningen av ikke-prissatte temaer gjennomføres i henhold til metoden i
Statens vegvesens håndbok om konsekvensanalyser (Håndbok V712, 2021) [1].
Ikke-prissatt metode er basert på en kvalitativ analysemetode. Metoden skal sikre en faglig,
systematisk og enhetlig analyse av de konsekvensene et tiltak medfører for de ulike
temaene. De ikke-prissatte temaene setter søkelys på virkningen et tiltak har på omgivelsene
eller landskapet.
I konsekvensanalysen vurderes konsekvensen for hvert fagtema av fagutredere.
Konsekvensene vurderes på grunnlag av områdenes verdi og tiltakets påvirkning, sett i
forhold til referansealternativet (0-alternativet) slik den er definert i kapittel 1.3.
Vurderingene gjøres i tre trinn som vist i figur 3-1. De to første trinnene, vurdering av
konsekvenser for delområder og konsekvenser av alternativer, gjøres for det enkelte fagtema
og inngår i denne rapporten.

Figur 3-1: Trinnvis fremgangsmåte for vurdering av konsekvenser for ikke-prissatte temaer. Kilde: Statens
vegvesen V712 (2021).

I det tredje trinnet vurderes konsekvensen for alle fagtemaene samlet sett, som en del av
sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse. Denne analysen presenteres i en samlet
rapport Sammenstilling konsekvensutredning, NV50E6GK-PLA-RAP-0010 [9].

Side 13 av 124

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING KULTURARV

Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder
Verdi
Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har for et fagtema. Verdien
vurderes på en femdelt skala, som vist i tabell 3-1.
Tabell 3-1: Verdiskala. Kilde: Statens vegvesens håndbok V712 (2021).

Påvirkning
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan, og i hvilken
grad et område påvirkes som følge av et definert tiltak. Dette
vurderes på en femdelt skala, som vist i figur: 3-2. Alle tiltak
som inngår i investeringskostnadene, skal legges til grunn i
vurderingen.

Figur: 3-2 Skala for vurdering av
påvirkning. Kilde Statens
vegvesens håndbok V712 (2021).

Konsekvens
Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av
verdi og påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta i figur 3-3. I denne matrisen utgjør
verdiskalaen x-aksen, og vurdering av påvirkning y-aksen. Konsekvensen er en vurdering av
om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et område, og vurderes både for
anleggs- og driftsfasen. Den nidelte skalaen (tabell 3-2) for konsekvens går fra 4 minus til 4
pluss.
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Figur 3-3: Konsekvensvifta. Kilde: Statens vegvesens håndbok V712 (2021).
Tabell 3-2: 9-delt skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområde. Kilde: Statens vegvesens håndbok
V712 (2021).

Trinn 2: Konsekvens av alternativer
Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet
konsekvensvurdering av hvert alternativ (tabell: 3-3). Dette gjøres for hvert fagtema. På
delstrekninger med flere alternativer eller varianter rangeres disse.
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Tabell: 3-3 Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. Kilde: Statens vegvesens håndbok V712
(2021).

3.2 Fagspesifikk metode
Planprogrammet
I planprogrammet stilles krav til utredning av fagtema kulturarv [10].
Definisjon av fagtema
Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Formålet med analysen er å få
kunnskap om verdifulle områder for tema og belyse konsekvensene av de ulike
utbyggingsalternativene. Det tydeliggjøres hvilke alternativ som er best og dårligst for
fagtemaet.
Kulturarv defineres her som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet. I
denne analysen er det de materielle sporene etter menneskers virksomhet som er i fokus,
Temaet omfatter følgende deltemaer: - Kulturminner - Kulturmiljøer - Kulturhistoriske
landskap inklusive bylandskapet. Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om
kulturminner [11]. Kulturminner er her definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i
vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon
til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en del av en større
helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås
som større sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske
dimensjonen er framtredende [1, p. 174].
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Nasjonale rammer og føringer
Kulturminner og kulturmiljø er vår primære kilde for kunnskap om, og forståelse av
forhistoriske samfunn og levekår. Kulturminner og kulturmiljøer er også sentrale kilder for
kunnskap om historiske perioder og nyere tid. Dette er ikke-fornybare ressurser, og det
nasjonale miljømålet var at det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljø ikke
skulle overstige 0,5 % innen år 2020, som beskrevet i stortingsmelding nr. 16 (2004-2005)
Leve med kulturminner [12]. Ambisjonsnivået ble opprettholdt og videreført i
stortingsmelding nr. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste [13]. I stortingsmelding nr. 16
(2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken Engasjement, bærekraft og mangfold [14], løftes
tre nye nasjonale mål frem:
1) Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø.
2) Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging.
3) Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og
bruk.
Sistnevnte nasjonale mål viderefører essensen i det tidligere nasjonale målet om å begrense
tap av kulturminner
Videre har Norge forpliktet seg til vern av kulturmiljø gjennom flere internasjonale
konvensjoner, som Granadakonvensjonen [15] om vern av Europas faste kulturminner,
Valettakonvensjonen [16] om vern av den arkeologiske kulturarven, Landskapskonvensjonen
[17] om vern av sjeldne landskapstyper, stedskarakter og identitet, og Farokonvensjonen [18]
om kulturarvens verdi for samfunnet (Europarådet hhv 1985, 1992, 2000 og 2005).
For kulturminner og kulturmiljø sin del stilles det strenge krav til areal- og
samferdselsplanlegging gjennom kulturminneloven [11] og plan- og bygningsloven [19].
Utredningsområdet
Utredningsområdet omfatter planområdet og influensområdet. Influensområdet er de
områdene i tilknytning til tiltaksområdet hvor det forventes at det vil kunne forekomme
vesentlige konsekvenser som følge av tiltaket. For fagtema kulturarv er det definert
delområder i direkte kontakt eller umiddelbar nærhet til tiltaksområdet, eller hvis
kulturminnene er synlige fra tiltaksområdet. Generelt vil områder med stor verdi kunne
påvirkes av et tiltak som ligger lenger unna, men dette avhenger av kulturminnets kvaliteter,
om det er et monumentalt objekt hvor synlighet er viktig, eller om det er et kulturminne under
bakken, hvor synlighet ofte spiller mindre rolle. I kupert og avgrenset landskap eller i
bybebyggelse med begrenset synlighet, er influensområdet som regel mindre enn i et åpent,
flatt landskap.
Utredningsområdet er delt inn i to delstrekninger, delstrekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen
(sør) og delstrekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål. Sør for Homyrkamtunnelen følger
planområdet Gauldalen forbi Horg, Hovin og videre mot Gyllan. Landskapet er i stor grad
formet rundt elven Gaula som følger hele planområdet. Kulturminnene er i området knyttet
opp mot jordbruksområdene som har formet seg her både langs Gaula og på terrasser i det
omkringliggende landskapet.
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Nord for tunnelpåhugget og videre mot Kvål omfatter planområdet både vestsiden og
østsiden av Gaula. Ved Gammelelva naturreservat sør for Kvål er det en kroksjø etter at
elven i en flom endret retning til slik den går i dag. Det er planlagt bruforbindelse over Gaula i
dette området før planområdet slutter ved Kvål.
Enkelte av delområdene strekker seg noe utover plangrensen, men dette vil fortsatt være
innenfor planens influenssone siden påvirkningen på det omkringliggende området også kan
være av visuell karakter.
Kunnskapsinnhenting
Eksisterende kunnskap om utredningsområdet er i hovedsak innhentet fra
kulturminnedatabasen Askeladden, som er Riksantikvarens kulturminnedatabase [20].
Askeladden viser automatisk fredete kulturminner (eldre enn 1537), kulturminner under vann,
men også nyere tids kulturminner som ikke er fredet, samt lokaliteter som er fjernet eller har
uavklart vernestatus. Askeladden inneholder også en del opplysninger fra SEFRAKregisteret [21]. Som er supplement har gjenstands- og arkeologidatabasen til NTNU
Vitenskapsmuseet vært benyttet [22]. Denne gir oversikt over enkeltfunn og innehar en del
funn som ikke er nevnt i Askeladden. Melhus kommune har en kulturminneplan (2018-2022)
[23] som danner grunnlag for kommunens utvikling gjennom å sette søkelys på sin kulturarv.
Vedlegg 1 til kulturminneplanen [24] heter «Materielle faste kulturminner i Melhus» og har
vært svært nyttig. Det er en gjennomgang av ulike faste kulturminner som seteranlegg,
offentlig bygninger, gravminner, bautaer, gamle veier og lignende.
SEFRAK-registeret (SEkretariat For Registrering Av faste Kulturminner) [21] innebærer ikke
en formell vernestatus for objektene, men gir et signal om at kulturhistoriske verdier finnes i
området (dvs. bygninger oppført før 1900/1940), og at det i sammenhengen mellom
bygninger og landskap finnes kulturhistoriske betydninger som kan være relevant for
konsekvensutredningen. SERFRAK-registeret er ikke komplett.
Det er gjennomført flere registeringer og utgravinger i planområdet tidligere. NTNU
Vitenskapsmuseet har gjennomført flere utgravinger, i og noe utenfor planområdet, i
forbindelse med E6 Røskaft – Skjerdingstad [25] [26] [27] og E6 Gyllan – Røskaft [28].
Trøndelag fylkeskommune har også gjennomført flere registreringer i forbindelse med ulike
plan- og tiltakssaker. Resultatet fra slike registreringer blir oppdatert i kulturminnedatabasen
Askeladden [20].
Planområdet i sin helhet er ikke vurdert for undersøkelse eller undersøkt (§ 9
undersøkelsesplikten), dette må være gjennomført før reguleringsplanen vedtas. Det er
gjennomført arkeologiske registreringer i 2021, og det skal gjennomføres arkeologiske
registreringer i 2022. Det er sendt inn søknad om utsatt § 9 undersøkelse for et område
mellom Sandbrauta og Grinni.
Det foreligger mye lokalhistorisk litteratur som har vært svært viktig for
konsekvensutredningen, da særlig gårdshistorien. Bosetting og folkeliv i Horg er et 4bindsverk utgitt av Melhus kommune, bind 1 og 2 [29] [30] er skrevet av Jens Haukdal og
bind 3 og 4 [31] [32] er skrevet av Asbjørn Furunes. Peder Byboth har skrevet boken Flå –
Gårds- og slektshistorie [33] som har vært viktig for den nordre del av utredningsområdet.
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Melhusboka bind 2 skrevet av Per O. Rød [34] har også vært sentral. Oluf Ryghs Norske
Gaardsnavne er fortsatt god å ha for å nøste opp i gårdshistorie og gårdsnavn [35]. Det er
også brukt en del faglitteratur ved behov, det henvises til referanselisten.
Gaulavassdraget er nevnt i rapporten «Verdier i Gaulavassdraget, Melhus kommune, Sør
Trøndelag» [36]. Rapporten er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning og Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE). Rapporten forteller om viktigheten av vassdraget for
ferdselen fra Østlandet til Trøndelag og at området inneholder store kulturminneverdier.
Planområdet ble befart 21. februar 2021. Det har vært korrespondanse med Trøndelag
fylkeskommune i forbindelse med konsekvensutredningen.
Usikkerhet
Usikkerhet ved kunnskapsgrunnlag og kort om generell usikkerhet knyttet til tiltakets effekt.
Sistnevnte kan kommenteres spesifikt under vurdering av påvirkning.
Det foreligger til dels mye materiale om området og det er gjort flere utredninger, befaringer,
registreringer og utgravinger. Selv om konsekvensutredningen vil bli kvalitetssikret vil det
fortsatt være en usikkerhet knyttet til arbeidet. Utredningen tar for seg allerede eksisterende
informasjon og er ikke uttømmende i den forstand at den ikke nødvendigvis fanger opp alle
verdiene i et område og om disse er vurdert og om måten tiltaket påvirker disse verdiene er
fanget opp.
Den største usikkerheten ligger i at registreringene etter kulturminnelovens § 9 ikke er helt
ferdigstilt under utarbeidelse av konsekvensutredningen. Det er gjennomført registreringer i
2021 som er fanget opp av konsekvensutredningen, men det skal gjennomføres
registreringer også i 2022. Dette kan føre til oppdagelse av flere automatisk fredede
kulturminner som enda ikke er påvist, men som vil innarbeides i reguleringsplanarbeidet. Det
kan også komme frem nye automatisk fredede kulturminner i anleggsfasen.
Aktuelle registreringskategorier og inndeling av delområder
Kartleggingen gjøres på to nivåer; kulturmiljønivå viser kulturmiljø inkludert lokaliteter/
enkeltforekomster, mens landskapsnivå viser til de kulturhistoriske landskapene, se tabell
3-4. Registreringskategoriene er ment som en veiledning og et hjelpemiddel for å sortere de
ulike miljøene. Kategoriene er ikke uttømmende.
Etter siste revisjon av håndbok V712 åpner metoden for å verdisette kulturmiljø på
delområdenivå og landskapsnivå (tabell 3-4). Sistnevnte er primært beregnet på
kulturlandskap definert av forvaltningen, som regel av høy verdi, og større funksjonelle
sammenhenger. Delområder på kulturlandskapsnivå kan dekke eller gå gjennom flere
delområder på delområdenivå. Delområdet på landskapsnivå er også beregnet for større
infrastruktur og funksjonelle sammenhenger.
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Tabell 3-4: Registreringskategorier for kulturminner i henhold til V712.

Planområdet, og øvrige områder som blir påvirket av tiltaket, inndeles i enhetlige delområder
og angis på kart. Inndeling i delområder baseres på registreringskategorier i tabell 3-4. Med
enhetlig menes områder som har en tilnærmet lik karakter og verdi. Delområder skal primært
være avgrenset i kulturmiljøer som er sentrert rundt lokaliteter med tilnærmet enhetlig
karakter og verdi. I noen utredninger er det i tillegg behov for å vise kulturhistoriske
relasjoner, der flere kulturmiljøer inngår i en sammenheng. Slike delområder er her definert
som delområder som viser et landskapsnivå i tabell 3-4. Avgrensing av delområder er basert
på en prosess der en først grovinndeler utredningsområdet, deretter justeres avgrensingen
som en del av verdivurderingen [1, p. 179].
Fagspesifikke verdikriterier
Kriterier for verdisetting av delområder er gitt i tabell 3-5. Kriteriene i tabellen er et
hjelpemiddel for å gi verdi til et delområde. Utreder begrunner vurderingene i en kort og
konsis tekst. Verdivurderingen bygger logisk opp under kriteriet som er brukt. Tabellen angir
verdivurdering knyttet til ulike kategori/aspekter. Noen ganger vil flere kategorier/aspekter
være relevant for verdivurderingen. Utreder må i slike tilfelle gjøre en vurdering av hvilke
kriterier som er mest relevante. Delområder med ubetydelig/noe verdi og som ikke anses å
være beslutningsrelevante, kan omtales samlet. Verditabellen er delt inn i to nivåer:
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kulturminnenivå og landskapsnivå. «Kulturhistoriske sammenhenger» og «kulturhistoriske
landskap» er særlig knyttet til landskapsnivået innenfor registreringskategoriene.
Tabell 3-5: Fagspesifikke verdikriterier for kulturarv: kulturmiljø og kulturhistoriske landskap.

Kulturhistorisk betydning omfatter også tilknytningen til spesifikke historiske hendelser,
historiske epoker eller enkeltpersoner, i tillegg til den generelle kulturhistoriske verdien som
kan tillegges det enkelte kulturmiljø eller kulturhistoriske landskap.
Arkitekturhistorisk betydning er knyttet til epoker i arkitekturhistorien, samt
tradisjonsbasert byggeskikk.
Betydning for kulturell eller etnisk gruppe er knyttet til spesifikke kulturelle eller etniske
grupper, som for eksempel tatere, skogfinner eller samer. Dette kan også gjelde etniske
grupper som ikke har så lang historie i Norge, eksempelvis tyrkere eller pakistanere. Med
kulturell levemåte menes for eksempel husmenn eller fiskerbønder.
Kulturhistoriske sammenhenger omfatter sammenhenger mellom kulturminner og
kulturmiljøer i et landskap.
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Kulturhistoriske landskap omfatter primært: verdensarvområder, helhetlige kulturlandskap,
utvalgte kulturlandskap i jordbruket og kulturhistoriske landskap med nasjonal interesse
(Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017).
Forhold som bruksverdi, tilstand og autentisitet kan påvirke verdien. Slike forhold kan da
medføre at verdien nyanseres i positiv eller negativ retning. Fagutreder bør vurdere om
verdisettingen er i tråd med forvaltningens prioriteringer. For automatisk fredete kulturminner
bør utreder i tillegg vurdere kulturminne opp mot kontekst, alder og kulturminnets
lokale/regionale utbredelse. Dette kan resultere i at noen automatisk fredete kulturminner
kan få verdien middels eller lavere [1, p. 181].
Tabell 3-6: Fagspesifikke påvirkningsfaktorer i henhold til V712 for kulturarv.

Skadereduserende og kompenserende tiltak
Ved utvikling av veilinjer legges tiltakshierarkiet til grunn, se figur 3-4. Det forsøkes å unngå
konflikt med fagtema i optimaliseringsarbeidet, men et veitiltak er en relativt liten fleksibel
konstruksjon som vil kunne komme i konflikt med ikke-prissatte verdier.
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Figur 3-4: Illustrasjonen er hentet fra Miljødirektoratets hjemmeside.

Skadereduserende tiltak som inngår i kostnadsoverslaget for det aktuelle alternativet er å
anse som en del av tiltaket som konsekvensutredes.
Det vil i tillegg gis forslag til skadereduserende tiltak som ikke inngår i planforslaget, og som
kan redusere de negative virkningene ytterligere ved videre optimaliseringer av alternativet.
Det vil redegjøres kort for hvordan disse skadereduserende tiltakene vil kunne endre
konsekvensene.
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4 VERDI, PÅVIRKNING OG KONSEKVENSGRAD
4.1 Områdebeskrivelse og kort historisk skisse
Områdebeskrivelse
I forbindelse med konsekvensutredningen er utredningsområdet delt inn i delområder som er
verdisatt etter metoden beskrevet i håndbok V712. For å sette verdiene i området inn i en
større sammenheng settes utredningsområdet inn i en større kulturhistorisk kontekst for å
vise områdets viktighet for fagtemaet.
Reguleringsområdet går fra Gyllan i sør til Kvål i nord. Området følger i stor grad Gaula som
følger dalstrøket gjennom flere bygder og tettsteder som Flå, Lundamo, Horg og Hovin. Dette
er et landskap som har vært endret igjennom tidene, mye knyttet til flomelven Gaula som
blant annet har ført til store skader på dyrket mark [37, p. 14]. Landskapet er flere steder
preget av «terrasser» som har dannet seg etter siste istid og landheving. Et eksempel på
dette er Nordtømmessletta som ligger utenfor planområdet vest for Røskaft. Her gikk havet
opp til Nordtømmessletta og området har vært et strandområde i eldre tid [31, p. 421].
Grovt sett deler vi historien inn i forhistorisk og historisk tid. Forhistorisk tid deles igjen inn i
steinalder, bronsealder og jernalder. Middelalderen som etterfølger jernalder regnes som en
historisk periode hvor det til en viss grad eksisterer skriftlige kilder.
Steinalder 9500 – 1700 f.Kr.
Når isen fra siste istid startet tilbaketrekkingen, ble fortrinnsvis kysten og øyene befolket
først. Man kaller periode fra 10 000-1700 f. kr for steinalderen. Det er særlig langs kysten at
man finner boplasser og store aktivitetsområder. Noen av de mest kjente er fra
Fosnakulturen. Fosnafolket var et vandrende folk som reiste langs kysten og fant ly i lune
bukter og viker [38, pp. 91-92]. Mot slutten av steinalder etableres det mer permanent
bosetning med overgang til husdyrhold og jordbruk, men jakt og fiske er fortsatt viktig.
Bebyggelsen var gjerne fjøs og bolig i samme hus for å dra nytte av varme fra dyrene [39, p.
2]. Det er svært få registrerte lokaliteter datert til steinalder i Askeladden innenfor Melhus
kommune. Et løsfunn av skafthulløks (id 276513) er registrert i Askeladden innenfor
planområdet helt sør ved Gyllan (figur 4-2). Det er også påvist spor etter aktivitet i yngre
steinalder (omkring 2000 f.Kr.) ved Sanbrauta [40]. Et annet funn (figur 4-1) er gjort øst for
planområdet ved Bortn gårdene (id 36043).
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Figur 4-1: T16316, buttnakket huløks av sort
steinart (mulig diabas) og er funnet øst for
planområdet ved Bortngårdene (id 36043). Foto:
Ole Bjørn Pedersen, NTNU.

