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1    INNLEDNING 

I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Vestlia reiselivsområde, Hol kommune, er det 

gjennomført en utredning av mulige konsekvenser planen vil ha for kulturminner og kulturmiljø 

i området.  

 

Analysen er gjennomført i samsvar med det fastsatte planprogrammet for Vestlia reiselivs-

område. Utførende konsulent er Opus Bergen AS. 

  

Formålet med planarbeidet er å regulere til fritidsboliger og alpinsenter med tilhørende infra-

struktur. 

 

Konsekvensutredningen er i hovedsak utført i 2014, men siden planområdet er noe utvidet i 

nordvest tilkommer to nye kullgroper som er vist i figur 22.  

 
 

 

2    DATAGRUNNLAG OG METODE 

Rapporten er utarbeidet av Opus Bergen AS på bakgrunn av gjennomgang av eksisterende 

litteratur og kilder om området og befaring i planområdet. Kildene er hovedsakelig Riks-

antikvarens kulturminnedatabase Askeladden, Sefrak-registeret, nettdatabasen «Universitets-

museenes arkeologiske gjenstandssamlinger» og bygdeboka for Hol. Se litteraturliste bakerst i 

utredningen for alle kilder.  

 

Konsekvensutredningen følger premissene i Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvens-

analyser, og Riksantikvarens veileder Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar 

(Rapport nr. 31 2003).  
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        Figur 1. Verdivurdering av kulturmiljø. Utdrag fra SVV håndbok 140. 
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Kulturmiljø i planområdet er definert etter kategoriene i Riksantikvarens veileder. Kulturminner 

og kulturmiljø blir verdivurdert på en tredelt skala som spenner fra liten til stor verdi (se figur 

1). Deretter blir tiltakets omfang avgjort. Dette blir vurdert på en fem-delt skala som spenner fra 

stort negativt til stort positivt omfang (se figur 2). Konsekvensvurderingen baserer seg på en 

kombinasjon av vurdert verdi og omfang, og spenner på en ni-delt skala fra svært stor negativ til 

svært stor positiv konsekvens. Den endelige konsekvensen et tiltak har for et tema kan 

sammenstilles i en konsekvensvifte, se figur 3. 

 

 

 

Figur 2. Vurdering av omfanget til tiltaket i forhold til kulturmiljø. Utdrag fra SVV håndbok 140. 

 

 



 5 

 

                                             Figur 3. Konsekvensvifte. Fra Statens Vegvesens Håndbok 140. 

 

 

3    BAKGRUNN 

3.1 OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER 

Sammen med forvaltning av naturressursene utgjør kulturminner og kulturmiljø hovedelement-

ene i en samlet miljø- og ressursforvaltning. I følge retningslinjene for forvaltning skal 

mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø tas vare på og et representativt utvalg skal prioriteres 

for vern. Grunngivelsen for å ta vare på kulturminner og kulturmiljø er at de har verdi som kilde 

til kunnskap, som grunnlag for opplevelse og som bruksressurs. 

 

I St.meld. nr. 16 (2004–2005) «Leve med kulturminner» presenterer regjeringen en handlings-

plan for kulturminnepolitikken frem mot 2020. Målet med tiltakene i handlingsplanen er å stoppe 

forfallet og tapet av verdifulle kulturminner. Politikken skal bidra til at kulturminner og 

kulturmiljø kan gi også kommende generasjoner kunnskap og opplevelser. Regjeringen vil at 

kulturminnene skal bevares som verdifulle ressurser og være med på å skape verdier i levende 

lokalsamfunn. 

 

Riksantikvaren har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet «Strategisk plan for 

forvaltning av arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer 2011-2020». Dette er et strategisk 

dokument om måloppnåelse fram mot år 2020, med en planlagt revisjon i 2015. Det langsiktige, 

strategiske målet for planen er at arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer forvaltes og 

formidles som unike kilder til kunnskap om fortidens samfunn, og som grunnlag for ny innsikt, 

opplevelse og bruk. 
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27.4.2017 vedtok fylkestinget Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i 

Buskerud 2017-2027.  Dette er den første fylkesomfattende temaplanen på kulturminneområdet 

i Buskerud. 

 

Hovedmålet i Kulturminnekompasset er: Bruk av kulturarven som ressurs i en bærekraftig sam-

funnsutvikling. 

Den regionale planen har følgende tre delmål: 

• Bred formidling av Buskeruds kulturarv 

• Vern og bærekraftig bruk av kulturarven 

• Helhetlig kunnskapsgrunnlag, høy kompetanse og styrket samhandling om kulturminne-

vern i Buskerud 

 

 

3.2 DEFINISJONER OG BEGREP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Kulturminner fra oldtid og middelalder (før 1537), erklærte stående byggverk fra før 1650 og 

samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet etter Kulturminneloven § 4. Disse 

blir gjerne kalt fornminner. Skip og skipslast eldre enn 100 år er statlig eiendom etter Kultur-

minneloven § 14. Nyere tids kulturminner, som er yngre enn 1537 (erklærte stående byggverk 

yngre enn 1650), har ikke et slikt formelt vern. Det skal likevel også tas hensyn til nyere tids 

kulturminner i all arealplanlegging. 

 

Dersom en planlagt utbygging kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner, må 

planen justeres/endres eller det må søkes om dispensasjon fra Kulturminneloven. Ved eventuell 

dispensasjon skal tiltakshaver dekke utgiftene til nødvendige arkeologiske undersøkinger for å 

sikre kunnskapsverdien, jf. Kulturminneloven § 10. 

 

SEFRAK-registeret (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner) er et landsdekkende 

register over alle bygninger fra før år 1900 i Norge. Registreringen fungerer som et varsko om at 

det bør gjøres en vurdering av verneverdien før en eventuelt gir tillatelse til å rive eller endre 

bygningen. For bygninger som er eldre enn år 1850, er det lovfestet at en slik vurdering må gjøres 

før en bygge- eller rivningssøknad blir avgjort (Kml § 25).  

 

Begrepene kulturminne og kulturmiljø er definert i Kulturminneloven § 2.  

 

Med kulturminne menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, her-

under lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.  

 

Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større hel-

het eller sammenheng.  
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4    ALTERNATIVBESKRIVELSE 

Tre utbyggingsalternativ skal utredes for Vestlia reiselivsområde utenom 0-alternativet, jf. 

Planprogrammet samt kart over alpin- og aktivitetsområde i kommunedelplan Geilo (2010) (figur 

4).  

Det er vurdert hva som vil være sannsynlig utforming/lokalisering av formål dersom en skulle 

planlegge for henholdsvis inntil 500, 700 og 900 enheter. Det er også lagt til grunn ABC-

prinsippet (Asplan Viak 2007), som handler om å lokalisere rett virksomhet på rett sted, dvs. 

høyest utnyttelse i nord og vest av det aktuelle planområdet, nær eksisterende tilbud (figur 5). 

Planprogrammet uttaler: «Kommunedelplanens fordeling av 70 % fritidsenheter for utleie og 30 

% fritidsenheter for salg legges til grunn for alle utbyggingsalternativene (alternativ A, B og 

C)». Dette premisset er senere erstattet av kravet om at 70 % av fritidsboligene skal tilrettelegges 

for utleie, og 80 % av disse skal ikke overstige 100 m2. En ser for seg et utbyggingsprinsipp med 

fortettet utbygging av mindre enheter i nedre deler av planområdet (tilrettelagt for utleie), og 

frittliggende enheter høyere opp i terrenget. 

Alternativ A omfatter begrenset utbygging og fortetting i tilknytning til eksisterende bebyggelse 

og veinett lengst nord i planområdet. Alternativ B innebærer utbygging av alpinanlegg, 

turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter og næringsvirksomhet noe høyere opp i planområdet. 

Alternativ C innebærer enda høyere arealutnyttelse, og mer omfattende utbygging, inkludert 

mot sør. De ulike alternativene utdypes nedenfor. 

 
 

Figur 4. Reiselivsområder og formålsgrenser i henhold til kommunedelplan for Geilo (2010). Plangrense i Vestlia 

er vist med svart strek (kilde: Opus Bergen AS). 
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Figur 5. Sentralitet i Vestlia, vist med lilla skravur, jf. ABC-prinsippet (Asplan Viak 2007). Plangrense er vist med 

svart strek (kilde: Opus Bergen AS). 

 

4.1 0-ALTERNATIVET 

«0-alternativet tar utgangspunkt i dagens faktiske situasjon, samt forventede endringer i plan-

området uten tiltaket i analyseperioden» (sitat fra Planprogrammet). Planområdet berøres i større 

eller mindre grad av ni reguleringsplaner, og domineres av hyttefelt, hotell og alpinanlegg, 

sykkeltracks, mm., spesielt i nordre og sentrale deler (figur 6-7). 

Utsjekk i felt våren 2019 viser at det meste av potensialet i eksisterende reguleringsplaner som 

berører Vestlia er bygget ut. De fleste planene er, eller er i ferd med å bli, realisert. I Vestlia vest 

del 1 (1995) er i alt 14 tomter ikke bebygget, hvorav 8 bygg er vist med kontur på gjeldende kart 

(geo.ngu.no, 2014). I Økle hyttegrend (2005) er 1 tomt/bygg ikke realisert. I Uthusslåtta II (2010) 

er 2 tomter/bygg ikke påbegynt. I Uthusslåtta (2007) er samtlige tomter utbygget eller gravd ut. 

Ved 0-alternativet vil Vestlia framstå om lag som i dag, med reiselivsvirksomhet, hytter, heiser 

og nedfarter sentralt og nord i området, mens arealene i sørvest og i øst vil domineres av naturlig 

vegetasjon og skrenter. 
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Figur 6. 0-alternativet: Øverst: Realisering av Uthusslåtta II pr. mai 2019. Tidligere etablert hyttefelt skimtes i 

bakgrunnen (foto: Opus Bergen AS). Midten t.v.: Heis og nedfart i Vestlia pr. februar 2019 (kilde: google.maps/ 

streetview). Midten t.h.: Vestlia sykkelpark (https://vestlia.no/ aktiviteter/ bikepark/ 2019). Nederst: Utbredelse/ 

omfang av 0-alternativet i Vestlia vist på ortofoto. Plangrense er vist med svart strek (kilde: Opus Bergen AS). 
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Figur 7. 0-alternativet: Utbredelse/omfang av 0-alternativet i Vestlia, sammenholdt med sentralitet (lilla skravur) i 

henhold til ABC-prinsippet i Asplan Viaks analyse (2007). Plangrense er vist med svart strek (kilde: Opus Bergen 

AS). 

 

4.2 ALTERNATIV A 

«En begrenset utbygging av turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter og næringsbebyggelse i nær 

tilknytning til eksisterende bebyggelse og veinett området. Det tillates etablering av totalt inntil 

500 enheter» (sitat fra Planprogrammet). Næring for å betjene enhetene tillates, uten å konkurrere 

med Geilo sentrum. Det etableres ingen nye alpinanlegg. Hotellnæring er lite sannsynlig uten 

ytterligere alpintraseer og heiser (figur 8-9). 
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Figur 8. Alternativ A: Utnyttelsesgrad i ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med avgrensning av reiselivsområder, 

jf. kommunedelplan for Geilo (2010). Ingen nye alpinløyper eller skitrekk. Plangrense er vist med svart strek (kilde: 

Opus Bergen AS). 

 

 

Figur 9. Alternativ A: Plassering, og utnyttelsesgrad, av ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med sentralitet i 

henhold til ABC-prinsippet i Asplan Viaks analyse (2007). Plangrense er vist med svart strek (kilde: Opus Bergen 

AS). 
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4.3 ALTERNATIV B 

«Utbygging av alpinanlegg, turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter og næringsvirksomhet. 

Nødvendig teknisk infrastruktur og adkomstveier til ny bebyggelse etableres. Det tillates 

etablering av totalt mellom 500 og 700 nye enheter innenfor planområdet» (sitat fra Plan-

programmet). Alternativ B kan inneholde næring, inkludert eventuelt hotell, og åpner for ny heis 

øst i planområdet i form av Kikutgondolen med tilhørende nedfarter. Den knyttes opp mot 

eksisterende infrastruktur i Kikutområdet sørøst for planområdet. Alternativet kan gi rom for 

forbedring, og eventuell utvidelse, av det eksisterende sykkeltilbudet sommerstid (figur 10-11). 