Figur 4-2: Funnet i Gaula ved Gyllråa. Hel skafthulløks,
kraftig vannrullet (id 276513. Foto: Jenny Kalseth, NTNU.

Bronsealder 1700 – 500 f.Kr.
Bronsealderen starter ca. 1700 f. Kr og varer til ca. 500 f.Kr. Folk flest forbinder gjerne
bergkunsten med denne perioden, og det nye metallet bronse, som har gitt perioden navn.
Det er karakteristisk for perioden at bosetningen begynner å konsentrere seg rundt
jordbruksområdene samtidig som befolkningen også har vært nomader [41, pp. 94-95]. I
Norge generelt er det få bronsefunn fra denne perioden. Grunnene til det kan være mange,
men en hovedgrunn er trolig at bronsen måtte importeres fra utlandet og var derfor noe bare
de aller rikeste kunne skaffe seg. Derfor erstatter ikke bronsen råstoffet stein, som fortsatt
var utbredt som redskapsmateriale [42, p. 7].
Innenfor planområdet og i området rundt finnes det flere kulturminner fra denne perioden. Ett
funn har fått internasjonal oppmerksomhet i senere tid. Ved Sandbrauta gikk det for omkring
2500 år siden et stort ras som begravde store kulturminneverdier (delområde Q). I 2014
under fylkeskommunens registreringer ble det funnet et dyrkingslag under rasmassene,
datert til 1100-900 f.Kr [43]. I 2017 ble deler av området gravet ut (figur 4-3), og et større
kulturmiljø fra bronsealder ble funnet 3 meter under rasmassene. Her ble det funnet spor av
hus, kokegroper og ovnskonstruksjon. Det ble i tillegg funnet 1 gravrøys og 4 mindre
steinsatte kammer med kremasjoner. Gravene er noen av de eldste som er påvist fra MidtNorge [43] [40, p. 20].
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Figur 4-3: Bilde fra utgravingene som ble gjennomført av NTNU Vitenskapsmuseet 2017/2018. På bildet kan
gravrøysen sees i bakgrunnen med 3 nedgravde steinkammer synlig midt i bildet. Den fjerde er trolig under
presenning. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet, Åge Hojem.

Ved Fossgrenda (øst for planområdet) ligger det et felt med svært mange
bergkunstlokaliteter. I tillegg til å ha flere funn fra jernalder er det funnet mange
bergkungslokaliteter på Foss-gårdene og særlig ved Fossmoan [44]. Det som er spesielt
med feltet er at det domineres av skålgroper, et enkelt felt (Foss X) kan inneholde så mye
som 200 skålgroper. Feltet har vokst opp igjennom tiden og nye funn er gjort i nyere tid [45].
Jernalder 500 f.Kr. – 1050 e.Kr.
Jernalderen kjennetegnes ved at metallet jern blir tatt i bruk, Perioden erstatter
bronsealderen rundt 500 f.Kr. og varer til ca. år 1050. Teknologien med å utvinne jern fra
myrmalm er ansett som et av de mest grunnleggende fremskritt for den kulturelle utviklingen
[46, p. 13]. Jern er et vesentlig bedre materiale enn bronse å lage våpen og redskaper av, og
disse ble mye mer effektive. Ved overgangen mellom bronsealder og jernalder ser en at
bronsealdermaterialet forsvinner selv om man ikke samtidig ser en tydelig overgang til
jerngjenstander i det arkeologiske materialet. Bronsen måtte støpes mens jernet må smis og
hamres. Trolig har det tatt en del tid før denne teknologien var moden nok [47, p. 23].
Selv om jordbruket startet tidligere var det trolig i jernalder at gården ble tatt i bruk med en
fast bosetning og et klart skille mellom innmark og utmark. I perioden rundt år 0 ble det trolig
etablert gårder slik vi kan kjenne dem igjen i dag, og disse ble utgangspunktet for
bosetningsmønsteret [47, p. 25]. Fra bronsealderen og gjennom jernalder skjedde det en
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økende lagdeling av samfunnet som kan spores i gravmaterialet. Mye av det arkeologiske
kildematerialet kommer fra gravminnene, som kan være svært rike. Funnene viser at det er
vokst frem en betydelig forskjell mellom fattig og rik [46, pp. 29-30]. Flere artefakter fra denne
perioden kan være svært flotte og detaljrike (figur 4-4).
Innenfor planområdet er det gjort flere funn fra jernalderen, særlig i området rundt Horg
(delområde L) og Fossgrenda. Funnene består blant annet av bosetningsspor i form av
stolpehull, kokegroper og gravhauger. Ved Evjengrenda (delområde M og N) som ligger i
forlengelsen av middelalderkirkestedet på Grinni er det funnet et større bosetning- og
aktivitetsområde fra jernalder. Funnene består av dyrkingslag, stolpehull og kokegroper og
ligger på vestsiden av gårdsbebyggelsen. Ved Sandbrauta ble det over rasmassene fra
bronsealder funnet bosetningsspor fra jernalder i form av gravrøys, dyrkningsflate, flere
stolpehull og ildsted. Ut fra funnene er det stor sannsynlighet for at det har vært kontinuerlig
og fast bosetning i området fra jernalder og frem til nyere tid.

Figur 4-4: En ryggknappspenne fra jernalderen (T3075) funnet i Melhus kommune, noe nord for planområdet.
Foto: Ole Bjørn Pedersen, NTNU Vitenskapsmuseet.

Middelalder 1050-1537 e.Kr.
Rikssamlingen som skjedde mot slutten av jernalder og overgangen til middelalder hadde sin
spede begynnelse i jernalderen. Særlig de siste 1000 årene av jernalderen handlet om å gå
fra det en kan kalle små og lite stabile maktenheter til større og større maktsentra som til
slutt kulminerte i rikssamlingen [46, p. 15]. Middelalderen erstatter jernalderen omkring 1050
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og varer til reformasjonen (1537). Denne perioden kjennetegnes av at kristendommen får
innpass for alvor og kongemakten konsolideres.
I landet sett under ett ble det ryddet rundt 5000 gårder i høymiddelalderen [48, p. 86]. En
normalgård antar man var på mellom 40 – 50 mål i Trøndelag i høymiddelalder, basert på
erstatning i form av fremtidig underhold dersom en mann ble blindet [47, p. 144] og hva
Frostatingsloven fastsetter som en norm for driften av en leilendingsgård [47, p. 144]. Det var
selvsagt gårder som var langt større enn dette.
Over hele Norge bygges det store mengder kirker som gradvis endrer det norrøne samfunnet
som var et ættesamfunn. Innenfor planområdet er det to middelalderkirkesteder som
omfatter to eldre kirkesogn, Foss og Grinni. I Trondheims statsarkiv er det kilder som sier at
Grinni kirke er oppført før 1540 og Foss før 1598 [29, p. 42]. Middelalderkirkestedet på Foss
ble arkeologiske undersøkt i forbindelse med reguleringsplan for E6 Røskaft – Gyllan i
Melhus kommune. Det ble funnet spor etter kirkebygning, kirkegården, graver og gjenstander
i form av mynter. Kirkestedet antar man har vært i bruk fra senest 1200-tallet og frem til
1600-tallet. Like øst for kirkegården (id 216035) ble det funnet spor etter gårdsbosetning fra
middelalder/jernalder, en undersøkelse i en driftsbygning bekrefter dette med flere funn som
vevlodd, baksteheller, klebergryter og spinnehjul [49]. Kirkestedet ligger like ved gården Foss
[50, p. 39]. Gården Grinde eller Grinni er fra gammelt av en av de største gårdene i bygda.
Kirka som ble benyttet fra 1100-1200 tallet og opp til 1670 lå i tilknytning til gården [32, p.
220].
Etterreformatorisk tid og nyere tid
Fra slutten av jernalder og ut på 1600-tallet var Norges forsvar basert på leidangen,
opprinnelig en sjøforsvarsordning. Den hadde sin opprinnelse i oppdeling av landet i
skipreider. Et skipreide var et geografisk avgrenset område som hadde ansvar for å stille
med et visst antall skip med mannskap og forsyninger i krigssituasjoner. I 1430 var det et
skipreide som het «Haslabrekko». Gården har dermed gitt navn til et skipreide. Gården som i
dag heter Haltbrekken ligger noe utenfor planområdet sørøst for Ler [51, p. 290].
I utredningsområdet er det både eldre og yngre gårdsbebyggelse. Flere av kulturminnene og
kulturmiljøene i området stammer derfor fra mer moderne tid selv om gårdene kan ha en
betydelig tidsdybde. I løpet av 1800-tallet endrer jordbruket seg fra primært selvberging til
overskudd- og vareproduksjon, fra mange arbeidsfolk til færre, men med maskiner.
Hamskiftet er brukt som betegnelse på perioden da vareproduksjon kom inn i norsk jordbruk
på slutten av 1800-tallet [52, pp. 122-123], og etter hvert medførte store endringer i
driftsformene. Endingene har tett sammenheng med industrialiseringen, urbaniseringen og
folkeveksten som skjøt fart i denne perioden.
Dovrebanen som går fra Eidsvoll til Trondheim, går igjennom planområdet. Banen ble åpnet i
sin helhet i 1921 [53]. Arbeidet med Dovrebanen startet allerede i 1910, men flere streiker og
vanskelig tilgang på arbeidskraft forlenget arbeidet [54, p. 50]. Banen brakte viktig
infrastruktur til området, og hele strekningen er i stor grad en erstatning for gamle
ferdselsårer nevnt allerede i sagatiden [54, p. 9].
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Eksisterende E6 er omtalt i den nasjonale verneplanen til Statens vegvesen, men tatt ut i
2016. Veien er bygget som en omkjøringsvei som går igjennom et jordbrukslandskap.
Tidligere gikk hovedveien på motsatt side av Gaula, altså vestsiden. Veilinjen er omtalt som
et stort inngrep i et sårbart terreng. Den stedlige tilpasningen til landskapet må sies å være
vellykket, målet i verneplanen er å bevare linjeføring og tverrprofil [55, p. 144]. Veien er ikke
vernet i Askeladden og er tatt ut av verneplanen i 2016 [1].

4.2 Verdivurderinger
4.3 Strekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen sør
Delstrekning 1 er delt inn i 18 delområder etter håndbok V712 (figur 4-5). De er verdisatt fra
noe verdi til stor verdi. Det er ni delområder med stor verdi, seks med middels verdi og tre
med noe verdi. Strekningen omfatter områder fra Gyllan i sør, gjennom Fossgrenda,
områdene vest for Hovinåsen, Røskaftøya og videre til Røskaft før planområdet følger
vestsiden av Gaula mot Homyrkamtunnelen ved Horg.
Området er preget av å være et jordbrukslandskap som omkranser de strukturerende
elementene Gaula, E6 og jernbanen. Planområdet følger Gauldalen som er blitt verdisatt i
henhold til håndbok V712 som landskap.
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Figur 4-5: Delområder på strekning 1 Gyllan–Homyrkamtunnelen sør. Delområdene er delt inn etter metode i
V712 og gitt verdi fra noe til stor verdi. Kart: Norconsult.
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Delområde L til Å – Landskapsnivå
Beskrivelse
Hele det arealet som utgjør planområdet, og trasé for ny vei, vurderes til å ha
gjennomgående middels verdi, da det hele veien langs elvene Gaula og Sokna så vel som
nedover i dalførene, er rike kulturmiljøer (figur 4-6). Dette omfatter alt fra tidlige
bosetningsspor til nyere tids gårdsbebyggelse og infrastruktur. Alle verdiene innenfor
området er ikke beskrevet da noe av området går utenfor det som er naturlig å inngå i en
konsekvensutredning. Området er videre delt inn i delområder som inngår i dette delområdet
på landskapsnivå.
I de tidligste tider har elvene vært definerende for bosetningen, mens det med jordbruket
også er kommet veier for ferdsel til lands. Dette gjelder både hovedveiene mellom bygdene,
så vel som de lokale veiene mellom gårdene. Da flere av gårdsbrukene innenfor
planområdet kan spores tilbake til middelalder, noen til og med tilbake til jernalder/vikingtid,
må man også anta at flere av veiene her sammenfaller med eldre veifar. Det er blant annet
flere spor etter eldre veifar i tilknytning til bergkunsten ved Foss [45]. Veiene inngår dermed i
en kulturhistorisk helhet. De har vært strukturerende for mindre grender og kulturmiljø som
Evjen og Grinni, men har også vært med på å danne små sentrum og kirkesteder langs
elvene. Det er videre disse sentrum som danner utgangspunktet for verdivurderingene. Det
vises videre til at E6 mellom Gyllan og Røskaft, fra 1984, opprinnelig var en del av
verneplanen til Statens vegvesen og ble tatt ut etter en oppdatering i 2016 [56]. Den var
definert som et teknisk kulturminne med høy verneverdi. Den er omtalt som et godt eksempel
på et stort inngrep i et sårbart terreng, videre er det viktig å ta vare på veiens linjeføring og
tverrprofil [55]. Veistrekningen er ikke omfattet av en verne- eller fredningsstatus.
Gaulavassdraget inneholder ikke mange vassdragsrelaterte kulturminner, trolig er dette på
grunn av Gaulas stadig skiftende elveløp [36, p. 38]. Det er imidlertid enkelte spor etter
aktivitet i vassdraget i de skriftlige kildene. I 1710 mottok stiftamtmannen en klage fra 12
bønder i Støre og Singsås. Klagen gikk ut på at assistentråd Christian Schøller og kaptein
Holch hadde begynt å bygge sag over Størens elv i Gaulrasten (Gaulfossen). Dette vil hindre
laksens oppgang til våre fiskebygninger i samme elv som fra arilds tid har ligget og vært
brukt under våre påboende bygselsgårder. I 1618-19 var det fem sager i Nedre-Gauldal, de
fleste av dem i Melhus [57]. Det har derfor vært en aktivitet i området men det er lite spor
etter denne innenfor planområdet i dag. I utredningsområdet er det registrert
elveforbygninger (figur 4-40 og figur 4-71) som vassdragstekniske kulturminner.
Verdivurdering: Planområde følger Gaula gjennom Gauldalen hvor elva har vært definerende
for bosetning og aktivitet. Elva har også i stor grad vært med på å forme det omkringliggende
landskapet. Det er flere viktige kulturmiljøer innenfor verdiområde på landskapsnivå. Gaula
er vernet som vassdrag men dette er ikke hovedsakelig knyttet til kulturminneverdiene [36].
Vurderes til middels verdi.
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Figur 4-6: Oversiktskart over delområde på landskapsnivå som til en viss grad følger reguleringsgrensen. Kart:
Norconsult.

4.3.1

Delstrekning Gyllan – Hovinkrysset

Delområde Å – Gyllan
Beskrivelse
Gyllråa (figur 4-7) er et gårdsmiljø bestående av flere underbruk, lagt ut som firkanttun, skilt
ut fra gården Gyllan. Sistnevnte nevnes i Olav Engelbrektssons jordebok fra 1500-tallet [30,
p. 474]. Det er flere SEFRAK-registrerte hus her fra siste halvdel 1800-tallet, samt noen få
fra siste halvdel av 1700-tallet. Av automatisk fredete, det vil si arkeologiske, lokaliteter, er
det bosetningsspor (id 216032) i form av 3 kokegroper og 2 nedgravinger.
Det har også vært 2 gravhauger her (id 18201) som er undersøkt av NTNU i forbindelse med
E6. Det er blitt funnet flere spor av gårder og graver, og det kan pekes på en kontinuitet i
landskapet så vel som i kulturmiljøet. Dagens E6 sammenfaller delvis med den eldre veien,
som igjen har fungert som et viktig strukturerende element.
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Verdivurdering: Delområdet har stor tidsdybde med flere verneverdige bygninger (figur 4-8).
Det er flere automatisk frede lokaliteter som viser kontinuitet i bruken av området.
Delområdet vurderes til stor verdi.
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Svært
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Figur 4-7: Oversiktskart over delområde Å (stor verdi). Kart: Norconsult.
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Figur 4-8: Deler av bygningsmiljø på Gyllan. SEFRAK id 1653-0020-019. Foto: Melhus kommune.

Delområde Ø – Vollagrenda
Beskrivelse
Delområdet (figur 4-9) består av gårder som har sprunget ut av gården Vollan. Vollan ble
rasert i Gauldalsraset i 1345 og dukker ikke opp i skriftlige kilder på over 200 år. Først
mellom 1520 og 1559 er det oppført skatt på gården. Trolig har gården vært nevnt i Aslak
Bolts jordebok på en side som er revet ut [30, p. 437]. Småstenan er et nyere bruk fra slutten
av 1800-tallet [30, p. 471]. Vollagjerdet ble trolig bygget på 1700-tallet [30, p. 444]. Flere av
husene som er tilknyttet gårdsbrukene er verneverdige og registrert i SEFRAK.
Verdivurdering: Langstrakt område med flere gårder på rekke som følger Fossvegen.
Gårdene har beholdt en tunstruktur med en del moderniserte og endrede bygninger. Det er
flere tradisjonelle hus i trønderlån stil (figur 4-10), enkelte er endret på i nyere tid. Vurderes til
noe verdi, opp mot middels.
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Figur 4-9: Oversiktskart over delområde Ø (noe verdi). Kart: Norconsult.

Figur 4-10: Bilde av SEFRAK registrert (1653-0020-052) våningshus i tradisjonell trønderlån stil. Foto: Melhus
kommune.