 

 
 

Figur 10. Alternativ B: Utnyttelsesgrad i ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med avgrensning av reiselivsområder, 

jf. kommunedelplan for Geilo (2010). AIpinløyper og skitrekk er planlagt i øst/sørøst. Svart strek viser plangrense 

(kilde: Opus Bergen AS). 
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Figur 11. Alternativ B: Plassering, og utnyttelsesgrad, av ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med sentralitet i 

henhold til ABC-prinsippet i Asplan Viaks analyse (2007). Planlagte alpinløyper og skitrekk er vist med grå farge 

(kilde: Opus Bergen AS). 

 

4.4 ALTERNATIV C 

«Maksimal utnyttelse av området som reiselivsdestinasjon, inkludert tilrettelegging for 

turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter, næringsvirksomhet, alpinanlegg og øvrige anlegg for 

rekreasjon og aktivitet. Nødvendig teknisk infrastruktur og adkomstveier til ny bebyggelse 

etableres. Det tillates etablering av totalt mellom 700 og 900 nye enheter innenfor planområdet» 

(sitat fra Planprogrammet). Alternativ C inkluderer eventuelt hotell. Bebyggelsen konsentreres 

til nordre og midtre deler av feltet, med fritidsleiligheter i blokk nær inngangen til området og 

frittliggende fritidsbebyggelse noe høyere oppe i lia. Alternativet tilrettelegger for Kikutgondol 

og barnetrekk i øst, med tilhørende nedfarter, samt heis og nye nedfarter helt i vest mot Økle. 

Sistnevnte muliggjør bratte «svarte» løyper, noe som vil komplettere Geilo sitt utbud av 

nedfarter. Sykkeltilbudet vil styrkes med nye løyper for ulike ferdighetsnivå. Næring vil kunne 

omfatte blant annet betjening av enheter, hotell og dagligvarehandel for å motvirke trafikk-

økning mot Geilo sentrum (figur 12-13). 
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Figur 12. Alternativ C: Utnyttelsesgrad i ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med avgrensning av reiselivsområder, 

jf. kommunedelplan for Geilo (2010). AIpinløyper og skitrekk er planlagt både øst/sørøst og sørvest i planområdet. 

Svart strek viser plangrense (kilde: Opus Bergen AS). 

 

 

Figur 13. Alternativ C: Plassering, og utnyttelsesgrad, av ulike delfelt i Vestlia sammenholdt med sentralitet i 

henhold til ABC-prinsippet i Asplan Viaks analyse (2007). Planlagte aIpinløyper og skitrekk er vist med grå farge i 

øst/sørøst og sørvest. Svart strek viser plangrense (kilde: Opus Bergen AS). 
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5    BESKRIVELSE AV OMRÅDET 

Geilo ligger på ca 800 moh. i Ustedalen i Hol kommune, øverst i Hallingdal, omtrent midt 

mellom Oslo og Bergen. Ustedalen følger Usteåni og Ustedalsfjorden omtrent øst-vest. Selve 

Geilo sentrum ligger på et relativt flatt område like ved jernbanestasjonen, øst for Ustedals-

fjorden. Rundt Ustedalsfjorden er også terrenget relativt flatt, mens det skråner bratt opp mot 

nord til Geilohovda (ca 1 000 moh.) og Gullsteinhovda (ca 1 100 moh.), og mot sør til Kikut (ca 

1 000 moh.) og Økle (ca 1 083 moh.). 

 

Figur 14. Oversiktskart, Geilo med Ustedalsfjorden og de nærmeste fjelltoppene. Planområdet, med plangrense som 

ved varsel, er markert med stiplet, svart linje. Kart som viser endringer i plangrense underveis i planprosessen er 

vist i vedlegg. 

 

Hol er en av landets største reiselivskommuner, og Geilo er lett tilgjengelig både med bil og tog. 

Den første skiheisen, Geilo Taubane, åpnet allerede i 1954. I dag er det 18 skiheiser på Geilo, 

fordelt på bakkene nord og sør for sentrumsområdet, og området er også tilrettelagt for langrenn. 

I Geilo sentrum, like ved jernbanestasjonen, finnes sportsbutikker, kaféer, spesialforretninger og 

dagligvarebutikker. 

Planområdet ligger sørvest for Geilo sentrum, i fjellsiden som skråner oppover mot Kikut. Her 

ligger i dag Geilolia skisenter og sommerpark. Planområdet omfatter gnr 66 bnr 635, 649, m.fl. 

De nordlige, lavestliggende delene av planområdet er i dag i stor grad utbygd med fritidsboliger 

og hotell/leilighetskompleks. 
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Figur 15. Vestlia sett fra kulturstien ved Ustedalsfjorden. Mot sør. 

 

 

 

 

Figur 16. Hotell/leilighetskompleks lengst nord i planområdet. Mot sørøst. 
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Figur 17. Alpinsenteret i planområdet. Hyttefeltet ved Uthusslåtta til høyre i bildet. Mot sør. 

 

 

 

 

 

Figur 18. Parti fra hytteområdet ved Bakkestølen, vest i planområdet. Mot øst/nordøst. 
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5.1 HISTORIE 

Fra gammelt av har Hol betydd mye for trafikken mellom Øst- og Vestlandet. Tidligere gikk 

ferdselsveien opp Holsdalføret på nordsiden av Strandavatnet, over Geiteryggen, ned til Aurland 

eller vestover til Hallingskeid og Vossevangen.  

 

Navnet Ustedalen blir tradisjonelt brukt om den nordre delen av bygda, mens søre Ustedalen nå 

blir kalt Geilo. Bakgrunnen for bosetningen her har vært nærheten til fjellet med verdifulle 

tilleggsnæringer. De eldste gårdene i Ustedalen lå på nord- og vestsiden av Ustedalsfjorden, og 

ble trolig bosatt i eldre jernalder (Reinton og Reinton 1979).  

 

Navnet Geilo kommer trolig av geil, en smal vei med gjerde på begge sider (Rygh 1909). På 

Geilo har denne geilen trolig gått fra de nordligste gamle gårdene i Ustedalen og sørover mot 

bygdene nedenfor (Reinton og Reinton 1979:293). Gården Geilo har trolig i utgangspunktet 

omfattet så å si hele den sørlige delen av Ustedalen, Geilovaldet. Under denne gården kom senere 

øvre og nedre Geilo, Raunsgard, Slåtta (øvre og nedre) og Vesleslåtta. De sørlige gårdene i Uste-

dalen ser ut til å ha opprettholdt driften gjennom hele middelalderen (Reinton og Reinton 1979).  

 

 

Figur 19. Kart fra 1961 som viser gårder, kulturminner og infrastruktur på Geilo (Undås 1961 i Reinton og Reinton 

1979). 

 

Sentralt for Geilo og for hele Hol kommune har vært stedets egnethet for jernutvinning. Per 

24.09.2009 var det lagt inn 1339 arkeologiske lokaliteter fra Hol kommune i Askeladden, og 

«kolframstillingsanlegg» utgjorde 486 av disse lokalitetene, til sammen 1231 kullgroper (Tveiten 

2012:62). I følge bygdeboka for Hol er de fleste kullfremstillingsanleggene registrert mest på 

eller i nærheten av dyrka mark og beitemark og ved stølene, noe som viser at jernvinna har vært 

drevet av fastboende som en del av gårdsdrifta (Reinton og Reinton 1979). 
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5.2 KULTURMINNER I PLANOMRÅDET 

5.2.1 Automatisk fredete kulturminner 

I følge Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden er det kjent til sammen 34 automatisk 

fredete kulturminner innenfor planområdet. De aller fleste av disse, 31 stk., er kullgroper (Aske-

ladden id 10555, 39905, 50000, 62473, 75615, 89271 (10 stk.), 89327 (7 stk., ett enkeltminne 

ligger utenfor planområdet), 89329 (2 stk.), 89458 (2 stk.), 136048, 136102, 160259, 160264 og 

160409. De tre resterende automatisk fredete kulturminnene er en gravrøys (Askeladden 89460) 

og to lokaliteter med slaggforekomst (Askeladden id 39903 og 19946). I følge lokal informasjon 

kan gravrøysen id 89460 være rester etter en speiderleir som ble arrangert på Geilo på 1950- eller 

60-tallet. Da ble det etablert leirbål på dette stedet, som ble dekket med steiner da leiren var 

avsluttet. I følge Speidermuseet ble det arrangert en speiderleir på Geilo i 1963, en kretsleir.  Det 

er imidlertid usikkert nøyaktig hvor på Geilo leiren var lokalisert. Gravrøysen ble registrert i 

2004, og det finnes ingen C14-datering av denne. Det er i tillegg kjent en mulig gravhaug på 

Uthusslåtta (Askeladden id 29059), men denne har uavklart vernestatus. 

 
 

 

Figur 20. Automatisk fredete kulturminner er merket med svarte firkanter. Noen av firkantene representerer flere 

enkeltminner. Planområdet (som ved planvarsel) er markert med stiplet, svart linje. 

Bakkestølen 

Uthusslåtta 

Geilo 

hyttegrend 

Geilolia 

skisenter 
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Figur 21. Vestre del av planområdet. Automatisk fredete kulturminner er merket med sort. Der ikke annet er vist på 

kartet, er disse kullgroper. Røde firkanter er nyere tids kulturminner uten vernestatus, grønne punkt er Sefrak-

registrerte bygninger. Plangrensa er markert med heltrukken, sort strek. 

 

Situasjonen som beskrevet i Riksantikvarens database skiller seg noe fra dagens situasjon i 

området. Kulturminnene Askeladden id 62743, 136102 og 89271 er i dag helt eller delvis fjernet 

på grunn av etablering av veier i området i tråd med vedtatte reguleringsplaner, se figur 22. Aske-

ladden id 89329 ligger midt i alpintraseen og må trolig regnes som tapt. Dette resulterer i at det 

i dag mest trolig er 30 bevarte automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Askeladd-

en id 136105 og 136107 er to kullgroper som er kommet med etter utvidelse i planområdet.  
 
 

 

Figur 22. Flyfoto over vestre del av planområdet i dag. Veitraseer har hatt en direkte påvirkning på flere av de 

automatisk fredete kulturminnene. Rød ellipse viser de to siste kulturminnene som er tatt med etter utvidelse av 

plangrensen.  
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5.2.2 Kulturminner fra nyere tid 

Innenfor planområdet ligger to stølsområder med Sefrak-registrerte bygninger fra nyere tid; 

Bakkestølen lengst nordvest i planområdet, og Uthusslåtta noe lenger mot øst (se figur 21). 
 

 

Bakkestølen 

Bakkestølen var hjemstøl til gården Verpe som ligger på nordsiden av Ustedalsfjorden. Stølen 

ble eget bruk i 1894 (Reinton og Reinton 1979). På Bakkestølen ligger tre Sefrak-registrerte 

bygninger fra 1800-tallet. To av disse er meldepliktige ved riving/ombygging: et bolighus «for 

temporært opphold» (stølshus) (Sefrak id 0620 209 1) og et fjøs/hus for storfe (Sefrak id 0620 

209 2) (se figur 23). Den tredje Sefrak-registrerte bygningen skal også ha vært et bolighus «for 

temporært bruk», men bygningen var ruin (tuft etter bu) på registreringstidspunktet (Sefrak id 

0620 209 3). Trafo-kiosken som står i området ser ut til å være plassert i denne ruinen. 

 

 

Figur 23. Bakkestølen med Sefrak-registrerte bygninger avmerket. 
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Figur 24. Bolighus for temporært bruk (stølshus) på Bakkestølen, Sefrak id 0620 209 1.  
 

 

   

Figur 25. Fjøs/hus for storfe, Bakkestølen, Sefrak id 0620 209 2. Stølshuset kan skimtes i bakgrunnen på bildet til 

venstre. Ny hytte er etablert tett på fjøset, se bildet til høyre. 
 

 

   

Figur 26. Trafo-kiosk trolig bygd i tuft etter stølshus på Bakkestølen, tufta har Sefrak id 0620 209 3. 

 

 
 

Uthusslåtta 

Uthusslåtta var støl under gården øvre Uthus, som ligger vest for Ustedalsfjorden. På Uthusslåtta 

var det fastboende en kort periode på slutten av 1800-tallet (Reinton og Reinton 1979). Det ligger 

her to Sefrak-registrerte bygninger, begge ruiner eller fjernet ved registreringstidspunktet (Sefrak 

id 0620 209 4 og 0620 209 5). I tillegg er det i Askeladden registrert to etterreformatoriske tufter 

av tørrmur på Uthusslåtta (Askeladden id 136045 og 136046). Den ene tuften kan være den 

samme som den ene Sefrak-registrerte bygningen (se figur 27). På den nedre (nordre) delen av 
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Uthusslåtta ligger også en rydningsrøyslokalitet fra nyere tid (Askeladden id 136047) og en 

mulig gravrøys som ikke er fredet (Askeladden id 29059). 