Side 35 av 124

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING KULTURARV

4.3.2

Delstrekning Hovinkrysset – Sandbrauta

Delområde Æ – Foss Oppistu, Negarden og Søgarden
Beskrivelse
På Foss Oppistu (figur 4-11) var det registrert leilending i 1628 [30, p. 355]. På Negarden er
bonden nevnt i skattelister fra 1626 [30, p. 394] og Sørgården er sporet til
tiendepengeskatten i 1520 [30, p. 421]. Arkeologiske undersøkelser viser en kontinuitet i
bosetning og bruk av tunet fra vikingtid, gjennom middelalder og frem til moderne tid. Her ble
i området blant annet funnet flere vevlodd etter en oppstadvev i et grophus som er datert til
vikingtid. Loddene lå på en slik måte at bygningen kan ha brent ned med veven stående. Det
ble også påvist funn som knytter seg til mattilberedning og baking [49]. I dag består området
av et gårdsmiljø med tydelig eldre bebyggelse og flere av husene er registrert som eldre enn
1850 i SEFRAK-registeret. Det er også våningshus i tradisjonelt trønderlån.
Verdivurdering: Et miljø med flere bevarte verneverdige bygninger knyttet til gårdsdrift.
Vurderes til middels.
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Figur 4-11: Oversiktskart over delområde Æ (middels verdi). Kart: Norconsult.
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Delområde Z – Foss middelalderkirkegård
Beskrivelse
Foss har vært et av to kirkesogn i Horg på 1200-tallet, det andre lå på Grinni [29, p. 42].
Middelalderkirkestedet ble oppdaget i forbindelse med anlegg av dagens E6 og er avgrenset
av denne (id 18200). Det ble funnet skjelettrester og sikre spor etter 15 begravelser, seks av
disse hadde trekister uten jernnagler. Det har blitt funnet brakteat, ringspenne (figur 4-13),
ljå, nagle og mulig håndtak [22] (T20403). Nord for kirkestedet er det gjort løsfunn av
spinnehjul (id 216029) og sølvmynt (id 216033). Disse er ikke med i delområdet da de er
fjernet.
Verdivurdering: Middelalderkirkestedet (figur 4-12) er ikke synlig over markoverflaten og ble
oppdaget da veianlegget for dagens E6 ble planlagt. Middelalderkirkesteder har stor verdi
som kilde for perioder hvor det finnes få eller ingen skriftlige kilder. Det er funnet flere graver
og skjelettrester. Området har stor tidsdybde og vurderes til stor verdi.
Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

Side 37 av 124

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING KULTURARV

Figur 4-12: Oversiktskart over delområde Z (stor verdi). Kart: Norconsult.

Figur 4-13: Ringspenne av bronse hvor kun ringen er bevart. Funnet ved de arkeologiske utgravingene av Foss
middelalderkirkegård i 1982. Foto: Ole Bjørn Pedersen, Vitenskapsmuseet.
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Delområde Y – Bosetningsspor
Beskrivelse
Delområdet (figur 4-14) inneholder en mindre lokalitet (id 216027) som består av
bosetningsspor i form av to kokegroper og fire stolpehull. Kan strekke seg lenger mot vest da
avgrensingen i vest er satt av reguleringsgrensen for ny E6 Gyllan – Røskaft. Det foreligger
ikke datering utover førreformatorisk tid.
Verdivurdering: Delområdet består av et kulturlag (id 284139) og et aktivitetsområde (id
216027) bestående av fire stolpehull og to kokegroper. Lokalitetene er små og ikke daterte.
Kulturminnene er ikke synlige på markoverflaten. Vurderes til middels verdi.
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Figur 4-14: Oversiktskart over delområde Y (middels verdi). Kart: Norconsult.

Delområde X – Helleristninger og Dansarhaugen
Beskrivelse
«Dansarhaugen» (id 73200) (figur 4-15) består av tre hauger som alle måler 3,2 meter i
diameter og 0,4 meter høye og ligger på rekke. Etter undersøkelser viser det seg at dette er
bålhauger og datering viser overgangen fra middelalder til nyere tid. Haugene ble trolig
dannet da jord ble skuflet over bålet. Et stykke øst for Dansarhaugen ligger det en
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skålgropstein (id 272736) med en tydelig skålgrop som er datert til bronsealder/jernalder. Her
er også en stor stein med groper som nå er bortsprengt (id 67786), deler av denne steinen
befinner seg nå på Horg bygdatun. I sørøstlig og nordøstlig retning fra delområdet er det et
større felt med bergkunst som ikke er innlemmet i denne konsekvensutredningen da
veiprosjektet ikke får konsekvenser for dette området.
Verdivurdering: Haugene viser seg å være fra overgangen mellom mellomalder og nyere tid.
En av helleristningene er sprengt bort og ødelagt mens den gjenværende innenfor
delområdet har en skålgrop. Vurderes til middels verdi.
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Figur 4-15: Oversiktskart over delområde X (middels verdi). Kart: Norconsult.

Delområde W – Horg Bygdatun
Beskrivelse
Horg bygdatun (figur 4-16) har sitt utspring i et eldre småbruk som har blitt tilført flere mindre
bygninger og et samlingslokale. I bygdatunet er det en stor samling gjenstander som brukes i
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formidling sammen med barnekultursti og blant annet helleristning og en oppbygd setervoll
med fjøs og løe [58] [23, p. 6]. Området består av flere kommunalt verneverdige hus (id
246359, 246360, 246363, 246364 og 246351). I tilknytning til tunet er det også en eller to
gravhauger (id 67785) som er datert til jernalder.
Sør for Horg bygdatun er det en utgravet lokalitet (id 216031). Her er det påvist et større
bosetning og aktivitetsområde som er med på å bekrefte området rundt Foss som et sentralt
bosetningsområde i bronse- og jernalder [59, p. 12].
Verdivurdering: Horg bygdatun er en samling med bygninger som har en verneverdi (figur
4-17 og figur 4-18). Det er automatisk fredede kulturminner knyttet til delområdet.
Bygningsmiljøet har utspring i et eldre småbruk. Området som kulturmiljø er nevnt i rapport
om Gaulavassdragets verneverdi [36, p. 40]. Vurderes til stor verdi.
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Figur 4-16: Oversiktsbilde over delområde W (stor verdi). Kart: Norconsult.
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Figur 4-17: Horg bygdatun. Foto: Norconsult.

Figur 4-18: Horg bygdatun, bilde tatt i retning øst mot
gravhaug. Foto: Melhus kommune.

Delområde V – Bergkunst i Gaulfossen
Beskrivelse
Gaulfossen 1 (id 247040) er et helleristningsfelt ved Gaulfossen (figur 4-19) som består av
flere båter (med og uten mannskapsstreker), reinsdyr, hester, fabeldyr, groper og
menneskefigurer med redskaper. Helleristningene er gjort med prikkhuggingsteknikk som er
uvanlig for Midt-Norge. Feltet omfatter foreløpig (ikke fullstendig undersøkt) ti båtfigurer (figur
4-20), en skålgrop, et kløvspor og tre-fire hestefigurer. I tillegg er det en figur som er
vanskelig å tolke (figur 4-21), men kan være en hest i bevegelse [60].
Verdivurdering: Delområdet inneholder et helleristningsfelt på en østvendt heller nede i juvet.
Helleren er formet som en halv jettegryte. Flere av figurene er fullstendig prikkhugget noe
som er unikt i Midt-Norge. Plasseringen av helleristningsfeltet er trolig knyttet til den
audiovisuelle opplevelses knyttet til Gaulfossen. Kulturmiljøet og landskapet nede i
fosseområdet fremstår som autentisk. Vurderes til stor verdi, opp mot svært stor verdi.
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Figur 4-19: Oversiktskart over delområde V (stor verdi). Kart: Norconsult.

Figur 4-20: Prikkhugget båtfigur med to reinsdyr. Foto:
Heidrun Stebergløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Figur 4-21: Mulig hestefigur i bevegelse. Foto:
Heidrun Stebergkløkken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Delområde U – Sø`på (Rønningen)
Beskrivelse
Denne gården (figur 4-22) var opprinnelig en del av Nedgarden Hovin fra 1700-tallet, men
ble på 1820-tallet fradelt fra Nedgarden. Bruket ble selvstendig i 1868. Gården gikk
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opprinnelig under navnet Rønningen (til forveksling fra gården Rønningen, delområde T)
eller Hovinsrønningen. På grunn av at dette var et navn som flere gårder benyttet, fikk det i
dagligtale navnet «Sø`på» [31, p. 177]. I dag består delområdet av flere SEFRAK registrerte
gårdsbygninger (id 246355, 246356, 246358, 245480, 246357, 245423) på meldepliktig liste
(§ 25) (1653-0022-056) og et bolighus som er på gul SEFRAK liste (1653-0022-062). Det er
også et stabbur som er ikke fredet (id 245424). Det er også registrert to ruiner i området
(1653-0022-063, 1653-0022-064). Tunstruktur som firkanttun er beholdt og byggene er i
tradisjonell stil (figur 4-23 og figur 4-24).
Verdivurdering: Delområdet inneholder et gårdsmiljø med flere verneverdige bygninger.
Området er godt lesbart. Vurderes til middels, opp mot stor verdi.
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Figur 4-22: Oversiktskart over delområde U (middels verdi). Kart: Norconsult.
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Figur 4-23: Tunmiljø på Rønningen med våningshus.
Foto: Melhus kommune.

Figur 4-24: Driftsbygning. Foto: Melhus kommune.

Delområde T – Rønningen og Håggåløkkja
Beskrivelse
Delområdet (figur 4-27) består av et aktivitetsområde med kulturlag (id 283999) og gårdene
Rønningen, Brekka og Håggåløkkja, der de to sistnevnte ligger på østsiden av Gaula nord
for Fossgrenda. Rønningen ligger nord på Hovinåsen ved Gaulfossen. Navnet kommer av
«rydning». Det første tegnet i skriftlige kilder etter bosetning kommer på midten av 1600tallet og var da en av de minste gårdene i bygda [32, p. 238]. Håggåløkkja (Hagaløkken) er
fradelt Oppistu Foss og husene ble flyttet dit de står i dag på midten av 1800-tallet [30, pp.
378-379]. Brekka er et mindre bruk hvor jorden har ligget til Håggåløkkja [30, p. 436].
Aktivitetsområdet består av et kulturlag som er antatt datert til bronsealder/jernalder.
Verdivurdering: Delområdet består av et aktivitetsområde i form av et kulturlag fra
bronsealder/jernalder og tre gårder med bygninger fra 1800-tallet (figur 4-25 og figur 4-26).
Aktivitetsområdet viser en bruk av området i eldre tid og kan trolig knyttes til gårdsvirksomhet
eller bosetning. Dette er med på å gi området en tidsdybde, selv om de nærliggende gårdene
ikke kan spores langt tilbake i tid. Vurderes til middels verdi.
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Figur 4-25: Bilde av våningshus på gården
Håggåløkkja (SEFRAK 1653-0020-072). Foto: Melhus
kommune.

Figur 4-26: Stabbur på gården Rønningen som er
registrert i SEFRAK (1653-0022-066). Foto: Melhus
kommune.

Figur 4-27: Oversiktsbilde over delområde T (middels verdi). Kart: Norconsult.
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Delområde S – Midttømmesøya
Beskrivelse
Delområdet (figur 4-28) ligger nedenfor terrassen for Tømmesgårdene, Sørtømme,
Midttømme og Nordtømme som ligger på Tømmesletta. Terrassene i dette området viser
hvordan isen har trukket seg gradvis tilbake, og området lå derfor gunstig til for de første
bosetningene. Det er derfor all grunn til å tro at Tømmesgårdene er noen av de eldste i
distriktet. Det er funnet flere arkeologiske gjenstander i dette området. Ifølge en myte skal de
ha vært begravet en konge i dette området, i Kongshaugen (id 55803) [31, p. 421] (se ellers
delområde R, figur 4-31).
Gårdene i delområdet ligger like i nedkant, men har tilknytning til gårdene på Tømmesletta.
Området består av gårdene Lykkjbakken (Løkkbakken), Myrmoen og Nedgarden.
Løkkbakken oppsto i 1840 årene som en del av Sørstu Midttømme etter at den ble delt i to
parter [32, p. 74].
Myrmoen (figur 4-30) oppsto på 1930 tallet etter at en fra Oppgården Sørtømme skulle gifte
seg, han var ikke odelsberettiget, og Myrmoen ble derfor fradelt [31, p. 523]. Nedgarden
Sørtømme er en av de fire hovedbrukene på Sørtømme gård. Opprinnelig lå gården oppe
ved Tømmesletta sammen med de andre Sørtømmegårdene. På slutten av 1800-tallet var
det en utskifting av innmarka som gjorde at Nedgard-tunet ble flytta ned i dalen. Det har vært
flere husmannsplasser under Nedgarden, og samme slekta har sittet på gården siden 1600tallet. Nedgarden og Nordgarden Sørtømme har trolig vært en gård mens det på 1600-tallet
utviklet seg to selvstendige bruk [32, p. 19]. Det er en rekke bruk som har sprunget ut fra
Tømmesgårdene. I løpet av 1700-tallet begynte gårdene så smått å flytte fra hverandre og
det oppsto en rekke husmannsplasser. Utover på 1800-tallet økte antallet husmannsplasser,
og i 1870/80 var det 39 husmannsplasser i tilknytning til Tømmesgårdene [31, p. 425]. Opp
igjennom tidene hadde gårdene på Tømmessletta vært igjennom en utstrakt oppdeling som
førte til en teigblanding og en uoversiktelig eierstruktur. I løpet av siste halvdel av 1800-tallet
ble det gjort omfattende utskiftinger og opprydding av denne strukturen [31, p. 429].
Nordøst i delområdet ble det i 2021, under arkeologiske registreringer, påvist spor etter
kulturlag (id 284019) som er i tilknytning til rasleire. Det ble også påvist spor etter en
overpløyd gravhaug og spor etter kulturlag og rasleire (id 284028).
Verdivurdering: Gårdene har beholdt tunstrukturen, trønderlån våningshus og flere av
bygningene er eldre enn 1850, det er også nyere hus i området (figur 4-29). Det er
automatisk fredede lokaliteter som gir delområdet en stor tidsdybde med spor etter bosetning
i eldre tid. Vurderes til stor verdi.
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Figur 4-28: Oversiktskart over delområde S (stor verdi). Kart: Norconsult.

Figur 4-29: Bolighus på Lykkjbakken (Løkkbakken).
Foto: Melhus kommune.

Figur 4-30: Gårdsmiljø på Myrmoen. Foto: Melhus
kommune.

Side 48 av 124

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING KULTURARV

Delområde R – Kongshaugen
Beskrivelse
Delområdet (figur 4-31) er et bosetning og aktivitetsområde fra jernalder. I tilknytning til
Kongshaugen (id 55803), som er et automatisk fredet gravminne, ble det under arkeologiske
registreringer i 2021 funnet omfattende bosetningsspor i området. Funnene er sett i
sammenheng med gravhaugen som ifølge lokale myter skal inneholde en kongegrav. Det ble
reist en bauta (figur 4-32) på haugen i 1922 [31, p. 421]. Bosetningssporene inneholder flere
stolpehull og kokegroper, men også et veifar som går igjennom den største lokaliteten (id
284045) med forbindelse mellom Sandbrauta og i retning Nordtømme-gården. Lokalitetene
er automatisk fredet (id 284103, 284098, 284031).
Verdivurdering: Området har stor tidsdybde og tydelige tegn på bosetning i jernalder med en
gravhaug som ligger kant i kant med aktivitetsområde. Vurderes til stor verdi.
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Figur 4-31: Oversiktskart over delområde R (stor verdi). Kart: Norconsult.
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Figur 4-32: Bilde av Kongshaugen. Foto: Melhus kommune.

Delområde Q – Sandbrauta
Beskrivelse
Sandbrauta (figur 4-33) har trolig vært en husmannsplass på slutten av 1700-tallet. I 1880årene ble det etablert et eget bruk her. Området ligger utsatt til i forhold erosjon fra Gaula og
det kan ha ført til at området var fraflyttet rundt 1800. Det er ingen kilder som vitner om at
stedet ble bebodd de første 80 årene av 1800-tallet. I dag består delområdet av et
våningshus fra 1800-tallet (figur 4-34) og et stabbur som er registrert som eldre enn 1850
[32, p. 239].
Verdivurdering: Mindre delområdet med verneverdige bygninger. Det er tidligere påvist
arkeologiske lokaliteter fra bronsealder like nord for delområdet (figur 4-35). Lokalitetene ble
funnet under rasmasser. Lokaliteten er utgravd og er derfor ikke tatt med i vurderingen.
Vurderes til noe verdi.
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Figur 4-33: Oversiktskart over delområde Q (noe verdi). Kart: Norconsult.
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Figur 4-34: Våningshuset på gården Sandbrauta. Foto: Norconsult.

Figur 4-35: Oversiktsbilde hvor feltet hvor det ble funnet spor etter bronsealder er under avdekking. Foto: Martin
Callanan, NTNU.
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Delområde P – Røskaft
Beskrivelse
Røskaft (figur 4-36) betyr spadeskaft eller skovlskaft og er trolig gitt på grunn av tilknytning til
en nærliggende høyde. I leilendingstiden hørte gården under Backe Kloster [30, p. 300]. I
dag består delområdet av Øvre og Nedre Røskaft, Røskaftsveet, Brauta og Bredlia.
Røskaftsveet var en husmannsplass under Røskaft [30, p. 329]. Øvre- og Nedre Røskaft ble
fradelt på 1800-tallet [30, p. 305 og 317].
Brauta var opprinnelig en husmannsplass under Øvre Røskaft og går tilbake til 1600-tallet
[30, p. 324]. Bredlia (Bredlie) betyr «den brede li» og hørte i leilendingstiden til under Bache
Kloster. Det er nevnt husmenn her i 1557 [30, p. 334]. I dag består delområdet i stor grad av
et gårdsmiljø som er SEFRAK-registrert som eldre enn 1850 (figur 4-37 og figur 4-38).
Gårdene har beholdt tunformasjon, det er også et uavklart kirkested (id 55796) i området,
men plasseringen er usikker.
Ifølge Askeladden skal det ha blitt bygget en kirke i sikker avstand fra Gaula etter
Kvasshyllraset i 1345 ved et sted som heter «Gravin/Grovin», plasseringen er imidlertid
usikker (id 55796). I området er det også funnet en bergkunstlokalitet fra bronsealder (id
66583). Denne er registrert som fjernet og var en steinblokk av sandstein som viser blant
annet en skipsristning.
I samme område som helleristningen er det et uavklart gravminne og bosetningsspor (id
26099), her er det en trolig utpløyd haug som er skadet etter graving i nyere tid, det ble
funnet en celt i området (figur 4-39) [20].
Verdivurdering: Delområdet omfatter et bygningsmiljø med bevarte verneverdige bygninger.
Enkelte av bygningene har blitt endret og vedlikeholdt i nyere tid. Den opprinnelige
sammenhengen til gården Røskaft og Øvre Røskaft oppleves som noe redusert grunnet
eksisterende E6 og jernbane. Vurderes til middels verdi, opp mot stor.
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Figur 4-36: Oversiktskart over delområde P (middels verdi). Kart: Norconsult.

Figur 4-37: Bilde av gården Brauta. Foto:
Norconsult.

Figur 4-38: Tunmiljø på Røskaft. Foto: Melhus
kommune.
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Figur 4-39 Celt (T19039) funnet i tilknytning skadet gravhaug (id 26099). Foto: Ole Bjørn Pedersen, NTNU
Vitenskapsmuseet.