 

På Uthusslåtta står det videre flere stølshus som ikke er Sefrak-registrert. Disse er trolig oppført 

mellom 1920 og 1950 (Jørn Jensen, Buskerud fylkeskommune). Dette er en stølsbu i bindings-

verk med eternittak, en stor løe i bindingsverk med bølgeblikktak, og et fjøs i bindingsverk med 

bølgeblikktak. Stølsbuen ligger midt på stølsvollen, mens tuftene og fjøset ligger øverst (lengst 

sør) på vollen. Nederst på vollen (lengst nord) er kullgropen og den mulige gravhaugen registrert, 

og her står også løen.  

 

Den sørlige, høyestliggende delen av stølsvollen har et delvis velholdt kulturlandskap. Den 

lavereliggende delen av stølsvollen er preget av moderne inngrep.  

 

 
Figur 27. Uthusslåtta med kulturminner avmerket.  

 

 

 

 

 Sefrak-registrerte ruiner 

Løe 

Fjøs 

Stølshus 

Kullgrop 

Kullgrop 

Uavklart gravhaug 
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Figur 28. Vei videre sørover bak låven lengst sør på Uthusslåtta er påbegynt, i tråd med reguleringsplanen for 

Uthusslåtta I. Foto mot sørvest. 

 

 

5.3 INFLUENSOMRÅDET 

Influensområdet er definert som arealet som kan påvirkes av tiltak i planområdet. Utenfor plan-

området er det i hovedsak den visuelle påvirkningen som vurderes i forbindelse med kultur-

minner og kulturmiljø.  

 

Planområdet ligger delvis åpent i dalsiden sørvest for Geilo sentrum. Ustedalsfjorden nord for 

planområdet skaper et stort åpent landskapsrom, og planområdet er derfor synlig fra det meste 

av Geilo. Avstandene er imidlertid store. Influensområdet for kulturminner og kulturmiljø er 

derfor i hovedsak avgrenset mot Rv 7 nord for Ustedalsfjorden. Nordvest for Ustedalsfjorden er 

avgrensningen annerledes. Her er konsentrasjonen av kulturminner svært tett, og disse utgjør et 

samlet et kulturmiljø som ligger både nord og sør for riksveien. Nordvest for Ustedalsfjorden 

inkluderer derfor influensområdet også areal nord for Rv7 (se figur 29).   
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Figur 29. Influensområdet for kulturminner og kulturmiljø i forbindelse med områdeplanen for Vestlia er grovt mar-

kert med rød sirkel. 

 

 

5.3.1 Automatisk fredete kulturminner 

I området rundt Ustedalsfjorden og Veslefjorden er det registrert svært mange automatisk fredete 

kulturminner. De aller fleste av disse er kullgroper og slaggrester tilhørende jernutvinnings-

aktiviteten i jernalder og tidlig middelalder. På Fekjo finnes to gravfelt fra jernalder (én gravrøys 

har en sannsynlig datering bronsealder-jernalder), det ene med 14 graver (Askeladden id 49097), 

det andre, Verpesgjerda, med 5 graver (Askeladden id 19949). På neset og de små øyene som 

skiller Veslefjorden fra Ustedalsfjorden er det kjent løsfunn av flint og flere steinalderlokaliteter, 

men disse har uavklart vernestatus (Askeladden id 54378, 60638, 122675, 10891). Vest for 

Ustedalsfjorden er det kjent flere førreformatoriske fangstanlegg (Askeladden id 96143, 49969, 

136169).  
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Figur 30. Registrerte kulturminner på Geilo. De aller fleste er kullgroper og rester etter jernvinner. Planområdet 

er omtrentlig markert med sirkel. 

 

 

 

 

Figur 31. Skiltet kullgrop ved kulturstien på nordsiden av Ustedalsfjorden. 



 27 

 
 

Figur 32. Del av gravfeltet Fekjo, på nordsiden av Ustedalsfjorden.  
 

 

5.3.2 Nyere tids kulturminner 

Ustedalen er også rik på nyere tids kulturminner. På de gamle gårdene nord for Ustedalsfjorden 

ligger mange Sefrak-registrerte bygninger, og mange av disse er meldepliktige ved rivning/ 

ombygging (se figur 33).  

 

 
Figur 33. Sefrak-registrerte bygninger rundt Ustedalsfjorden er markert med trekanter. Røde trekanter markerer 

bygninger som er meldepliktige ved riving/ombygging. 



 28 

Elva Ustedøla renner ut i vestre enden av Ustedalsfjorden. Her har det vært bro i alle fall tilbake 

til 1600-tallet, da broen er nevnt i skriftlige kilder. Broen som står på stedet i dag er fra 1990, og 

er en kopi av den gamle Tuftebrui fra ca 1830. Broen er oppført i utkraga tømmerkonstruksjon. 

Brostedet er vedtaksfredet (Askeladden id 86478).  

 

 

  

Figur 34. Tufte bru/Tuftebrui, rekonstruksjon av tømmerbro fra ca 1830. Brostedet er vedtaksfredet. 
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6 KONSEKVENSVURDERING 

6.1  VERDIVURDERING 

Verdivurderingen er basert på hvilke sammenhenger og helheter kulturminner/kulturmiljø viser, 

og hvor godt de viser disse. Her er faktorer som representativitet, autentisitet, fysisk tilstand, 

bruksverdi, identitet/symbol og tidsdybde (kulturhistorisk kontinuitet) sentrale. 

 

Kulturminner og kulturmiljø kan ha verdi som bruksressurs i seg selv, ved at de er i daglig bruk. 

Kulturminner kan også inngå som opplevelsesressurser i forbindelse med turisme og friluftsliv, 

som igjen kan gi grunnlag for næringsutvikling.  

 

 

6.1.1 Planområdet 

Det er i denne utredningen definert ett kulturmiljø i planområdet; stølsområdet Uthusslåtta med 

nyere tids stølshus, kulturlandskap og automatisk fredete kulturminner. De resterende kultur-

minnene i planområdet blir verdivurdert som enkeltminner etter type kulturminne, og som del av 

en større sammenheng der dette er relevant.  

  

Automatisk fredete kulturminner 

Automatisk fredete kulturminner har per definisjon stor verdi. De skal likevel i en konsekvens-

utredning vurderes konkret som del av helheten på lik linje med andre kulturminner, jf. Riks-

antikvarens veileder.  

 

Kullgroper 

De automatisk fredete kulturminnene i planområdet er i all hovedsak kullgroper. Disse er del av 

en tradisjon med jernproduksjon i Ustedalen, og kullgroper er her vanlig forekommende kultur-

minner. Kullgropene i planområdet er slik del av en større sammenheng, men planområdet er i 

dag i stor grad utbygd med veitraseer og hytter. Selv om noen av kullgropene ligger relativt 

samlet, er området fragmentert og sammenhengen mellom disse kulturminnene er vanskelig å 

lese. Selve kullgropene er i hovedsak i god stand, selv om noen veitraseer, hytter/hyttetomter og 

andre strukturer er etablert tett på enkelte av kullgropene.  

 

Kullgroper er primært benyttet til å produsere trekull for jernfremstilling. Selve ovnen som 

benyttes til jernproduksjonen kan vanligvis være vanskelig å lokalisere. I Ustedalen er det funnet 

mange kullgroper med slagg i bunnen eller kanten, og disse har blitt benyttet som ovn, til 

brenning av jern, i en sekundær fase (Undås 1961 i Tveiten 2012:249). Kullgroper med funn av 

slagg i bunnen eller kanten  kan slik ha stor kunnskapsverdi, med mulighet for lokalisering av 

selve ovnen. Det er imidlertid ikke identifisert slagg i noen av kullgropene i planområdet, og 

disse har dermed begrenset kunnskapsverdi. De fleste kullgropene innenfor planområdet kan 

defineres som vanlig forekommende enkeltobjekter ute av opprinnelig sammenheng, jf. SVVs 

kriterier i figur 1. De inngår likevel i en kontekst med tidsdybde sett i sammenheng med området 

rundt Ustedalsfjorden. Den nordlige delen av planområdet er i stor grad utbygd, og de fleste 

kullgropene ligger innimellom hyttetomter og veitraseer. De fleste kullgropene i planområdet har 

derfor liten opplevelsesverdi. Kullgropene i planområdet blir med dette vurdert til liten/middels 

verdi. 
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Lokaliteter med funn av slaggrester 

Det er registrert to lokaliteter med funn av slaggrester i planområdet. Dette kan være spor etter 

selve ovnen til jernvinna, og disse kulturminnene er ikke vanlig forekommende slik som kull-

gropene. Disse kulturminnene er derfor vurdert til middels/stor kunnskapsverdi. Kulturminnene 

er representative for epoken og funksjonen, og inngår i en kontekst med tidsdybde i planområdet, 

jf. kriteriene i SVVs veileder, figur 1. Lokalitetene er ikke et sjeldent eller spesielt godt eksempel 

på epoken/funksjonen. Lokalitetene ligger mellom to veitraseer, under en kraftledning og like 

ved nyere hyttetomter, og disse kulturminnene ligger slik bare delvis i opprinnelig kontekst. 

Området er tilvokst med løvskog. Opplevelsesverdien vurderes som lav. Disse to lokalitetene 

blir med dette vurdert til middels verdi. 

 

 

Figur 35. De to slagglokalitetene ligger på høyre side av veien. 

 

 

Gravrøys 

Gravrøysen i planområdet ligger ca 35 meter nordvest for en bilvei tilhørende hyttefeltet på 

Bakkestølen (figur 37), og ca 25 meter sørvest for regulert byggegrense for nærmeste hyttetomt. 

Dette kulturminnet er slik til en viss grad ute av opprinnelig sammenheng. Dette kulturminnet 

har imidlertid i hovedsak vært henvendt mot Ustedalsfjorden, og i denne retningen er terrenget 

bevart, med unntak av en gangvei/turvei som ligger ca 80 meter nord for gravrøysen, og en 

kraftlinje som går parallelt med denne gangveien (se figur 35). Som nevnt tidligere finnes det 

lokal informasjon om at gravrøysen egentlig er rester etter en speiderleir i området på 1950- eller 

1960-tallet. I denne verdivurderingen er imidlertid røysen vurdert som en gravrøys, slik den er 

registrert i Askeladden. 
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Gravrøysen kan vurderes til å ha middels opplevelsesverdi, stor kunnskapsverdi og liten bruks-

verdi. Gravrøysen er representativ for epoken/funksjonen, og inngår i en kontekst med noe 

tidsdybde, jf. kriteriene i SVVs veileder, figur 1. Dersom dette er en fangstmannsgrav, kan den 

settes i sammenheng med fangstanleggene i området vest for Ustedalsfjorden. Gravrøysen er et 

kulturminne det knytter seg tro/tradisjon til. Gravrøysen i planområdet blir med dette vurdert til 

middels verdi.   

 

Samlet oppsummering av verdivurderingen av de automatisk fredete kulturminnene er vist i 

boksen på nedenfor. 

 

 

Figur 36. Gravrøysen. Foto mot sør/sørøst. 
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Figur 37. Veitrasé og hytter like nordøst for gravrøysen. Gravrøysen og en kullgrop ligger bak furutrærne til venstre 

i bildet. Foto mot nordøst. 

 

 

Verdivurdering av automatisk fredete 

kulturminner i planområdet 

 

Kullgroper Liten/middels verdi 

Lokaliteter med funn av slaggrester Middels verdi 

Gravrøys Middels verdi 

Samlet verdivurdering Middels verdi 

 

 

De automatisk fredete kulturminnene i planområdet er med dette samlet vurdert til å ha middels 

verdi. 

 

 

Nyere tids kulturminner 

 

Bakkestølen 

Bakkestølen er i dag del av et hyttefelt, og det er lite igjen av det opprinnelige stølsområdet. Det 

er ikke bevart kulturlandskap på stedet, og nye hytter er bygd til dels svært tett på de gamle 

stølsbygningene, se figur 25. Bygningsmiljøet er vanlig forekommende og inneholder bygninger 

av begrenset kulturhistorisk/arkitektonisk betydning, jf. kriteriene i SVVs veileder, figur 1. 