4.3.3

Delstrekning Sandbrauta – Homyrkamtunnelen sør

Delområde O – Elveforbygning
Beskrivelse
Elveforbygning (figur 4-40) i Gaula satt i sammenheng med elveforbygning i delstrekning 2
(se kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.). Elveforbygningene innenfor delstrekning 2 er o
mtalt i verneplanen til NVE [61, p. 52]. Elveforbygningene ved Grinni er i sammenheng med
disse, men ikke omtalt i verneplanen.
Verdivurdering: Elveforbygningene er mindre lesbare enn forbygningene ved kroksjøen
Gammelelva. Vurderes til noe verdi.
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Figur 4-40: Oversiktskart over delområde O (noe verdi). Kart: Norconsult.

Delområde N – Grinni
Beskrivelse
Delområdet (figur 4-41) består av gårdene Grinni (Grinde) og Gangstuløkken. Gårdsnavnet
er satt sammen av ordene gran og endingen vin. Det antas at -vin gårdene er fra perioden 0–
500 e.Kr. Dette var fra gammelt av en av de største gårdene i bygda, og den samme slekta
har sittet på gården fra 1600-tallet. Den første brukeren på gården kommer frem i skriftlige
kilder på begynnelsen av 1500-tallet [32, p. 220].
Gangstuløkken eller Gangstiløkken oppsto som et eget bruk i 1904, og var fradelt fra Grinde
(Grinni), den samme slekta sitter på bruket [32, p. 255]. I dag består delområdet av flere
eldre bygninger som er SEFRAK-registrert, og flere av de er eldre enn 1850. Området består
også av Grinni middelalderkirkested (id 46100) som skal ha ligget 70-80 meter sørøst for
tunet på Grinde. Gjennom arkeologiske registreringer som ble gjennomført i 2021 i
forbindelse med E6 Gyllan Kvål ble det påvist spor etter kirkegård og flere graver i tilknytning
til kirkestedet. Det ble også funnet stolpehull som kan peke på et kirkebygg. Det ble også
påvist kulturlag som er eldre enn kirkegården. I forkant av gården i retning Gaula ble det
også påvist bosetning- og aktivitetsspor fra jernalder/bronsealder (id 283996, 283994).
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Verdivurdering: Gårdsmiljøet i delområdet har beholdt tunstrukturen. Det er flere bygninger
med alderdommelige trekk (figur 4-42 og figur 4-43). Det er påvist et middelalderkirkested og
bosetningsspor som viser en stor tidsdybde. Delområdet vurderes til stor verdi.
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Figur 4-41: Oversiktskart over delområde N (stor verdi). Kart: Norconsult.
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Figur 4-42: Stabbur på Grinni registrert i SEFRAK
(1653-0016-077). Foto: Melhus kommune.

Figur 4-43: Driftsbygning på Grinni registrert i
SEFRAK (1653-0016-083). Foto: Melhus kommune.

Delområde M – Evjen
Beskrivelse
Gårdsnavnet kommer av ordet «evje» og betyr en strømløs bukt i en elv. I dag er det ingen
slik evje ved gården, men det er ikke umulig at det har vært det når gården oppsto siden det
har vært flere flommer og endring av elveløp. Det er mye som tyder på at Evjen-gården er
svært gammel, i høymiddelalder var det trolig to brukere på gården. Den store
skadeflommen i 1345, og svartedøden gjorde at gården trolig ble lagt øde siden den ikke er
nevnt i Aslak Bolts jordebok i 1430 årene. Først i 1521 var det nevnt 2 brukere [32, p. 263].
Sør-Evjen var en av de største gårdene i bygda, og man kan spore slekten på gården fra
1500-tallet og opp til 1760, i denne perioden ble gården delt i Sørstu og Oppstu. I dag er det
Utstuggu og Oppstuggu som ligger i delområdet. Utstuggu er det som var fortsettelsen på
hovedbruket i Sør-Evjen etter oppdelinga i 1760 [32, p. 269]. Etter oppdelinga i 1760 fortsatte
Oppstu, eller Oppstuggu som eget bruk [32, p. 279].
I delområdet (figur 4-44) er det registrert flere bygninger fra perioden før 1850 (figur 4-46) og
flere automatisk fredede kulturminner. To mindre kokegroplokaliteter (id 180277, 180273)
som er datert til jernalder ligger mellom Utstuggu og Oppstuggu. Like nord for Oppstuggu
ligger det et dyrkingslag (id 180267) fra jernalder og en mindre kokegroplokalitet (id 180269)
fra jernalder. Gjennom de arkeologiske registreringene i 2021 i forbindelse med planlegging
av E6 Gyllan Kvål ble det påvist ytterligere bosetningsspor i form av stolpehull og kokegroper
(id 284110, 283998).
Verdivurdering: Gårdsmiljøene har beholdt firkanttunstruktur (figur 4-45), og det er funnet
svært mange spor etter eldre bosetning. Dette er med på å gi delområdet en stor tidsdybde
og området har en god lesbarhet i landskapet. Flere lokaliteter er gravet ut. Vurderes til stor
verdi.
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Figur 4-44: Oversiktskart over delområde M (stor verdi). Kart: Norconsult.

Figur 4-45: Gårdstun på Evjen. Foto: Wideroes
Flyfoto, 10.07. 1962.

Figur 4-46: Driftsbygning på Evjen. Foto: Melhus
kommune.
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Delområde L – Horg
Beskrivelse
Horg (figur 4-47) er sentrert rundt en kirke fra 1670. Kirkestedet ble opprettet etter at Grinni
kirke ble nedlagt og revet [29, pp. 42-45]. Kirken er listeført og har stor kulturhistorisk verdi
(id 84631). Stedet er i dag et naturlig knutepunkt og sentrum langs Gaula og landeveien. Det
er flere gårder i delområdet og flere av disse ligger som firkanttun langs dagens E6, som
igjen delvis sammenfaller med eldre veifar. Veien har med andre ord fungert som et
strukturerende element i kulturmiljøene Horg og Lundamo, og i kulturlandskapet som helhet.
Lyngen-gårdene er det flere av i delområdet, Midlyngan, Østlyngan og flere som heter
Lyngen/Lynge. Gården dukker opp i skriftlige kilder i 1533 som krongods [38, pp. 79-81]. Like
ved gården Lyngen er det et bergkunstfelt (id 55786) på ca. 5,5 x 3 meter. Her det
gammelignende figur, fotsåle, økseformet figur, kloformet fordypning og over 100 groper
(askeladden), det knytter seg usikkerhet til noen av figurene. Her er også bosetningsspor i
form av fem kokegroper, et stolpehull og en grøft (id 241525). Ved Lyngen Nordstu er det
funnet to lokaliteter med bosetningsspor. Fem kokegroper, åtte stolpehull og et ildsted (id
138789) stammer trolig fra jernalder og ytterligere to kokegroper, 11 stolpehull og en
nedgraving (id 138788), også trolig fra jernalder.
Det finnes også en rekke gårder med utspring i gården Horg og Horgmo i delområdet.
Horgøyen, Horg, Husan, Horghåggan, Nygarden, Horgmoen og Sanden. Gården har blitt
fradelt flere ganger opp igjennom tidene [30, pp. 23-28]. Ved Horghåggan er det et gravfelt
(id 26097) fra jernalder. Her skal det være fire utpløyde graver og fire flyttede bautasteiner.
Ifølge innberetning fra 1811 er det gjort funn av våpen, og det skal ha vært fire rundhauger
(askeladden). Det er også flere lokaliteter som er gravet ut og fjernet i forbindelse med arbeid
og dyrking (id 120685, 120684, 114852, 176575, 16404). Her er det gjort funn av
gravhauger, kokegroper, spor etter eldre jordbruk og bosetningsspor. Horg er ellers et
gammelt norrønt navn som forbindes med offersted, dette er eneste gården vi kjenner med
Horg som eget usammenhengende navn [35].
Verdivurdering: Større delområde med flere verneverdige bygninger og automatisk fredede
kulturminner som gir området stor tidsdybde. Vurderes til stor verdi.
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Figur 4-47: Oversiktskart over delområde L (stor verdi). Kart: Norconsult.

4.4 Strekning 2 Homyrkamtunnelen nord – Kvål
Delstrekning 2 er delt inn i 11 delområder etter håndbok V712 (figur 4-48). De er verdisatt fra
noe verdi til middels verdi. Innenfor strekning 2 er det seks delområder med noe verdi og fem
delområder med middels verdi. Strekningen omfatter området fra Homyrkamtunnelen og
videre mot Kvål og følger enten vestsiden eller østsiden av Gaula.
Området er preget av å være et jordbrukslandskap som omkranser de strukturerende
elementene Gaula, E6 og jernbanen. Planområdet følger Gauldalen som er blitt verdisatt i
henhold til håndbok V712 som landskap med noe verdi.
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Figur 4-48: Delområder på delstrekning 2 – Homyrkamtunnelen – Kvål. Delområdene er delt inn etter metode i
V712 og gitt verdi fra noe til stor verdi. Kart: Norconsult.
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4.4.1

Delområder innenfor delstrekning 2

Delområde K – Nerløberg (Nedre Løberg)
Beskrivelse
Gården Nerløberg (Nedre Leberg) oppsto trolig i middelalderen da den ble delt fra
hovedbruket Øvre Løberg. Trolig har denne gården blitt omfattet av flomkatastrofen i 1345,
og det har trolig ikke vært bosetning på gården i lang tid. Første skriftlige kilde om ny
bosetning var i 1540 [31, p. 444]. I dag består delområdet av et våningshus (id 245031), et
SEFRAK-registrert fjøs (1653-0016-003) og et stabbur (1653-0016-002). Våningshuset er i
tradisjonell trønderlånstil og firkanttunet er bevart. Men det er tilkommet flere moderne
bygninger som fragmenterer miljøet noe.
Verdivurdering: Delområdet (figur 4-49) består av flere verneverdige bygninger (figur 4-50 og
figur 4-51). Opprinnelig firkanttun er bevart, men det er tilkommet flere bygninger i nyere tid.
Vurderes til noe verdi.
Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

Figur 4-49: Oversiktskart over delområde K (noe verdi). Kart: Norconsult.
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Figur 4-50: Bolighus på gården Nedre Løberg
(SEFRAK 1653-0016-002). Foto: Melhus kommune.

Figur 4-51 Oversiktsbilde over gårdsmiljøet på Nedre
Løberg. Foto: Melhus kommune.

Delområde J – Haltbrekken
Beskrivelse
I 1430 er det et skipreide som heter «Haslabrekko». Gården har dermed gitt navn til et
skipreide. Et skipreide var i utgangspunktet et geografisk område hvor befolkningen hadde
plikt til å stille med skip og mannskap dersom kongeriket ble angrepet utenfra. Dette var
datidens sjøforsvar. Senere gikk denne kostnaden over til å bli en eiendomsskatt [25, 290].
Gården Haltbrekken ligger utenfor delområdet mot nordøst. Delområdet består av
Haltbrekkleret og Haltbrekkløkken (Haltbrekklykkja). Haltbrekkleret er det kjent husmenn fra
begynnelsen på 1800-tallet. Haltbrekkløkka ble bygslet i 1876 og skjøte på tomta ble overført
på slutten av 1800-tallet [33, pp. 300-304].
Bygningene ved Haltbrekkgjerdet er registrert til å være yngre enn 1850 foruten fjøset (id
245033) som er registrert på meldepliktig liste (§25) og er fra tiden før 1850. På
Haltbrekkløkken er husene nyere tids foruten hovedbygningen (id 245034).
Verdivurdering: Gårdsmiljø (figur 4-52) med flere verneverdige bygninger (figur 4-53 og figur
4-54). Tunstruktur er bevart. Jernbanen reduserer lesbarheten noe. Vurderes til noe verdi.
Uten
betydning
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Figur 4-52: Oversiktskart over delområde J (noe verdi). Kart: Norconsult.

Figur 4-53 Driftsbygning (SEFRAK 1653-0013-100).
Foto: Melhus kommune.

Figur 4-54 Bolighus på Haltbrekkløkka (SEFRAK
1653-0013-102). Foto: Melhus kommune.

Side 65 av 124

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING KULTURARV

Delområde I – Losa
Beskrivelse
Området (figur 4-55) består hovedsakelig av gårdene Losa Sørstu, Losa og Losamelen. Losa
er trolig en av de eldste gårdene i bygda, men på grunn av flommene som har oppstått rundt
Gaula har jorda hatt liten verdi og gårdene har dermed hatt store avkortninger i skyld. Navnet
stammer fra bekken Loa. Her var det kvern og sagbruk fra rundt 1600-tallet [34, p. 393].
Gården Losa ble omkring 1625 delt mellom to brukere [34, p. 397]. Losamelen er en
husmannsplass som i 1898 ble utskilt og solgt, den hadde tidligere hørt til under bruket
Losahåggån [34, p. 408].
I dag er det flere SEFRAK-registrerte bygninger innenfor området. På Losa Sørstu er det
våningshus (1653-0008-023, rød SEFRAK) og stabbur (1653-0008-025). Det er også to
ruiner registrert (1653-0008-024 og 1653-0008-026), en stall og et fjøs. På Losa er det
masstu (matlaging) (1654-0008-035, rød SEFRAK) og en ruin (1653-0008-034) av et
bolighus. Bolighuset (1653-0008-033) på Losamelen er registrert som rød SEFRAK.
Verdivurdering: Større gårdsmiljø med flere verneverdige bygninger (figur 4-57).
Gårdsområdet har blitt delvis modernisert i nyere tid (figur 4-56) og vurderes til noe verdi.
Uten
betydning
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Svært
stor

Figur 4-55: Oversiktskart over delområde I (noe verdi). Kart: Norconsult.
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Figur 4-57: Losamelen som vist i flyfoto fra 1962.
Foto: Wideroe.

Figur 4-56: Bolighus på Losamelen registrert i
SEFRAK (1653-0008-033), trolig ombygget og
modernisert. Foto: Melhus kommune.

Delområde H – Gråbakken
Beskrivelse
Denne gården (figur 4-58) er opprinnelig en av Bortn-gårdene, Nedre Bortn. Etter et
elvebrudd og avfelling av skyld ble gården i 1662 flyttet lenger nordvest, til et sted som heter
Teigan som ligger sør for dagens plassering og fikk navnet Gråbakken. I 1814 ble den flyttet
der den ligger i dag i Flå. På dagens plassering har det tidligere vært en husmannsplass som
hadde navnet Gråbaksøien eller Øyen. Gården har vært svært flomutsatt og har mistet jord i
flere omganger [33, pp. 375-379]. Hoveddelen av gården har beholdt tunformen og
våningshuset er bygget i tradisjonelt trønderlån stil, men dette er ikke SEFRAK-registrert og
er trolig bygget på 1900-tallet. Ifølge ortofoto [62] er dette huset bygget på i flere omganger.
Flere hus i området er fra 1800-tallet (figur 4-60), men med noe fragmentert med nyere
bebyggelse innimellom. Gården (figur 4-59) ligger i dag mellom dagens E6 og jernbanelinje.
Delområdet består av Solvang som ble bygget på slutten av 1800-tallet (id 244985), Øytun
(id 246022, 244984) som også ble bygget på slutten av 1800-tallet, Bortsøyen (id 244986)
som er en husmannsplass og deler av Øyen (Øien) er bevart (id 246025) med et våningshus.
Verdivurdering: Delområdet er lite lesbart og er omfattet av mye moderne infrastruktur.
Vurderes til noe verdi.
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Figur 4-58: Oversiktskart over delområde H (noe verdi). Kart: Norconsult.

Figur 4-59: Oversiktsbilde over gårdsmiljøet på
Gråbakken. Foto: Melhus kommune.

Figur 4-60: Stabbur på gården Gråbakken registrert i
SEFRAK (1653-0013-039). Foto: Melhus kommune.
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Delområde G – Bortn
Beskrivelse
Vest for dagens E6 ligger gården Bortn. Dette er ikke den opprinnelige plassering, men den
ble flyttet hit etter at veien til Frammigard gikk gjennom gården, etter utskiftingen i 1918 ble
gården bygd opp der den ligger i dag [33, p. 431]. Området (figur 4-61) er ellers bestående
av Bortn Øvre og Nedre, Nyhus Søndre og Bortn. Området er noe fragmentert i dag med
både E6 og toglinje. Gårdene har sitt utspring i Borten-gården som har blitt delt flere ganger
[33, p. 394] og Søndre Nyhus som ble skjøtet på slutten av 1800-tallet [33, p. 448].
Bebyggelsen består i stor grad av SEFRAK-registrerte gårdsbygninger og våningshus eldre
enn 1850. Det er ingen automatisk fredede lokaliteter i delområdet.
Verdivurdering: Delområdet inneholder flere verneverdige bygninger (figur 4-62 og figur 4-63)
knyttet til de ulike Bortn gårdene. Opprinnelig tunstruktur er delvis bevart ved flere, men
enkelte er modernisert. Vurderes til middels verdi.
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Figur 4-61: Oversiktskart over delområde G (middels verdi). Kart: Norconsult.
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Figur 4-62: Hovedbygning (SEFRAK 1653-0013-023).
Foto: Melhus kommune.

Figur 4-63: To stabbur registrert i SEFRAK (16530013-025, 1653-0013-026). Foto: Melhus kommune

Delområde F – Fornes gård
Beskrivelse
Fornes gård (figur 4-64) ligger i dag på østsiden av Gaula, men har i tidligere tider vært
landfast med Kåsa. Allerede i 1807 hadde Gaula delt opp gården, men i 1902 brøt Gaula
igjennom og store deler av jordarealet ble skilt fra landet som ligger på vestsiden i dag. Even
på «Furrnes» omtalt i 1548 på gården er første skriftlige kilde. Skylden på gården ble på
midten av 1600-tallet også satt ned til det halve, trolig på grunn av elvens herjinger [34, pp.
351-355]. SEFRAK-huset (1653-0008-061) er bruket Nergaarden og er utskilt fra Fornes på
midten av 1800-tallet [34, p. 360]. På bakgrunn av mye flommer og skiftende elveløp i
området er det trolig lite potensial for fornminner i området.
Verdivurdering: Mindre delområde med verneverdig bygning (figur 4-65). Bygningen er
tydelig endret i løpet av 1900-tallet (figur 4-65). Vurderes til noe verdi.
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Figur 4-64: Oversiktskart over delområde F (noe verdi). Kart: Norconsult.
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Figur 4-65: Bolighus på Fornes gård. Huset er registrert i SEFRAK (1653-0008-061) og er trolig endret utvendig
og modernisert. Foto: Melhus kommune.

Delområde E – Veihistorisk miljø
Beskrivelse
Et veihistorisk miljø (id 181120) som består av seks enkeltminner. Her er to bruer, en hulvei
som kan stamme fra middelalder til ca. 1700, vei fra 1700 til ca. 1825, vei fra 1825-1920 og
et kongemonogram (figur 4-67). Området ligger i svært bratt terreng på østsiden av Gaula.
Deler av veimiljøet er ødelagt i forbindelse med jernbanen. Veien er omtalt i forarbeidet til
Statens vegvesens verneplan, men er ikke omtalt i selve verneplanen [55].
Verdivurdering: Delområdet (figur 4-66) er lesbart, og veien er trolig plassert langs fjellet på
grunn av Gaulas skiftende elveløp. Området var nok veldig lite fremkommelig da Gaula før
1902 hadde elveløp helt inntil fjellet. Veimiljøet har en intern sammenheng og en
sammenheng med landskapet ellers. Vurderes til middels verdi.
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Figur 4-66: Oversiktskart over delområde E (middels verdi). Kart: Norconsult.