Stølshuset/bolighuset er i dårlig stand, da taket er delvis nedrast. Fjøset er i god stand, men er 

flyttet hit og har slik opprinnelig stått et annet sted (Jørn Jensen v/Buskerud fylkeskommune i 

uttale datert 19.06.13). Det er ingen flere kulturminner på Bakkestølen, og området har slik ingen 

stor tidsdybde. Stølen ligger ikke i opprinnelig kontekst, og er fragmentert. Kulturlandskapet er 

ikke bevart. Bakkestølen blir med dette vurdert til å ha liten verdi. 
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Kulturmiljø Uthusslåtta 

Kulturmiljøet Uthusslåtta ligger i den vestre delen av planområdet og omfatter tre bygninger, to 

eller tre tufter (noe uklart), to kullgroper (automatisk fredete) og en gravhaug med uavklart 

vernestatus. Stølsområdet er delvis autentisk. Det er etablert nye bilveier i området for adkomst 

til hyttefelt øst for stølsområdet og til en enkelt hytte vest for stølsområdet. En vei som går videre 

sørover bak fjøset er også påbegynt, i tråd med reguleringsplanen for Uthusslåtta I (se figur 27. 

Videre er det anlagt en grusvei gjennom den søndre delen av stølsområdet, i retning øst-vest like 

sør for løa. Stølsområdet er derfor i dag noe fragmentert (se figur 39). Den sørlige delen av 

stølsområdet er i tillegg endret og utplanert i senere tid, mens den øvre (sørlige) delen av 

stølsområdet fremstår som mer autentisk. Kulturlandskapet er bare delvis opprettholdt i området. 

 

 

Figur 38. Uthusslåtta etter gammelt ØK-kart (1976). Røde linjer markerer dagens eiendomsgrenser. De fleste bil-

veiene på stølen er anlagt etter 1976. 
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Figur 39. Bildene viser moderne inngrep i stølsområdet. Bilveien går omtrent øst-vest og deler stølsområdet i to. 

Terrenget ved den røde containeren/brakken er utplanert. Stølshuset og fjøset (rødt) kan skimtes i bakgrunnen. 

 

De tre stølsbygningene fra begynnelsen/midten av 1900-tallet er i hovedsak i god stand. Disse 

står spredd på stølsvollen. Bygningsmiljøet er vanlig forekommende, men bygningene har en 

viss arkitektonisk verdi. Tuftene sør i området kan representere et eldre bygningsmiljø enn de 

som er bevart i dag. Disse tuftene er imidlertid ikke markert på ØK-kartet fra 1976 (se figur 38). 

 

De to automatisk fredete kullgropene i stølsområdet er trolig fra jernalder eller tidlig middelalder, 

og gir kulturmiljøet en viss tidsdybde. Nyere bilveier og hytter er etablert relativt tett på disse 

kulturminnene, og de kan defineres som vanlig forekommende enkeltobjekter ute av opprinnelig 

sammenheng. 

 

Oppsummert ligger kulturmiljøet Uthusslåtta delvis i opprinnelig kontekst, men miljøet er noe 

fragmentert. Området har vanlig kulturlandskap med endret topografi. Bygningsmiljøet er vanlig 

forekommende og representativt for regionen, men har begrenset  arkitektonisk/kunstnerisk 

betydning, jf. SVVs kriterier i figur 1. Uthusslåtta har liten/middels kunnskapsverdi, middels 

opplevelsesverdi og middels/stor bruksverdi. Kulturmiljøet Uthusslåtta er med dette vurdert til 

liten/middels verdi. 

 
 

Verdivurdering av kulturminnene i planområdet  

Automatisk fredete kulturminner Middels verdi 

Bakkestølen Liten verdi 

Uthusslåtta Liten/middels verdi 

Samlet verdivurdering kulturminner i 

planområdet 
Middels verdi 

 

 

6.1.2 Influensområdet 

Deler av influensområdet har tett konsentrasjon av kulturminner. For å gjøre den videre utred-

ningen mest mulig oversiktlig, er influensområdet delt inn i områder med konsentrasjoner av 

kulturminner; delområde 1-3, se figur 40. De Sefrak-registrerte bygningene på nordsiden av 

Ustedalsfjorden ligger i hovedsak nord for Rv 7, og vil ikke nevnes videre i denne utredningen, 

da utbyggingsalternativet ikke vurderes til å ha innvirkning på disse bygningene. 

 



 35 

 

Figur 40. Områder i influensområdet med tett konsentrasjonav kulturminner er markert med røde sirkler og/eller 

tall. Planområdet er omtrentlig markert med svart sirkel. 

 

 

 

 

Delområde 1 

I Tufte/Fekjo-området nordvest for Ustedalsfjorden er det kjent både Sefrak-registrerte bygn-

inger og automatisk fredete kulturminner som kullgroper og gravfelt fra jernalderen. Den nord-

vestre delen av området er lite autentisk og er til en viss grad fragmentert av senere tids bolig- 

og veibygging. Den midtre og sørlige delen av området, da særlig Fekjo, Verpesgjerda og 

området mot Tuftebrui, er dels autentisk. Kullgroper er som nevnt vanlig forekommende. 

Gravfelt er derimot ikke regnet som vanlig forekommende, og gravfeltene Fekjo og Verpesgjerda 

ligger i stor grad i opprinnelig kontekst og har stor opplevelsesverdi. Traseen til Nordmannsslepa 

går fra området like sør for Tuftebrui, og her er det også registrert flere fangstgraver. 

Kulturminnene i området er representative for epoken og inngår i en kontekst eller i et miljø med 

noe tidsdybde, jf. SVVs kriterier i figur 1. Kulturminnene på Fekjo er i tillegg et sted det knytter 

seg tro/tradisjon til, men området er ikke et sjeldent eller spesielt godt eksempel på epoken. 

Samlingen av ulike kulturminner i dette området gjør likevel at det vurderes til middels/stor verdi 

for kulturminner og kulturmiljø.  

 

 

 
1 

3 

2 
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Figur 41. Foto fra området ved Tuftebrui mot planområdet. Avstandene over Ustedalsfjorden er store. 

 

 

Delområde 2 

I området vest for Ustedalsfjorden er det kullgroper som dominerer som type kulturminne, og 

ferdselsveien Nordmannsslepa fortsetter hitover på vei mot vest. Kullgropene har begrenset verdi 

i seg selv, men som en samling kulturminner i en opprinnelig kontekst, som her, blir verdien 

høyere. Ferdselsveien har stor bruksverdi, stor opplevelsesverdi og middels kunnskapsverdi. 