Figur 4-67: Nyhuskleven bro med årstall. Foto: Melhus kommune.
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Delområde D – Nordflå Oppigård
Beskrivelse
Fra gården Nordflå Oppigård ble det i 1897 skilt ut bruket Nygård (Nygard) [34, p. 447]
Bygningene er i dag registrert som rød SEFRAK og består av bolighus (1653-0009-004),
masstu (matlaging) (1653-0009-005) og en driftsbygning (1653-0009-006). Gården er
organisert som et firkanttun.
Verdivurdering: Gårdsmiljø (figur 4-68) med opprinnelig tunstruktur og verneverdige
bygninger (figur 4-69 og figur 4-70). Gården ligger i dag mellom dagens E6 og jernbane som
reduserer lesbarheten noe. Vurderes til middels verdi.
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Figur 4-68: Oversiktskart over delområde D (middels verdi). Kart: Norconsult.
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Figur 4-69: Gårdsmiljø på gården Nordflå Oppigård.
Foto: Melhus kommune.

Figur 4-70: Masstu på gården Nordflå Oppigård,
registrert i SEFRAK (1653-0009-005). Foto: Melhus
kommune.

Delområde C – Listeført elveforbygning
Beskrivelse
Gaula er den nest lengste elva som renner gjennom Trøndelag i sin helhet, og den har
utspring i fjellområdene i øst i fylket. Gaula er kjent som en svært flomfarlig elv og elva er
derfor forbygd på flere strekninger (figur 4-71). Ved Gammelelva som er en kroksjø innehar
en av de eldste forbygningene i Gaula. Forbygningen stammer fra 1885 (figur 4-72). NVE
vurderer forbygningen ved kroksjøen som del av en større miljø- og landskapsmessige
helhet [61, p. 52]. Anlegget er valgt ut som et av NVEs listeførte kulturminner, som del av
arbeidet med sektorvise landsverneplaner. I motsetning til mange andre offentlige sektorer,
eier vassdrags- og energisektoren svært få av kulturminnene de har et forvaltningsansvar
for.
NVEs forvaltningsplaner har dermed færre forslag til fredning enn mange andre sektorplaner
da de ikke eieranleggene selv. Elveforbygning er omtalt som rester som er delvis gjengrodd.
Sammenhengen til kulturminnet og lesbarheten er noe redusert.
Verdivurdering: Elveforbygningene er omtalt i NVEs verneplan og har en noe redusert
lesbarhet med omgivelsene. Opplevelsesverdien er å anse som lav. Vurderes som middels
verdi.
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Figur 4-71: Oversiktskart over delområde C (middels verdi). Kart: Norconsult.

Figur 4-72: Eksempel på elveforbygning ved Gammelelva og Flaaøiene. Foto: NVE.
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Delområde B – Kåsa
Beskrivelse
Navnet Kåsa har et gammelnorsk opphav i kos «dynge, særlig af fældede Træer, bestemt til
at brændes, deraf om et ved Brænding ryddet Jordstykke». Lokalt i Gauldalen bruker en
ordet kås for å beskrive en eng eller åpning i skogen. Navnet kan derfor stamme fra en
slåtteng som var ryddet ved brenning. På bakgrunn av navnet som ikke er spesielt gammelt
er heller ikke Kåsa en gård med dype røtter. Trolig er den bosatt på siste halvdel av 1500tallet. Under en storflom i 1902 ble gårdene Kåsa og Fornes skilt på begge sider av Gaula,
slik de ligger i dag. Gården Flaten er skilt ut fra gården Øvre Klepp i 1880 årene [34, p. 337].
Verdivurdering: Delområdet (figur 4-73) inneholder flere verneverdige bygninger (figur 4-74
og figur 4-75) som er antatt eldre enn 1850. Vurderes som middels verdi.
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Figur 4-73: Oversiktskart over delområde B (middels verdi). Kart: Norconsult.
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Figur 4-74: Våningshus (SEFRAK 1653-0008-055).
Foto: Melhus kommune.

Figur 4-75: Gårdsmiljø ved Kåsa. Foto: Melhus
kommune.

Delområde A – Kvål
Beskrivelse
Kvål utgjør en av sentrumsdannelsene langs Gaula, og er ellers et viktig jordbruksområde.
Det er flere SEFRAK-registrerte hus fra omtrent 1850 – 1900, disse inngår i gårdsmiljø som
ligger langsetter den gamle hovedveien som er tegnet inn på et veikart fra 1820.
Verdivurdering: Delområdet (figur 4-76) har flere verneverdige bygninger hvor det blant annet
er en barnehage som bruker bygningsmiljøet til en sorenskrivergård (figur 4-77 og figur
4-78). Det er påvist flere automatisk fredede kulturminner her som er utgravet. Området
fremstår som lite lesbart og sammenhengende. Vurderes til noe verdi.
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Figur 4-76: Oversiktskart over delområde A (noe verdi). Kart: Norconsult.

Figur 4-77: Forsamlingslokale som blir brukt som
bibliotek og barnehage. Huset er registret i SEFRAK
(1653-0009-001). Foto: Melhus kommune.

Figur 4-78: Bolighus ved Rosmælen (Kvål) som er
registrert i SEFRAK (1653-0009-002). Foto: Melhus
kommune.
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4.5 Påvirkning og konsekvens
Strekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen sør
Siden alternativene stedvis er sammenfallende innenfor delstrekning 1, så er delstrekningen
delt inn i parseller:
• parsell Gyllan – Hovinkrysset (Foss)
• parsell Hovinkrysset – Sandbrauta
• parsell Sandbrauta – Homyrkamtunnelen sør

4.5.1

Delstrekning Gyllan – Hovinkrysset (Foss)

Begge alternativer (1.1 og 1.2, variant a og b) er sammenfallende på delstrekningen.
Delområde LÅ landskapsnivå strekning 1, parsell Gyllan – Hovinkrysset
Innenfor delstrekning 1 parsell Gyllan – Hovinkrysset vil de foreslåtte alternativer føre til et
mer omfattende veianlegg som vil være forhøyet i forhold til dagens situasjon. Alternativene
er i stor grad sammenfallende og følger eksisterende E6. Dette fører til at barrierevirkningen
blir noe større.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 og alternativ 1.2 delområde LÅ landskapsnivå parsell Gyllan–
Hovinkrysset, sammenstilling av middels verdi og påvirkningsgrad noe forringet, gir
konsekvensgrad 1 minus (-).
Delområde Å – Gyllan
Veilinjen fører til at to hus i SEFRAK registeret (rød) blir direkte påvirket og må fjernes.
Husene er et våningshus (stuggubygning) i laftet tømmer og en fjøsbygning. Bygningene er
antatt bygget før 1850 og har alderdommelige trekk og ligger plassert i en tydelig
firkanttunstruktur. Veialternativet vil påvirke et automatisk fredet kulturminne (id 216032) i
Gyllkleiva. Kulturminnet består av et mindre aktivitetsområde som består av tre antatte
kokegroper, en grøftelignende struktur og en steinholdig nedgraving. Veianlegget fører til at
det skapes en barriere i landskapet mellom delområdet og Gaula mot Krokstadgrenda og det
er lagt opp til flere skjæringer i terrenget.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 og alternativ 1.2 delområde Å, sammenstilling av stor verdi og
påvirkningsgrad forringet, gir konsekvensgrad 3 minus (- - -).

Side 80 av 124

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING KULTURARV

Delområde Ø – Vollagrenda
Veilinjen bruker Fossvegen som det blir mindre utbedringer på. Det er ingen avvik fra
eksisterende trasé.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1. og alternativ 1.2 delområde Ø, sammenstilling av noe verdi og
påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvensgrad null (0).

4.5.2

Parsell Hovinkrysset – Sandbrauta

Innenfor parsellen er det to ulike løsninger for veilinjene. Alternativ 1.1 følger Gaula på
østsida med bruløsning ved Røskaft/Sandbrauta, mens alternativ 1.2 (begge varianter) har
bruløsning over Gaulfossen og går i et rett strekk mot Sandbrauta.
Delområde Æ – Foss Oppistu, Negarden og Sørgarden
Alternativet avviker noe fra dagens vei som går mellom gårdsmiljøene nord i delområdet og
får nærføring helt inntil sørvestre hjørne på driftsbygningen på gården Foss (id 246345) som
er fra siste del av 1800-tallet. Den arkeologiske lokaliteten som ligger i delområdet (id
216035) er gravet ut og fjernet. Veilalternativet vil føre til en større barriere i landskapet enn
dagens E6, men vil ikke ligge høyere enn gårdsbygningene.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1. og alternativ 1.2 delområde Æ, sammenstilling av middels verdi
og påvirkningsgrad noe forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (-).
Delområde Z – Foss middelalderkirkegård
Alternativ 1.1 og alternativ 1.2 (Begge varianter) legger opp til betydelig nærføring, med en
opphøyet og dominerende vei helt inntil kirkestedet. Kirkestedet er lokalisert på en sentral
plass i Gauldalen og mister sin sammenheng med resten av kulturlandskapet.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 og alternativ 1.2 delområde Z, sammenstilling av stor verdi og
påvirkningsgrad sterkt forringet, gir konsekvensgrad 3 minus(- - -).
Delområde Y – Bosetningsspor
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Alternativ 1.1 fører til direkte påvirkning og deler av kulturminnet blir ødelagt. Store deler av
kulturminnet må graves ut. Lokaliteten har en usikker avgrensing og kan være større mot
vest.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 delområde Y, sammenstilling av middels verdi og påvirkningsgrad
sterkt forringet, gir konsekvensgrad 2 minus (- -).
Alternativ 1.2 fører ikke til direkte påvirkning på kulturminnet (id 216027). Lokaliteten har en
usikker avgrensing og kan være større mot vest. Delområdet får et omfattende veikryss i
sørlig og østlig retning. Kulturminnelokaliteten er ikke synlig over markoverflaten, men
alternativet fører til at lokaliteten blir inneklemt mellom et lite høydedrag og et veikryss.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.2 delområde Y, sammenstilling av middels verdi og påvirkningsgrad
noe forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (-).

Delområde X – Helleristninger og Dansarhaugen
Delområdet er lokalisert på en terrasse over 50 meter høyere enn foreslått veiløsning i østlig
retning. Nærmeste lokalitet (id 73200) er en tradisjonslokalitet og trolig resultat av aktivitet i
nyere tid. Bergkunstlokalitetene blir ikke påvirket og lokalitetene får ikke endret visuelt innsyn
eller utsyn.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 og 1.2 delområde X, sammenstilling av middels verdi og
påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvensgrad null (0).
Delområde W – Horg bygdatun
Horg bygdatun blir direkte påvirket av alternativ 1.1 og må rives eller relokaliseres. Gravhaug
(id 67785) må fjernes på grunn av stor skjæring og avlastning av ustabile masser.
Delområdet blir helt ødelagt, og sammenhengen til resten av landskapet blir sterkt forringet.
Lesbarheten til kulturmiljøet vil forsvinne.
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Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 delområde W, sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad
sterkt forringet, gir konsekvensgrad 3 minus (- - -).
Delområde W – Horg bygdatun
Aktuell veilinje får en nærføring tilsvarende dagens E6 mot bygning i Horg bygdatun,
bygningen som omfattes av nærføring er ikke omfattet av vernebestemmelser og blir ikke
direkte påvirket. Fossvegen som går forbi bygdatunet i dag vil opprettholdes som lokalvei og
vil kobles på ny E6 slik at det blir en mindre vei i området.

Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.2 delområde W, sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad
noe forringet, gir konsekvensgrad null (0).
Delområde V – Helleristning i Gaulfossen
Alternativ 1.1 følger østsiden av Gaula og fører ikke til påvirkning på delområde V, hverken
visuelt eller audiovisuelt. Fossen vil trolig overdøve veistøy, men kan bli påvirket ved lav
vannstand.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 delområde V, sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad
ubetydelig endring, gir konsekvensgrad null (0).
Delstrekning V – Bergkunst i Gaulfossen
Bergkunstlokaliteten blir ikke fysisk påvirket, men i alternativet (1.2) er det planlagt ei veibru
over Gaulfossen. Denne er planlagt anlagt nordøst for bergkunstlokaliteten og vil legge seg
som et delvis «lokk» over fossen. Helleristningene er svært vanskelig tilgjengelig ved
Gaulfossen, og det er trolig den audiovisuelle opplevelsen som har vært viktig for
kulturminnet i sin samtid. Gaulfossen vil trolig blokkere ute lyder fra planlagt ny E6, men vil
fungere som et fysisk inngrep i landskapet som helleristningene er en del av.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet
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Konsekvens: Alternativ 1.2 delområde V, sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad
forringet, gir konsekvensgrad (- - -).
Delområde U – Sø’på (Rønningen)
Delområdet ligger på vestsiden av Hovinåsen og blir ikke direkte påvirket. Den visuelle
påvirkningen er ubetydelig.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.2 delområde U, sammenstilling av middels verdi og
påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvensgrad null (0).
Delområde T – Rønningen og Håggåløkkja
To SEFRAK-registrerte hus ved henholdsvis Brekka og Håggåløkkja blir direkte påvirket og
må rives ved valg av alternativ. Gårdsbygning ved Rønningen og automatisk fredet (id
283999) aktivitetsområde består.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 delområde T, sammenstilling av middels verdi og påvirkningsgrad
forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (-).
Delområde T – Rønningen og Håggåløkkja
Delområdet består av tre gårder, Rønningen, Brekka og Håggåløkkja. Det to sistnevnte
ligger på østsiden av Gaula og blir ikke direkte påvirket av alternativ 1.2 da veilinjen krysser
Gaula sør for delområdet. Gården Rønningen blir direkte påvirket av alternativ 1.2. Gården
består av flere bygninger der to hus er SEFRAK-registrert (1653-0022-066, 1653-0022-065),
begge bygg må fjernes. Gården har begrenset verneverdi. Automatisk fredet
aktivitetsområdet består.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.2 delområde T, sammenstilling av middels verdi og påvirkningsgrad
forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (-).
Delområde S – Midttømmesøya
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Nedenfor de naturlige terrassene for Tømmesgårdene ligger delområdet. Gårdene er anlagt
med vidt utsyn i sørlig og sørøstlig retning. Dagens E6 ligger på østsiden av Gaula og i
alternativ 1.2 vil E6 legges til området mellom Gammelelva (Hovindammen) og Sandbrauta.
Alternativet vil visuelt påvirke delområdet, som får en visuell barriere i landskapet foran elva
Gaula, som er et naturlig strukturerende element i landskapet.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.2 delområde S, sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad
noe forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (-).
Delområde R – Kongshaugen
Det må anlegges en større skjæring på østsiden av Gaula på grunn av rasfarlig masser.
Kongshaugen ligger fortsatt dominerende i landskapet og henvender seg til dalen både
nordover og sørover.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 delområde R, sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad
ubetydelig endring, gir konsekvensgrad null (0).
Delområde R – Kongshaugen
Alternativ 1.2 fører til at gravhaugen Kongshaugen blir direkte påvirket på grunn av
løsmasseskjæring vest for gården Sandbrauta. Gravhaugen må fjernes.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.2 delområde R, sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad
sterkt forringet, gir konsekvensgrad 3 minus (- - -).
Delområde Q – Sandbrauta
Gårdstunet ved Sandbrauta vil få nærføring av vei og bru. Veien er mer omfattende enn
dagens situasjon og fører til at lesbarheten til kulturminnet blir lavere.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet
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Konsekvens: Alternativ 1.1 delområde Q, sammenstilling av noe verdi og påvirkningsgrad
noe forringet, gir konsekvensgrad null (0).
Delområde Q – Sandbrauta
Gården Sandbrauta ligger like ved planlagt løsmasseskjæring i alternativ 1.2 og blir direkte
påvirket av veilinjen. Gården må rives og er allerede innløst (godkjent reguleringsplan 2016)
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.2 delområde Q, sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad
sterkt forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (0).
Delområde P – Røskaft
Gårdstunet på Røskaft blir direkte påvirket og fjernet. I dag ligger gårdstunet mellom dagens
E6 og jernbane. Alternativet fører til at det må anlegges en større skjæring som ødelegger
forbindelsene og lesbarheten til delområdet.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 delområde P, sammenstilling av middels verdi og påvirkningsgrad
forringet, gir konsekvensgrad 2 minus (- -).
Delområde P – Røskaft
Røskaft ligger på østsiden av Gaula og blir ikke direkte påvirket av veialternativet.
Delområdet vil få en stor og omfattende skjæring i vest som fører til en visuell forringelse på
delområdet i forholdet til dagens landskap som består av naturlige terrasser og
terrengformasjoner.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.2 delområde P, sammenstilling av middels verdi og påvirkningsgrad
noe forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (-).

4.5.3

Parsell Sandbrauta – Homyrkamtunnelen sør

Delområde LÅ, Landskapsnivå delstrekning 1, parsell Sandbrauta –Homyrkamtunnelen sør
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Alternativ 1.1 og 1.2A følger på vestsiden av bebyggelsen på Grinni og Evjen og legger seg
inntil Småvollan. Alternativene legger seg på denne måten inntil foten på fjellet og med dette
blir påvirkningen på landskapet mindre siden fjellet uansett fungerer som en barriere.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 og 1.2A delområde LÅ, sammenstilling av middels verdi og
påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvensgrad null (0).
Delområde LÅ, landskapsnivå strekning 1, delstrekning Sandbrauta – Homyrkamtunnelen
sør
Alternativ 1.2B er planlagt å følge på østsiden av bebyggelsen på Grinni og Evjen. Dette
fører til en barrierevirkning for landskapet innenfor delstrekningen og særlig for områdene
ved Grinni og Evjen. Barrierevirkningen vil være betydelig i landskapet.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.2B delområde LÅ, sammenstilling av noe verdi og påvirkningsgrad
ubetydelig endring, gir konsekvensgrad 2 minus (- -).
Delområde O – Elveforbygninger Gaula, Grinni og Lundamo
Det er anlagt elveforbygninger som inngår i NVEs verneplan [61, p. 52] (id 177312). Dette er
elveforbygninger fra 1800-tallet som er anlagt for å erosjonssikre landskapet omkring Gaula.
Veialternativet planlegges helt inntil fjellside i vest og påvirker ikke elveforbygningene fysisk
eller visuelt.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 og 1.2a delområde O, sammenstilling av noe verdi og
påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvensgrad null (0).
Delområde O – Elveforbygninger Gaula, Grinni, Lundamo
Veialternativet får nærføring til kulturminnet. Kulturminnet består av elveforbygninger som ble
anlagt som erosjonssikring på slutten av 1800-tallet. Det er ikke direkte påvirkning, men
veilinjen legger seg helt inntil lokaliteten.
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Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.2b delområde O, sammenstilling av noe verdi og påvirkningsgrad
noe forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (-).
Delområde N – Grinni
Veilinjen beslaglegger store deler av delområdet og påvirker deler av gårdsstrukturen
direkte. Alternativet fører til direkte påvirkning av sikringssonen til middelalderkirkestedet,
veien blir også visuelt dominerende.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 og 1.2a delområde N, sammenstilling av stor verdi og
påvirkningsgrad forringet, gir konsekvensgrad 3 minus (- - -).
Delområde N – Grinni
Tunene på Grinni blir ikke direkte påvirket som ved alternativ 1.2a. Veialternativet vil fungere
som en visuell barriere i landskapet og hindre den visuelle kontakten mellom
gårdsbygningene og Gaula. Delområdet blir noe mindre lesbart. Alternativet fører til at en
arkeologiske fredet lokalitet blir direkte påvirket (id 283996).
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.2b delområde N, sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad
forringet, gir konsekvensgrad 2 minus (- -).
Delområde M – Evjen
Veialternativet følger på nordvestsiden av gårdsbebyggelsen og er foreslått anlagt ved
overgangen mellom jordbruksområde og fjell. Det er flere automatisk fredede lokaliteter som
blir direkte påvirket (id 180269, 180273, 180277, 283998).
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 og 1.2a delområde M, sammenstilling av stor verdi og
påvirkningsgrad forringet, gir konsekvensgrad 3 minus (- - -).
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Delområde M – Evjen
Veialternativet vil virke som en visuell barriere mellom gårdsmiljøet og Gaula. Gaula har
fungert som et naturlig strukturerende element i Gauldalen og endret landskapet gjennom
tiden. Denne forbindelse blir brutt og området vil fremstå som mindre lesbart.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.2b delområde M, sammenstilling av stor verdi og påvirkningsgrad
noe forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (-).
Delområde L – Horg
Området ligger på østsiden av Gaula og er ikke direkte påvirket av alternativet. Foreslått
alternativ er på vestsiden av Gaula. Veien som i dag går gjennom gårdsområdene Evje og
Grinni vil ligge i forkant av foreslått alternativ.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 1.1 og 1.2 delområde L, sammenstilling av stor verdi og
påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvensgrad null (0).

4.6 Delstrekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål
Delområde LÅ, landskapsnivå strekning 2
Alternativet følger vestsiden av Gaula som idag fungerer som et naturlig strukturerende
element. Den landskapsmessige virkningen blir derfor noe mindre enn østlig alternativ.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 2.1 delområde LÅ, sammenstilling av middels verdi og
påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvensgrad null (0).
Delområde LÅ, landskapsnivå strekning 2
Alternativet følger dagens jernbanestrekning og ligger like vest for denne opp til Bortn. Herfra
følger alternativet en direkte, men noe buet mot østlig retning mot Kvål. Dette skaper en
barriereeffekt med to brustrekninger i området ved Gammelelva.
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Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 2.2 delområde LÅ, sammenstilling av middels verdi og
påvirkningsgrad ubetydelig endring, gir konsekvensgrad null (-).
Delområde K – Nerløberg (Nedre Løberg)
Alternativet vil ikke blir påvirket visuelt eller direkte da delområdet ligger over 600 meter fra
og sør for tunnelpåhugg. Den visuelle påvirkningen av tiltaket blir ubetydelig.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 2.2 delområde K, sammenstilling av noe verdi og påvirkningsgrad
ubetydelig endring, gir konsekvensgrad null (0).
Delområde J – Haltbrekken
Det er mer enn 500 meter til bruforbindelse som vil være i nordvestlig retning. Den visuelle
påvirkningen vil være ubetydelig. Delområdet består av hus registrert i SEFRAK fra siste
halvdel av 1800-tallet.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 2.2 delområde J, sammenstilling av noe verdi og påvirkningsgrad
ubetydelig endring, gir konsekvensgrad null (0).
Delområde I – Losa
Delområdet er anlagt på en naturlig terrasse som er noe forhøyet i landskapet. Alternativet er
foreslått anlagt på østsiden av delområdet og vil følgelig bli anlagt på nedsiden av
delområdet og vil ikke påvirke sammenhengen med resten av kulturlandskapet. Alternativet
fører til noe nærføring i sørlig del av delområdet.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 2.1 delområde I, sammenstilling av noe verdi og påvirkningsgrad noe
forringet, gir konsekvensgrad null (0).
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Delområde I – Losa
Veialternativet planlegges anlagt langs dagens jernbanetrasé forbi sentrum av Flå.
Infrastrukturen i området får et noe større avtrykk i området som påvirker noe visuelt.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 2.2 delområde I, sammenstilling av noe verdi og påvirkningsgrad noe
forringet, gir konsekvensgrad null (0).
Delområde H – Gråbakken
Veialternativet planlegges på vestsiden av dagens jernbanespor, alternativet bidrar til å
splitte delområdet ytterligere opp. Delområdet fremstår i dag som noe usammenhengende
med mye moderne infrastruktur og bebyggelse.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 2.2 delområde H, sammenstilling av noe verdi og påvirkningsgrad
noe forringet, gir konsekvensgrad null (0).
Delområde G – Bortn
Alternativet fører til at den moderne delen av Bortn gården må fjernes. Veilinjen fører til at
det skapes en barriere i landskapet, men den følger allerede eksisterende infrastruktur på
vestsiden av jernbanen.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 2.2 delområde G, sammenstilling av middels verdi og
påvirkningsgrad noe forringet, gir konsekvensgrad null (-).
Delområde F – Fornes gård
Den dyrkede marken blir ved alternativet delt opp i to deler. Gården får en rampe som går
opp til bruforbindelse over Gammelelva i vestlig retning.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet
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Konsekvens: Alternativ 2.2 delområde F, sammenstilling av noe verdi og påvirkningsgrad
noe forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (-).
Delområde E – Veihistorisk miljø
Det veihistoriske miljøet ligger langs østsiden av dalen og blir ikke påvirket av alternativet.
Veimiljøet påvirkes ikke negativt visuelt.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 2.2 delområde E, sammenstilling av middels verdi og påvirkningsgrad
ubetydelig endring, gir konsekvensgrad null (0).
Delområde D – Nordflå
Gården Nordflå blir ikke påvirket direkte, men får en visuell barriere i form av bruforbindelse
over Gammelelva i vestlig retning. Bruforbindelsen bryter opp landskapet og endrer den
visuelle sammenhengen og lesbarheten til delområdet.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 2.2 delområde D, sammenstilling av middels verdi og
påvirkningsgrad noe forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (-).
Delområde C – Listeført elveforbygning
Alternativet fører til nærføring av kulturminnet og kan føre til direkte påvirkning avhengig av
anvendte løsninger.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 2.1 delområde C, sammenstilling av middels verdi og
påvirkningsgrad noe forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (-).

Delområde C – Listeført elveforbygning
Gammelelva representerer et eldre elveløp som nå er et naturområde. Elveforbygningene
ble anlagt på slutten av 1800-tallet for å erosjonssikre jordbrukslandskapet mot elva. Det er
planlagt bruforbindelse over Gammelelva som fører til at elveforbygningene brytes opp.
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Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 2.2 delområde C, sammenstilling av middels verdi og
påvirkningsgrad noe forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (-).
Delområde B – Kåsa
Veilinjen fører til at det skapes en barriere i landskapet visuelt i østlig retning mot Gaula.
Dette fører til at lesbarheten til delområdet blir lavere.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Alternativ 2.1 delområde B - Sammenstilling av middels verdi og
påvirkningsgrad noe forringet, gir konsekvensgrad 1 minus (-).
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4.7 Oppsummering av konsekvenser
4.7.1

Strekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen sør

Innenfor delstrekning 1 er det vurdert to alternativer, alternativ 1.1 (figur: 4-79) og alternativ
1.2 med variantene A (figur 4-80) og B (figur 4-81) på parsellen Sandbrauta –
Homyrkamtunnelen. Fra Gyllan og til Hovinkrysset er alternativ 1.1 og 1.2 sammenfallende.
Fra og med Hovinkrysset og til Sandbrauta følger alternativ 1.1 Gaulas østside og krysser elv
og jernbane ved Røskaft. Alternativ 1.2 krysser Gaula over Gaulfossen og over
jernbanetunnelen, og går videre på Gaulas vestside til Sandbrauta. Mellom Sandbrauta og
Homyrkamtunnelens søndre påhugg er alternativ 1.1 og 1.2A sammenfallende på vestsiden
bak gårdsbygningene på Grinni og Evjen, mens 1.2B følger Gaula, øst for gårdsbygningene.

Figur: 4-79 Alternativ 1.1 på
strekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen sør. (Kilde: Norconsult)

Figur 4-80: Alternativ 1.2A på
strekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen sør. (Kilde: Norconsult)

Figur 4-81: Alternativ 1.2B på
strekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen sør. (Kilde: Norconsult).
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Alternativ 1.1 - Sammenstilling av verdi, påvirkningsgrad og konsekvensgrad
Alternativ 1.1 følger i stor grad veilinjen til eksisterende E6 fra Gyllan og til Røskaft hvor
alternativet har en bruforbindelse over til Sandbrauta. Videre går alternativet på vestsiden av
gårdsbygningene på Grinni og Evjen mot tunnelpåhugg i Homyrkammen. Selv om store deler
av strekningen følger eksisterende E6 sin veilinje er avtrykket på det nye anlegget mer
omfattende. Det er flere direkte konflikter i veilinjen som gir en del høye konsekvensgrader.
Middelalderkirkestedet på Foss er særlig utsatt selv om det ikke blir direkte påvirket. Den
visuelle påvirkningen fra Hovinkrysset er gitt påvirkningsgrad sterkt forringet. Se tabell 4-1.
Tabell 4-1: Alternativ 1.1. Oppsummering av verdier, påvirkning og konsekvenser for de ulike delområder på
parsell Gyllan – Homyrkamtunnelen sør.

Delområde Verdi

Påvirkning

Vurdering

Konsekvens

Delstrekning 1 – parsell Gyllan – Hovinkrysset
LÅ

Middels

Noe forringet Følger i stor grad allerede eksisterende E6,
men gir et mer omfattende anlegg med en
forhøyet veibane.
Å
Stor
Forringet
Et eldre gårdsmiljø blir direkte påvirket.
Påvirker automatisk fredet kulturminne
direkte (id 216032)
Ø
Noe
Ubetydelig
Benytter dagens E6-trasé
endring
Delstrekning 1 – parsell Hovinkrysset – Sandbrauta
LÅ

Middels

Æ

Middels

Z

Stor

Y

Middels

X

Middels

W

Stor

V

Stor

T

Middels

R

Stor

Ubetydelig
Fører til et mer omfattende anlegg, men
endring
følger i stor grad eksisterende E6.
Noe forringet Avviker noe fra dagens situasjon. Fører til en
landskapsmessig barriere og nærføring
Sterkt
Legger opp til nærføring og omfattende
forringet
veikryss inntil middelalderkirkestedet (id
18200)
Sterkt
Fører til direkte påvirkning på automatisk
forringet
fredet kulturminne (id 216027)
Ubetydelig
Delområdet ligger på terrasse i østlig retning,
endring
nærmeste kulturminne (id 73200) er en
tradisjonslokalitet, trolig moderne
Sterkt
Horg Bygdatun må rives eller flyttes.
forringet
Påvirker også gravhaug (id 67785) direkte
på grunn av løsmasseskjæring
Ubetydelig
Følger Gaula på østsiden og påvirker
endring
Gaulfossen lite .
Forringet
Store deler av delområdet blir direkte
påvirket. Gårdene Brekka og Håggåløkkja
må rives
Ubetydelig
Gir en større løsmasseskjæring på østsiden
endring
av Gaula. Gravhaugen ligger fortsatt

-

---

0

0
---

-0

---

0
-

0
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Delområde Verdi

Påvirkning

Vurdering

Konsekvens

dominerende i landskapet med utsyn både
nord og sør og de øvrige lokalitetene blir ikke
påvirket
Q
Noe
Noe forringet Nærføring som endrer lesbarheten noe
P
Middels
Forringet
Lokaliteten blir direkte påvirket og må rives.
Ødelegger forbindelsene og lesbarheten til
delområdet
Delstrekning 1 – parsell Sandbrauta – Homyrkamtunnelen sør
LÅ
Middels
Ubetydelig
Følger foten på fjellet på vestsiden av
endring
bebyggelsen ved Grinni og Evjen. På denne
måten blir virkningen mindre
O
Noe
Ubetydelig
Delområdet blir ikke påvirket
endring
N
Stor
Sterkt
Beslaglegger større deler av delområdet og
forringet
påvirker deler av gårdsstrukturen direkte.
Veien er i konflikt med sikrings-sonen til
Grinni middelalderkirkested i tillegg til en
visuell påvirkning
M
Stor
Forringet
Fører til at flere automatisk fredede
kulturminner blir direkte påvirket (id 180269,
180273, 180277)
L
Stor
Ubetydelig
Delområdet ligger på østsiden av Gaula og
endring
blir ikke direkte påvirket.

0
--

0

0
---

---

0

Alterntiv 1.2A Sammenstilling av verdi, påvirkningsgrad og konsekvensgrad
Alternativ 1.2A/B følger i stor grad veilinjen til eksisterende E6 fra Gyllan til Hovinkrysset,
som alternativ 1.1 og unngår direkte konflikt med delområde Y som består av to lokaliteter
med kulturlag og bosetningsspor fra førreformatorisk tid. Fra Hovinkrysset til Sandbrauta går
alternativ 1.2A/B over Røskaftøya i rett linje mot Sandbrauta. Veilinjen fører til en større
løsmasseskjæring som direkte påvirker delområde R. Delområdet inneholder en gravhaug
og et aktivitetsområde, som ble påvist under de arkeologiske registreringene utført i 2021.
Fra Sandbrauta mot tunnelpåhugget i Homyrkammen følger variant 1.2A samme linje som
alternativ 1.1, på vestsiden av gårdsbygningene på Grinni og Evjen. Dette fører til flere
direkte konflikter og alternativet får derfor en del høye konsekvensgrader. Se tabell 4-2.
Tabell 4-2: Alternativ 1.2A Oppsummering av verdier, påvirkning og konsekvenser for de ulike delområdene på
parsell Gyllan – Homyrkamtunnelen sør.

Delområde Verdi
Påvirkning
Vurdering
Deltrekning 1 – parsell Gyllan – Hovinkrysset
LÅ
Middels
Noe forringet
Følger i stor grad allerede
eksisterende E6, men gir et mer
omfattende anlegg med en forhøyet
veibane.

Konsekvens
-
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Delområde Verdi
Å
Stor

Påvirkning
Forringet

Vurdering
Konsekvens
Et eldre gårdsmiljø blir direkte
--påvirket. Alternativet påvirker
automatisk fredet kulturminne direkte
(id 216032)
Ø
Noe
Ubetydelig endring Alternativet benytter dagens trasé
0
Delstrekning 1 – parsell Hovinkrysset – Sandbrauta
LÅ
Middels
Noe forringet
Alternativet fører til en betydelig
-barrierevirkning i landskapet da
alternativet går i ubebygget terreng i
jordbruks- og naturområder.
Æ
Middels
Noe forringet
Avviker noe fra dagens situasjon.
Fører til en landskapsmessig
barriere og nærføring.
Z
Stor
Sterkt forringet
Legger opp til nærføring og
--omfattende veikryss inntil
middelalderkirkestedet (id 18200).
Y
Middels
Noe forringet
Delområdet får et omfattende
veikryss i østlig og sørlig retning.
Kulturminnet (id 216027) er ikke
ment å ligge dominerende i
landskapet og det er ikke synlig over
bakkenivå.
X
Middels
Ubetydelig endring Delområdet ligger på terrasse i østlig
0
retning, nærmeste kulturminne (id
73200) er en tradisjonslokalitet, trolig
moderne.
W
Stor
Noe forringet
Alternativet får betydelig nærføring
og en noe avvikende veilinje fra
dagens situasjon.
V
Stor
Forringet
Delområdet blir ikke direkte påvirket,
--men fører til at det etableres
bruforbindelse over Gaulfossen som
et fysisk fremmedelement i
landskapet som legger et «lokk»
over delområdet.
U
Middels
Ubetydelig endring Delområdet ligger på vestsiden av
0
Hovinåsen og blir ikke direkte
påvirket. Den visuelle påvirkningen
blir ubetydelig.
T
Middels
Forringet
Deler av delområdet blir direkte
påvirket. Gården Rønningen må
rives.
S
Stor
Noe forringet
Alternativet fører til at det etableres
visuell barriere foran Gaula som er
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Delområde Verdi

Påvirkning

Vurdering
Konsekvens
et naturlig strukturerende element i
landskapet.
R
Stor
Sterkt forringet
Gravhaugen (id 55803) blir direkte
--påvirket på grunn av skjæring.
Skjæringen påvirker også deler av
bosetningsområde (id 284045,
284031).
Q
Noe
Sterkt forringet
Gården må rives ved alternativ, men
0
er innløst i reguleringsplan fra 2016.
P
Middels
Noe forringet
Delområdet blir ikke direkte påvirket
ved alternativet, men får en større
skjæring ved Sandbrauta som
påvirker visuelt.
Delstrekning 1 – parsell Sandbrauta – Homyrkamtunnelen sør
LÅ
Middels
Ubetydelig endring Alternativet følger langs vestsiden av
0
bebyggelsen på Grinni og Evjen
langs fjell som fører til en ubetydelig
påvirkning på landskapet.
O
Noe
Ubetydelig endring Delområdet blir ikke påvirket
0
N
Stor
Sterkt forringet
Veialternativet beslaglegger større
--deler av delområdet og påvirker
deler av gårdsstrukturen direkte.
Veialternativet er i konflikt med
sikringssonen til Grinni
middelalderkirkested i tillegg til en
visuell påvirkning.
M
Stor
Forringet
Fører til at flere automatisk fredede
--kulturminner blir direkte påvirket (id
180269, 180273, 180277).
L
Stor
Ubetydelig endring Delområdet ligger på østsiden av
0
delområdet og blir ikke direkte
påvirket.

Alterntiv 1.2B Sammenstilling av verdi, påvirkningsgrad og konsekvensgrad
Alternativ 1.2A/B følger i stor grad veilinjen til eksisterende E6 fra Gyllan til Hovinkrysset, og
som alternativ 1.1 unngår direkte konflikt med delområde Y som består av to lokaliteter med
kulturlag og bosetningsspor fra førreformatorisk tid. Fra Hovinkrysset til Sandbrauta går
alternativ 1.2A/B over Røskaftøya i rett linje mot Sandbrauta. Veilinjen fører til en større
løsmasseskjæring som direkte påvirker delområde R. Delområdet inneholder en gravhaug
og et aktivitetsområde, som ble påvist under de arkeologiske registreringene utført i 2021.
Fra Sandbrauta mot tunnelpåhugg i Homyrkammen går varianten 1.2B langs Gaula på
østsiden av gårdsbygningene ved gårdene Grinni og Evjen. Dette fører til langt færre
konflikter for kulturminneverdiene i området noe som gir alternativet noe færre høye
konsekvensgrader. Se tabell 4-3.
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Tabell 4-3: Alterntiv 1.2B Oppsummering av verdier, påvirkning og konsekvenser for de ulike delområdene på
parsell Gyllan – Homyrkamtunnelen sør.

Delområde Verdi
Påvirkning
Vurdering
Strekning 1 – delstrekning Gyllan–Hovinkrysset
LÅ
Middels
Noe forringet
Følger i stor grad allerede
eksisterende E6, men gir et mer
omfattende anlegg med en
forhøyet veibane.
Å
Stor
Forringet
Et eldre gårdsmiljø blir direkte
påvirket. Alternativet påvirker
automatisk fredet kulturminne
direkte (id 216032)
Ø
Noe
Ubetydelig endring
Alternativet benytter dagens trasé
Strekning 1 – delstrekning Hovinkrysset-Sandbrauta
LÅ
Middels
Noe forringet
Alternativet fører til en betydelig
barrierevirkning i landskapet da
alternativet går i ubebygget terreng
i jordbruks- og naturområder.
Æ

Middels

Noe forringet

Z

Stor

Sterkt forringet

Y

Middels

Noe forringet

X

Middels

Ubetydelig endring

W

Stor

Noe forringet

Avviker noe fra dagens situasjon.
Fører til en landskapsmessig
barriere og nærføring.
Legger opp til nærføring og
omfattende veikryss inntil
middelalderkirkestedet (id 18200).
Delområdet får et omfattende
veikryss i østlig og sørlig retning.
Kulturminnet (id 216027) er ikke
ment å ligge dominerende i
landskapet og det er ikke synlig
over bakkenivå.
Delområdet ligger på terrasse i
østlig retning, nærmeste
kulturminne (id 73200) er en
tradisjonslokalitet, trolig moderne.
Alternativet får betydelig nærføring
og en noe avvikende veilinje fra
dagens situasjon.

Konsekvens
-

---

0

--

-

---

-

0

-
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Delområde Verdi
V
Stor

Påvirkning
Forringet

Vurdering
Konsekvens
Delområdet blir ikke direkte
--påvirket, men fører til at det
etableres bruforbindelse over
Gaulfossen som et fysisk
fremmedelement i landskapet som
legger et «lokk» over delområdet.
U
Middels
Ubetydelig endring
Delområdet ligger på vestsiden av
0
Hovinåsen og blir ikke direkte
påvirket. Den visuelle påvirkningen
blir ubetydelig.
T
Middels
Forringet
Deler av delområdet blir direkte
påvirket. Gården Rønningen må
rives.
S
Stor
Noe forringet
Alternativet fører til at det etableres
visuell barriere foran Gaula som er
et naturlig strukturerende element i
landskapet.
R
Stor
Sterkt forringet
Gravhaugen (id 55803) blir direkte
--påvirket på grunn av skjæring.
Skjæringen påvirker også deler av
bosetningsområde (id 284045,
284031)
Q
Noe
Sterkt forringet
Gården må rives ved alternativ
0
men er innløst i reguleringsplan fra
2016
P
Middels
Noe forringet
Delområdet blir ikke direkte
påvirket ved alternativet, men får
en større skjæring ved Sandbrauta
som påvirker visuelt
Strekning 1 – Sandbrauta–Homyrkamtunnelen (sør)
LÅ
Middels
Noe forringet
Alternativet planlegges på østsiden
-av bebyggelsen på Grinni og
Evjen. Dette fører til en betydelig
barriereeffekt i landskapet

O

Noe

Noe forringet

N

Stor

Forringet

Alternativet fører til nærføring, og
mulig direkte påvirkning i
utbyggingsfase
Alternativet skaper en visuell
barriere i landskapet og fører til
direkte påvirkning for automatisk
fredet lokalitet (id 283996) med
kulturlag

-

--

Side 100 av 124

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING KULTURARV

Delområde Verdi
M
Stor

L

4.7.2

Stor

Påvirkning
Noe forringet

Ubetydelig endring

Vurdering
Delområdet blir ikke direkte
påvirket, men alternativet skaper
en visuell barriere i landskapet.
Delområdet ligger på østsiden av
delområdet og blir ikke direkte
påvirket.

Konsekvens
-

0

Delstrekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål

Delstrekning 2 for fagtema kulturarv omfatter området fra tunnelpåhugget
Homyrkamtunnelen (nord) og mot Kvål. Selve tunnelen er ikke tatt med i denne
konsekvensutredningen. Innenfor strekningen er det to alternativ, alternativ 2.1 (figur: 4-82)
og 2.2 (figur 4-83). Alternativ 2.1 går på vestsiden med bruforbindelse fra Kåsahåggån til
Øyan, mens alternativ 2.2 går på østsiden av Gaula og har bruforbindelse over Gammelelva
naturreservat og Gaula for påkobling og kryssforbindelse med dagens E6 mot Kvål.
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Figur: 4-82: Alternativ 2.1 på strekning 2
Homyrkamtunnelen–Kvål (Kilde: Norconsult).

Figur 4-83: Alternativ 2.2 på strekning 2
Homyrkamtunnelen–Kvål (Kilde: Norconsult).

Alternativ 2.1 (vest), sammenstilling av verdi, påvirkningsgrad og konsekvensgrad
Alternativ 2.1 følger langs vestsiden av Gaula fra tunnelpåhugg i Homyrkammen nord forbi
Losa og Kåsa for bruforbindelse fra Kåsahåggån over til Øyan og Kvål. Alternativet har få
direkte konflikter og har lave konsekvensgrader for fagtema kulturarv. Se tabell 4-4.
Tabell 4-4: Alternativ 2.1 Oppsummering av verdier, påvirkning og konsekvenser for ulike delområder på
delstrekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål.

Delområde
LÅ

Verdi
Middels

I

Noe

C

Middels

Påvirkning
Vurdering
Konsekvens
Ubetydelig endring Følger vestsiden av Gaula som
0
fungerer som et strukturerende
element i landskapet, dette fører
til en ubetydelig
landskapsmessig påvirkning.
Noe forringet
Fører til noe nærføring, særlig i
0
den sørlige delen av området.
Noe forringet
Alternativet fører til nærføring og
kan føre til direkte påvirkning
avhengig av anvendte løsninger.
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Delområde
B

Verdi
Middels

Påvirkning
Noe forringet

Vurdering
Skapes en barriere i landskapet
som fører til at lesbarheten til
delområdet blir noe lavere.

Konsekvens
-

Alternativ 2.2 (øst), sammenstilling av verdi, påvirkningsgrad og konsekvensgrad
Alternativ 2.2 har tunnelpåhugg i Kleivåsen (Homyrkamtunnelen nord) og går direkte over i
bruforbindelse mot Ler. Her går alternativet langs eksisterende toglinje mot gården Bortn
hvor alternativet svinger vestover, med to bruforbindelser over Gammelelva naturreservat og
Gaula for videre kryssforbindelse mot Kvål. Alternativet har lave konsekvensgrader og
påvirkningen er av visuell karakter. Se tabell 4-5.
Tabell 4-5: Alternativ 2.2.Oppsummering av verdier, påvirkning og konsekvenser for ulike delområderi på
delstrekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål.

Delområde
LÅ

Verdi
Middels

Påvirkning
Noe forringet

K

Noe

Ubetydelig
endring

J

Noe

Ubetydelig
endring

I

Noe

Noe forringet

H

Noe

Noe forringet

G

Middels

Noe forringet

F

Noe

Noe forringet

Vurdering
Konsekvens
Følger delvis eksisterende
jernbane, men skaper en
barriere i landskapet i området
fra Bortn mot Kvål.
Delområdet blir ikke påvirket da
0
det ligger over 600 sør for
tunnelpåhugg. Visuell påvirkning
blir ubetydelig.
Det er mer enn 500 meter til
0
bruforbindelse og den visuelle
påvirkningen blir ubetydelig.
Delområdet består av SEFRAK
hus fra siste halvdel av 1800-tall.
Fører til noe nærføring, særlig i
0
den sørlige delen av området.
Alternativet planlegges på
vestsiden av dagens
jernbanespor og fører til at
barrieren i landskapet blir noe
større. Delområdet er i dag lite
sammenhengende.
Fører til at den moderne delen
av Bortn gården må rives.
Alternativet følger allerede
eksisterende infrastruktur.
Den dyrkede marken blir delt opp
i to deler. Gården får en
veirampe i vestlig retning og
bruforbindelse over Gammelelva.
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Delområde
E

Verdi
Middels

D

Middels

Påvirkning
Ubetydelig
endring
Noe forringet

C

Middels

Noe forringet

Vurdering
Konsekvens
Ligger i dalsiden i østlig retning
0
og blir ikke direkte påvirket.
Blir ikke påvirket direkte, men får
en visuell barriere med
bruforbindelse over Gammelelva.
Bruforbindelsen bryter opp
elveforbygningene og reduserer
lesbarheten.
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5 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN
Dersom tiltaket i anleggsfasen vil føre til permanente skader for kulturmiljø eller kulturminner,
som for eksempel fjerning av automatisk fredede kulturminner, vil slike konsekvenser være
omtalt i vurderingen av det endelige tiltaket. Konsekvenser i anleggsfasen omfatter
midlertidige konsekvenser.
Konsekvenser i anleggsfasen er først og fremst knyttet til visuell innvirkning, støy og støv. I
en anleggsperiode kan påvirkningen på kulturminner vært stor da belastningen vil være
særlig stor i en kortere periode. Dette i motsetning til et ferdig anlegg. Midlertidig
massehåndtering og -lagring kan gi store konsekvenser for arkeologiske funn som ligger
under markoverflaten. Det er derfor masselagring ofte vil utløse en undersøkelsesplikt jf.
kulturminneloven § 9.
For å unngå direkte og visuelle virkninger på kulturminner og kulturmiljø er det viktig at
anleggsområder ikke omfatter mer enn nødvendig areal og at en unngår riggområder og
massehåndtering i områder med høy tetthet av kulturminneverdier.

5.1.1

Delstrekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen sør

For de omtalte kulturminnene som inngår i strekningene vil en anleggsperiode med de tiltak
som planlegges gjennomført [63], gi negative konsekvenser ut over det permanente tiltaket.
Opplevelsesverdien til kulturminnene vil bli til dels sterkt redusert av anleggsaktivitet og
enkelte områder kan bli stengt av som anleggsområde, noe som vil hindre publikums tilgang.
Påvirkningen vil være visuell, støy- og støvmessig. Anleggsfasen vil også omhandle
midlertidige riggområder, anleggsveier og masselagringsområder. På delstrekning 1 vil
områder for bygging av Hovinkrysset, bygging av bruer og tunnelpåhugg kunne fordre areal
ut over selve veilinjen. I anleggsfasen vil barrierevirkningen stedvis kunne oppleves som
større enn den nye veien.
5.1.2

Delstrekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål

Som for delstrekning 1 vil anleggsperioden påvirke og gi negative konsekvenser ut over det
permanente tiltaket på delstrekning 2 [63]. Kulturminneverdiene er lavere innenfor den
nordlige delstrekningen og flere av delområdene ligger i influensområdet. De negative
konsekvensene innenfor delstrekning 2 vil derfor trolig bli noe lavere enn innenfor strekning
1. Den negative påvirkningen på delområdene vil være i form av visuell påvirkning, nedsatt
opplevelsesverdi, støy- og støvbelastning, midlertidige riggområder,
massehåndteringsområder og anleggsveier. På delstrekning 2 vil områder for bygging av
bruer og tunnelpåhugg kunne fordre areal ut over selve veilinjen. Det permanente
veianlegget vil til dels skape en barriere i landskapet, denne barriereeffekten blir større i
anleggsfasen.
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6 SKADEREDUSERENDE/KOMPENSERENDE TILTAK OG
OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
6.1 Permanent situasjon
6.1.1

Generelle tiltak

Ifølge KU-forskriftens § 23 skal konsekvensutredningen beskrive tiltak som er planlagt for å
unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for
miljø og samfunn. Gjennom detaljplanlegging og optimalisering av de vurderte veilinjene har
prosjektet E6 Gyllan – Kvål gjort justeringer så langt det lar seg gjøre for å redusere negativ
påvirkning på omgivelsene. Det er mange hensyn å ta, noen justeringer vil være positive for
kulturminneverdiene i planområdet, mens andre vil kunne være negative. I denne
konsekvensutredningen som omhandler fagtema kulturarv er de ulike alternativene rangert ut
fra vurdert konsekvens for kulturminner og kulturmiljø. Dersom de best rangerte alternativene
blir valgt er dette skadereduserende i seg selv. I første omgang er det mål å unngå konflikt
med kulturminneverdier, deretter å begrense konflikten, for til slutt å bevare og tilrettelegge
for det gjenværende på en best mulig måte for fagtemaet.
En høring av reguleringsplan er å betrakte som en dispensasjonssøknad fra
kulturminneloven sitt vern (kulturminneloven § 8.4 – dispensasjon gjennom arealplan) for de
arkeologiske lokalitetene som vil komme i konflikt med et planlagt tiltak. Gjennom
regulerings- og høringsprosessen vil kulturminnemyndighetene (Trøndelag fylkeskommune
og NTNU Vitenskapsmuseet) gjøre en vurdering av hvorvidt kulturminnene må graves ut ved
hjelp av arkeologisk metode, eller at de er av en karakter at de kan frigis uten videre vilkår.
Det kan også reises innsigelse fra kulturminnemyndighetene dersom kulturminnene ikke er
ivaretatt godt nok under planarbeidet. En arkeologisk utgraving vil ikke anses som et
skadereduserende tiltak i seg selv, men sikrer viktig arkeologiske kunnskap for ettertiden og
allmenheten.
Direkte konflikter med arkeologiske kulturminner kan løses ved å søke dispensasjon
gjennom en reguleringsprosess dersom tiltaket ikke kan justeres. Generelt sett kan man si at
arkeologiske kulturminner som er synlige over markoverflaten, eksempelvis gravhauger, er
viktigere å ivareta enn kulturminner som ikke synlige. Når det er sagt kan det være svært
store kulturminneverdier som ikke er synlige, eksempelvis Sandbrauta hvor det ble påvist
sjeldne kulturminner fra bronsealder under 3 meter med rasmasser.
Det er ikke bare kulturminnene som påvirkes direkte som kan bli negativt påvirket. Det
visuelle kan også føre til at et eldre gårdsmiljø mister sammenhengen til resten av
kulturlandskapet eller at viktige interne sammenhenger blir brutt gjennom barrierevirkningene
til et eventuelt tiltak. Belysning, master og støy fra veien kan også føre til negativ påvirkning
på eksisterende kulturmiljøer. Skadereduserende tiltak for fagtema landskapsbilde kan ofte
være positive også for kulturarven.
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6.1.2

Stedsspesifikke tiltak

Delstrekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen sør
Parsell 1 Gyllan – Hovinkrysset (Foss)
De foreslåtte alternativ (1.1, 1.2a og 1.2b) følger alle nært opp til dagens E6.
Barrierevirkningen fra de ulike veilinjene vil forsterkes siden veianlegget som helhet blir mer
omfattende. I forhold til dagens vei så vil de foreslåtte alternativene i større grad fremheve
veien som et fremmedelement i landskapet. Dette følger av at den er forhøyet i motsetning til
resten av landskapet. Veien er tenkt bygget på dyrket mark, og det kan være utfordrende å
skjerme med vegetasjonslommer.
Det er også nødvendig med skjæring ved Gyllan og et omfattende veikryss ved Hovin (Foss).
Dette er likt for alle alternativ med unntak av en noe annerledes utforming på Hovinkrysset
ved valg av alternativ 1.1. Støyskjerming kan være noe som ytterligere påvirker kulturminner
og kulturmiljøer negativt da det kan fremstå som et fremmedelement. Slike tiltak bør
skjermes med vegetasjon dersom det er mulig. Tilført masse og støyvoller kan også
tilpasses området på en god måte selv om en jordvoll kan bli ganske omfattende.
Slik Hovinkrysset (figur: 6-2) er utformet ved de ulike alternativ vil alle føre til nærføring av
middelalderkirkestedet på Foss (id 18200). Det er ingen av alternativene som direkte
påvirker middelalderkirkestedet, men det har tidligere vært reist innsigelse fra Riksantikvaren
mot gjeldende reguleringsplan. Det er viktig at området blir utformet på en slik måte at
kirkestedet blir ivaretatt i landskapet og ikke blir liggende som et markert lavpunkt i terrenget.
Det er utarbeidet en rapport fra Multiconsult som er godkjent av Riksantikvaren, denne
legges til grunn for utforming av terrenget [45].

Figur: 6-1 Alternativ 1.1. Kart: ISY Prosjekt.

Figur: 6-2 Alternativ 1.2b, middelalderkirkestedet på
Foss ligger like sør for rundkjøring. Kart: ISY Prosjekt.

Parsell 2 Hovinkrysset (Foss) – Sandbrauta
Parsellen følger enten vestsiden eller østsiden av Gaula. Alternativ 1.1 følger østsiden av
Gaula med bruforbindelse mellom Røskaft og Sandbrauta. Alternativene 1.2a og 1.2b har
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bruforbindelse over Gaulfossen med veiforbindelse videre over Midttømmesøya/Røskaftøya
mot Sandbrauta. Alternativ 1.1 følger i stor grad dagens veitrasé (figur: 6-3) mens 1.2 i større
grad et nytt tiltak (figur 6-4). Den fysiske barrierevirkningen vil være størst ved alternativ 1.2
a/b siden alternativ 1.1 vil legge seg mer opp mot fysiske barrierer som høydedrag i området.
Alternativ 1.2a/b vil i stor grad virke som en fysisk barriere mot Gaula som er et naturlig
strukturerende element i hele Gauldalen.

Figur: 6-3 Alternativ 1.1 i delstrekning 2 (østsiden).
Kart: ISY Prosjekt.

Figur 6-4: Alternativ 1.2a i delstrekning 2 (vestsiden).
Kart: ISY Prosjekt.

Det bør søkes å dempe barrierevirkningen med beplantning eventuelt med tilkjørte masser
som kan heve terrenget rundt for å dempe inntrykket av en barriere (figur 6-4). Ved valg av
bruløsning over Gaulfossen vil det være vanskelig å dempe virkningen for
bergkunstlokaliteten (figur 6-5). Her er det foreslått bru uten pillarer.

Figur 6-5: Bilde av bruløsning over Gaulfossen. Her ligger det en svært viktig bergkunstlokalitet. Kart: ISY
Prosjekt.
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Parsell 3 Sandbrauta–Homyrkamtunnelen sør
På parsellen er det foreslått to ulike løsninger for påkobling til tunnel gjennom
Homyrkammen. Alternativ 1.1 og 1.2 a følger samme trasé fra Sandbrauta til Homyrkammen
på vestsiden av gårdsbebyggelsen i Evjengrenda mot høydedraget som utgjør Øveråsen.
Alternativ 1.2 b følger Gaula på østsiden av gårdsbebyggelsen.

Figur 6-6: 3D-kartet viser alternativ utstrekning på
veialternativ 1.1 og 1.2a i forhold til gårdsbebyggelse
og landskap. Gårdsbebyggelsen utgjør delområde M
og N. Kart: ISY Prosjekt.

Figur 6-7: 3D-kartet viser alternativ utstrekning på
veialternativ 1.2b i forhold til gårdsbebyggelse og
landskap. Gårdsbebyggelsen utgjør delområde M og
N. Kart: ISY Prosjekt.

Begge alternativer har negativ innvirkning på fagtema kulturarv, særlig det visuelle med
tanke på nærføring og barrierevirkning i landskapet. Alternativ 1.1 og 1.2a fører til direkte
påvirkning på deler av gårdsmiljøet og automatisk fredede kulturminner, det er også svært
nær middelalderkirkestedet på Grinni og Evjengrenda. Alternativ 1.2b vil i større grad virke
som en visuell barriere i landskapet i motsetning til Gaula som er en naturlig barriere som har
vært med på å forme landskapet slik det fremstår i dag. Alternativet har også direkte
påvirkning på automatisk fredet kulturminne, men i mindre grad. Støyskjermingstiltak kan
være problematisk i området da det forsterker veien som et fremmedelement og
barrierefunksjonen kan bli ytterligere forsterket, men kan om mulig gjøres med beplanting.
For alternativ 1.2b kan landskapet rundt førhøyes noe ved tilkjørte masser som beplantes for
å dempe det visuelle inntrykket av veien.
Delstrekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål
Den nordlige strekningen fra Homyrkamtunnelen mot Kvål er delt inn i to alternativ. Alternativ
2.1 som går på Gaulas vestside og alternativ 2.2 som går på Gaulas østside. Dagens E6 går
i dag på østsiden gjennom Ler og krysser jernbanespor ved Bortn, svinger østover mot
Gammelelva og videre mot Kvål.
Delstrekningen er et mer åpent landskap og topografien gjør at barrierevirkningen ikke blir
like stor. Store deler av den vestlige gårdsbebyggelsen er noe forhøyet eller på samme nivå
som planlagt vei og virkningen blir derfor noe redusert. Det østlige alternativet følger i stor

Side 109 av 124

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING KULTURARV

grad eksisterende infrastruktur (jernbane) og føres igjennom en del av Bortn-gården med
bruforbindelse over Gammelelva og videre mot Kvål.
Det bør vurderes beplanting der hvor alternativet får nærføring til delområder. Spesielt ved
Kåsa (delområde B) som får en skjæring i sørøst, her kan beplantning skjerme noe og
dempe virkningen. Fornes (delområde F) får en veirampe like i nærheten, utforming av
denne kan gjøres på en måte som er skånsomt for kulturmiljøet. Her foreslås det beplantning
eller natursteinsmur.

Figur 6-8: Skjæring ved Kåsa (delområde B) i alternativ
2.1 (vest). Kart: ISY Prosjekt.

Figur 6-9: Veirampe og bruforbindelse ved Fornes
(delområde F) i alternativ 2.2 (øst). Kart: ISY
Prosjekt.

6.2 Anleggsperioden
Områder med automatisk fredede kulturminner som ikke er avklart i forhold til dispensasjon
fra kulturminneloven i reguleringsplanen må ikke skades eller på annen måte berøres i
anleggsperioden. Forholdet til automatiske fredede kulturminner forvaltes av Trøndelag
fylkeskommune etter bestemmelsene i kulturminneloven. I en anleggsfase bør automatisk
fredede kulturminner som ligger i nærheten til anleggsområde gjerdes inn og merkes for å
unngå skade. Dette gjelder også dersom det ligger automatisk fredede kulturminner i
nærheten av tilkomstveier og riggområder. Det er viktig å påpeke at rundt alle automatisk
fredede kulturminner er det anlagt en sikringssone på minimum 5 meter. Innenfor denne
sonen er det ikke lov å kjøre med tunge kjøretøy, gjøre inngrep i grunnen, lagre utstyr eller
andre tiltak. Dette vil kreve dispensasjon fra kulturminneloven sine bestemmelser.

6.2.1

Generelle tiltak og behov for oppfølgende arkeologiske undersøkelser

Kulturminneloven § 9 (undersøkelsesplikten) sier at utbygger plikter å undersøke om tiltaket
virker inn på automatiske fredede kulturminner. I praksis er det regional
kulturminnemyndighet (Trøndelag fylkeskommune) som utfører de arkeologiske
registreringene. Dersom det er andre instanser som må inn som for eksempel sametinget
eller sjøfartsmuseene for kulturminner under vann er det fylkeskommunen som koordinerer
dette. Undersøkelsesplikten (§ 9) skal være oppfylt før vedtak av reguleringsplanen, dersom
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det ikke foreligger vedtak om utsettelse av undersøkelsesplikten på grunn av en
tvangssituasjon. I slike tilfeller må det søkes Riksantikvaren om utsettelse av
undersøkelsesplikten dersom det foreligger en tvangssituasjon som fylkeskommunen og
kommunen som planmyndighet er omforent om.
Det er gjennomført arkeologiske registeringer i store deler av området på vestsida av Gaula.
Det er planlagt videre undersøkelser i 2022, og det er sendt inn søknad til Riksantikvaren om
utsatt § 9 undersøkelser i et område nord for Sandbrauta. Det er løpende dialog med
kulturminneforvaltningen under hele prosjektet og forholdet til kulturminner i planarbeidet blir
ivaretatt av alle parter.
Ved et endelig vedtak i planarbeidet vil kulturminnemyndigheten stille krav om videre
undersøkelser (arkeologisk utgraving) for kulturminnelokaliteter som blir direkte påvirket.
Slike utgravinger utføres i dette tilfellet av NTNU Vitenskapsmuseet. Utgravingene kan
gjennomføres i etterkant av planvedtaket, men før tiltaket skal gjennomføres. Dette blir
omtalt i planens bestemmelser.
Dersom det er verneverdige bygninger som blir direkte berørt må de enten flyttes til et egnet
sted eller dokumenteres før riving. Ved riving av et verneverdig bygg skal det dokumenteres
fagmessig med oppmåling, foto og beskrivelse av konstruksjon, rominndeling og overflater.
Omfanget av dette bestemmes av kulturminneforvaltningen.
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7 SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER
Sammenstilling
Sammenstillingstabellen (tabell 7-5) viser at alle alternativ er vurdert til «stor negativ
konsekvens» i henhold til håndbok V712 [1]. Dette er gjort ut fra en vurdering av:
•
•

Direkte konflikter med automatisk fredede kulturminner.
Direkte konflikter med viktige kulturmiljøer og verneverdige bygninger.

Rangering
Selv om alle samlealternativene har høye samlede konsekvenser er det alternativ 1.1+2.1
som er rangert som det beste alternativet for fagtema kulturarv. Alternativet har direkte
påvirkning på flere delområder med stor verdi, men det er en avveining om hva som er
viktigst å skjerme for inngrep og her er bergkunsten i Gaulfossen (delområde V, figur 4-12)
vektlagt høyt. Det vil være mulig å bevare kirkestedene på Foss (figur 4-12) og Grinni (figur
4-41), og alternativet (alternativ 1.1+2.1) skjermer også området ved Kongshaugen (figur
4-31) som ble ytterligere utvidet etter de arkeologiske undersøkelsene i 2021. Alternativ 2.1
følger på vestsiden av Gaula nord for Homyrkamtunnelen mot Kvål. Alternativet har få
negative konsekvensgrader og påvirkningen er i stor grad visuell.
Delstrekning 1
På delstrekning 1 som går fra Gyllan i sør til det sørlige tunnelpåhugget til
Homyrkamtunnelen er det vurdert tre ulike alternativ, alternativ 1.1, 1.2 variant A og B (figur
7-1). Flere steder vil veianlegget virke som en barriere i landskapet. Innenfor delstrekning 1
er det flere delområder med stor verdi og flere automatiske fredede kulturminner som blir
direkte berørt. Det er viktig å påpeke at for alle alternativene er det flere høye
konsekvensgrader, derfor høy samlet konsekvens for alle alternativ.
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Parsell Gyllan – Hovinkrysset
Som vist på kart (figur 7-1) inneholder parsellen to delområder. De ulike alternativene er
sammenfallende innenfor parsellen og påvirker likt (tabell 7-1).

Figur 7-1: Kart over delområder innenfor strekning 1 parsell Gyllan – Hovinkrysset. Veilinjene er illustrative og
viser ikke hele det planlagte tiltaket. Kart: Norconsult.

Tabell 7-1: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativ innenfor parsell Gyllan – Hovinkrysset

Delområder

Alternativer

Delstrekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen sør

Delområder
LÅ
Å
Ø
Avveining

Alt. 1.1
Alt. 1.2A
Alt. 1.2B
Parsell Gyllan – Hovinkrysset
------0
0
0
Alle alternativene er sammenfallende på strekningen. Veianlegget har direkte
påvirkning på delområde Å som er gitt stor verdi. Dette fører til at verneverdige
bygninger må innløses og direkte konflikt med automatisk fredede kulturminner.
Veianlegget vil endre lesbarheten til kulturmiljøet.
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Delområder

Alternativer

Samlet
vurdering
Rangering
Forklaring til
rangering

Stor negativ konsekvens

1
Alternativene er helt sammenfallende innenfor delstrekning Gyllan–Hovinkrysset og
rangeres derfor likt.

Parsell Hovin (Foss) – Sandbrauta
Som vist på kart (figur 7-2) er det foreslått to løsninger for ny E6. Alternativ 1.1 følger dagens
E6 på østsiden av Gaula fra Hovinkrysset til Røskaft hvor det er foreslått bruforbindelse over
Gaula til Sandbrauta. Alternativ 1.2 har bruforbindelse over Gaulfossen og følger elvesletta i
en rett linje mot Sandbrauta.

Figur 7-2: Kart over delområder innenfor strekning 1 parsel Hovin (Foss) – Sandbrauta. Veilinjene er illustrative
og viser ikke hele det planlagte tiltaket. Kart: Norconsult.
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Tabell 7-2: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativ innenfor parsell Hovinkrysset –
Sandbrauta.

Delområder

Alternativer

Delstrekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen sør

Delområder
LÅ
Æ
Z
Y
X
W
V
U
T
S
R
Q
P
Avveining

Samlet
vurdering
Rangering
Forklaring til
rangering

Alt. 1.1
Alt. 1.2A
Parsell Hovinkrysset – Sandbrauta
0
------0
0
--0

Alt. 1.2B
---0

0
0
-Alternativet medfører
direkte påvirkning på Horg
bygdatun (delområde W)
som inneholder et vernet
bygningsmiljø og
gravhauger. Dette hever
den samlede vurderingen
fra middels til stor negativ
konsekvens.
Stor negativ konsekvens

0
0
----0
0
----0
0
Alternativ 1.2A/B medfører bruforbindelse over
Gaulfossen, noe som virker skjemmende på en svært
verdifull bergkunstlokalitet (delområde V). Den
befinner seg i dag i et autentisk miljø hvor lokaliteten
kan oppleves uten moderne elementer. Kongshaugen
(delområde R) blir direkte påvirket av en større
løsmasseskjæring som er nødvendig på grunn av
stabilitet. Dette vurderes samlet sett til en stor negativ
konsekvens for fagtemaet.
Stor negativ konsekvens

1
Rangeres som beste
alternativ innenfor
delstrekning på grunn av
færrest negative
konsekvensgrader.

2
Alternativ 1.2A/B rangeres likt da de har identisk
påvirkning på delområder. Veilinjen fører til stor
negativ påvirkning på viktige delområder innenfor
delstrekningen og en negativ påvirkning på
landskapet.

-

Delstrekning Sandbrauta–Homyrkamtunnelen sør
Det er to forskjellige løsninger for ny E6 forbi Evjengrenda og Grinni (figur 7-3). Alternativ 1.1
og alternativ 1.2A følger en veilinje bak bygningene, langs fjellfoten. Alternativ 1.2B er
foreslått øst for bygningene og følger Gaula mot Homyrkamtunnelen sør.
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Figur 7-3: Kart over delområder innenfor delstrekning 1 parsell Sandbrauta – Homyrkamtunnelen sør. Veilinjene
er illustrative og viser ikke hele det planlagte tiltaket. Kart: Norconsult.

Tabell 7-3: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativ innenfor parsell Sandbrauta –
Homyrkamtunnelen sør.

Delområder

Alternativer

Delstrekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen sør

Delområder
LÅ
O
N
M
L
Avveining

Alt. 1.1
Alt. 1.2A
Parsell Sandbrauta – Homyrkamtunnelen sør
0
0
0
0
--------0
0
Alternativene fører til direkte påvirkning på to delområder
i Evjengrenda som er vurdert til stor verdi (M og N).
Konflikten innebærer verneverdige bygninger og flere
automatisk fredete lokaliteter. Dette gir stor negativ
konsekvens for fagtemaet.

Alt. 1.2B
--0
Alternativet er foreslått
langs Gaula på østsiden av
bygningene. Dette fører til
en betydelig visuell barriere
i landskapet. En
automatisk fredet lokalitet
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Delområder

Samlet
vurdering
Rangering
Forklaring til
rangering

Alternativer

Stor negativ konsekvens
2
Alternativene som følger samme trasé, og har stor
innvirkning på det verneverdige bygningsmiljøet i
Evjengrenda. Alternativene rangeres derfor som nummer
2

(del av delområde N) blir
direkte påvirket.
Middels negativ
1
Rangeres som det beste
alternativet på delstrekning
grunnet liten direkte
påvirkning. Alternativet har
betydelig påvirkning på
landskapet.

Delstrekning 2
På delstrekning 2 som går fra Homyrkamtunnelen og videre mot Kvål, er det lavere
kulturminneverdier enn innenfor delstrekning 1, og delområdene er gitt verdiene noe og
middels (figur 7-4). Begge alternativ har fått samlet konsekvensgrad noe negativ konsekvens
(tabell 7-4), hvor alternativ 2.1 (vest) er rangert som nummer 1.
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Figur 7-4: Kart over delområder innenfor delstrekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål. Veilinjene er illustrative og
viser ikke hele det planlagte tiltaket. Kart: Norconsult.

Tabell 7-4: Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativ innenfor delstrekning 2
Homyrkamtunnelen – Kvål.

Delområder

Alternativer

Delstrekning 2 – Homyrkamtunnelen – Kvål
Delområder
LÅ
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B

Alt. 2.1
0
0
0
0

-

Alt. 2.2
0
0
0
0
0
-
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Delområder
A
Avveining

Samlet
vurdering
Rangering
Forklaring til
rangering

Alternativer

Alternativet har svært få konflikter.
Alternativet vil påvirke gårdsmiljøet i
delområde B visuelt, og kan ha stedvis
direkte konflikt med delområde C.

Noe negativ konsekvens

Påvirker mindre viktige deler av flere
delområder med noe eller middels verdi.
Påvirkningen er av visuell karakter med
unntak av delområde G (Bortn) hvor den
moderne delen av gården blir direkte
påvirket.
Noe negativ konsekvens

1
2
Har svært liten inngripen i delområder og Alternativet griper inn i delområder med
blir derfor rangert som nummer 1.
noe eller middels verdi. Det er mindre
Alternativet går vest for Gaula mot Kvål. viktige deler av delområdene som blir
påvirket som ved delområde G (Bortn) hvor
den moderne delen av gården blir direkte
påvirket. Alternativet følger øst for Gaula
mot Kvål.

Sammenstillingstabell
Samlet sett er alternativ 1.1+2.1 det best rangerte alternativ for fagtemaet (tabell 7-5).
Alternativ 1.1 er det eneste alternativ som skåner bergkunsten i Gaulfossen (delområde V)
som er gitt høyest verdi av delområdene (figur 4-12). Kulturminnet ligger i et skjermet
autentisk landskap i et elvejuv som er sårbart for moderne påvirkning. Bruforbindelse over
Gaulfossen (alternativ 1.2) vil være negativt for kulturminnet, og dette er tillagt stor vekt. De
to middelalderkirkestedene er begge påvirket av moderne bebyggelse og infrastruktur slik de
ligger idag. Det vil være mulig å bevare disse med terrengtilpasning, men disse blir påvirket
av alle alternativer. Alternativ 1.1 følger også i størst grad eksisterende infrastruktur, noe
som toner ned påvirkningen i det sårbare landskapet. Alternativ 1.1 bevarer også
kulturmiljøet ved Kongshaugen (figur 4-31). Alternativ 1.1 vil på grunn av massestabilitet ha
behov for en større skjæring ved Horg bygdatun. Dette fører til at bygdatunet må rives eller
relokaliseres. Gravhaugen (id 67785) ligger innenfor dette området og må graves ut. Dette
vurderes allikevel til å ha mindre betydning på grunn av bergkunstlokaliteten i Gaulfossen
som ligger i et autentisk miljø og innehar unike motiver for Midt-Norge. Denne vil være svært
viktig å beskytte mot påvirkning.
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Tabell 7-5: Sammenstilling av alle alternativer med alle delstrekninger.

Delområder

Alternativer

Sammenstilling av delstrekning 1 + delstrekning 2

Gyllan –
Hovinkrysset
Hovinkrysset
– Sandbrauta
Sandbrauta –
Homyrkamtunnelen sør

1.1 + 2.1
1.1 + 2.2
Delstrekning 1
Stor negativ Stor negativ
konsekvens konsekvens
Stor negativ Stor negativ
konsekvens konsekvens
Stor negativ Stor negativ
konsekvens konsekvens

1.2A + 2.1

1.2A + 2.2

1.2B + 2.1

1.2B + 2.2

Stor negativ
konsekvens
Stor negativ
konsekvens
Stor negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens
Stor negativ
konsekvens
Stor negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens
Stor negativ
konsekvens
Middels
negativ

Stor negativ
konsekvens
Stor negativ
konsekvens
Middels
negativ

Delstrekning 2
Homyrkamtu Noe negativ Noe negativ Noe negativ Noe negativ
nnelen – Kvål konsekvens konsekvens konsekvens konsekvens
Avveining
De ulike samlealternativene er vurdert til stor negativ
konsekvens da alle har direkte påvirkning på automatisk
fredede kulturminner og verneverdige kulturmiljøer.

Samlet
vurdering
Rangering
Forklaring til
rangering

Stor negativ Stor negativ
konsekvens konsekvens
1
2
Alternativ 1.1+2.1 bevarer
viktige kulturmiljøer som
Kongshaugen og
bergkunsten i Gaulfossen.
I strekning 2 bruker
alternativ 1.1 + 2.2 den
østlige veilinje som
påvirker landskapet og
kulturmiljøer i strekning 2.

Stor negativ Stor negativ
konsekvens konsekvens
5
6
Alternativ 1.2A+2.2 har
samlet sett høyest
konsekvensgrader av alle
alternativ for delområder,
og er rangert som nummer
6. 1.2A+2.1 har noe mindre
påvirkning innenfor
strekning 2.

Noe negativ Noe negativ
konsekvens konsekvens
Samlealternativene har en
høyere påvirkning på
landskapet men er samlet
sett gitt stor negativ
konsekvens på grunn av
direkte påvirkning på
automatisk fredede
kulturminner og
verneverdige kulturmiljøer.
Stor negativ Stor negativ
konsekvens konsekvens
3
4
Alternativ 1.2B+2.1 har
færrest høye
konsekvensgrader, men er
rangert som nummer 3.
Rangering er gjort på grunn
av viktigheten av å bevare
bergkunsten i Gaulfossen
som et autentisk kulturmiljø.
Alternativ 1.2B+2.2 følge
østre veilinje innenfor
strekning 2 og rangeres som
nummer 4.
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