Området er autentisk men noe gjengrodd, og kulturminnene er representative for epoken/ 

funksjonen og inngår i en kontekst med noe tidsdybde. Samlet er dette området vurdert til 

middels verdi for kulturminner og kulturmiljø.  

 

 

Delområde 3 

Området like nord for planområdet er i stor grad autentisk. Det er lite utbygging her, med unntak 

av en golfbane som har endret noe av topografien. Kulturminnene i dette området er i hovedsak 

kullgroper. Det er også gjort funn av flint i området. Dersom funnene av flint er spor etter 

steinalderaktivitet, har området stor tidsdybde, men disse lokalitetene er registrert med uavklart 

vernestatus i Askeladden. Kulturminnene er med dette representative for epoken/funksjonen og 

inngår i en kontekst med noe tidsdybde. Kullgropene er vanlig forekommende, og de ligger tett 

på de utbygde områdene lengst nord i planområdet, og har noe redusert opplevelsesverdi. Samlet 

er delområde 3 vurdert til liten/middels verdi.  
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Figur 42. Parti av området mellom planområdet og Ustedalsfjorden. Området har noe endret topografi. Del av 

golfbanen i framgrunnen. 

 

 

Verdivurdering, kulturminnene i influensområdet  

Delområde 1 Middels/stor verdi 

Delområde 2 Middels verdi 

Delområde 3 Liten/middels verdi 

Samlet verdivurdering Middels verdi 
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6.2 OMFANG OG KONSEKVENS 

Utbyggingsplanene kan virke direkte og indirekte inn på kulturminner og kulturmiljø. Direkte 

innvirkning vil være fjerning eller ødelegging av kulturminner/kulturmiljø, mens indirekte 

innvirkning har å gjøre med den helhetlige forståelsen. Forandringer i det omkringliggende natur- 

og kulturlandskapet kan gjøre sammenhengene vanskelige å lese, og slik forringe opplevelses-

verdien til kulturminner og kulturmiljø. 

 
 

 

6.2.1 0-alternativet 

Planområdet 

0-alternativet utgjør dagens situasjon inkludert tiltak som vil følge av alle vedtatte regulerings-

planer i planområdet. De vedtatte reguleringsplanene dekker til sammen hele planområdet, se 

figur 43.  

 

 

Figur 43. Vedtatte reguleringsplaner som berører områdereguleringen for Vestlia. 
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Lengst øst er planområdet i hovedsak regulert til landbruk, og skytebane med tilhørende 

fareområde. Den midtre delen av planområdet er i hovedsak utbygd iht gjeldende regulerings-

planer per dags dato, med blant annet Vestlia resort, Geilo hyttegrend og Geilolia skisenter. Den 

vestre delen av planområdet er i hovedsak regulert til hyttefelt i områdene ved Bakkestølen og 

Uthusslåtta, og til friluftsområder. 

 
 

 

Figur 44. Automatisk fredete kulturminner regulert til bevaring i gjeldende reguleringsplaner innenfor område-

reguleringen er markert med røde punkt. Det nordligste kulturminnet er skadet eller fjernet av veitraseen som er 

etablert her. (Plangrense som ved oppstart(varsel). 

 

 

Automatisk fredete kulturminner 

Tre av de vedtatte reguleringsplanene i planområdet regulerer kulturminner til bevaring. Til 

sammen er 5 viste kullgroper og én gravrøys regulert til bevaring (se figur 44). Fem av disse 

kulturminnene ligger ved Bakkestølen vest i området, mens én kullgrop er regulert til bevaring i 

østre del av planområdet. Av de fem kulturminnene i vest ser én ut til å være helt eller delvis 

fjernet som følge av etablering av vei (se figur 44).  

 

0-alternativet vil ikke ha direkte innvirkning på de automatisk fredete kulturminnene i den østre 

delen av planområdet, da dette området i hovedsak er regulert til landbruk, skytebane1 med 

fareområde, og alpinanlegg. Sammenhengen mellom kulturminnene her og kulturminnene lenger 

vest er allerede fragmentert, og 0-alternativet vil ikke medføre en forverring av dette. I den vestre 

delen av planområdet er utbyggingsplanene i stor grad realisert, med unntak av området nord for 

Uthusslåtta. Her vil 0-alternativet medføre visuell påvirkning av flere av de automatisk fredete 

kulturminnene.  

                                                 
1 Skytebanen er lagt ned.  
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Samlet vil ikke 0-alternativet medføre fjerning av automatisk fredete kulturminner. 0-alternativet 

vil i liten grad endre den historiske lesbarheten til de automatisk fredete kulturminnene i 

planområdet, eller svekke den historiske sammenhengen mellom kulturmiljø og omgivelsene. 0-

alternativet vil heller ikke endre historiske strukturer (jf. SVVs kriterier i figur 2). De fleste av 

planene i området er realisert, og det vil ikke skje særlige endringer i området som følge av 0-

alternativet med tanke på automatisk fredete kulturminner. Lengst vest er imidlertid flere 

automatisk fredete kulturminner lagt i spesialområde for bevaring. 0-alternativet vil med dette 

ha lite negativt omfang for de automatisk fredete kulturminnene i planområdet. Sammen med 

middels verdi vil 0-alternativet med dette ha liten negativ konsekvens for de automatisk fredete 

kulturminnene i planområdet. 

 

Nyere tids kulturminner, Bakkestølen 

0-alternativet vil ikke medføre endringer for Bakkestølen, da planene her i stor grad er realisert.  

0-alternativet medfører intet omfang for de nyere tids kulturminnene på Bakkestølen. Sammen 

med liten verdi vil da 0-alternativet medføre ubetydelig konsekvens for Bakkestølen. 

 

 

Kulturmiljøet Uthusslåtta 

0-alternativet vil ha direkte innvirkning på kulturmiljøet Uthusslåtta. I reguleringsplanen for 

Vestlia vest del I (1992) inngår stølsområdet delvis i formål skjermsone, og delvis i formål Tb3 

utleiehytter, og Tb3 turistbedrift/service. De regulerte veitraseene forbi stølsområdet og 

hyttefeltene er i stor grad realisert. Automatisk fredete kulturminner på Uthusslåtta vil mest trolig 

bli fjernet ved en realisering av denne reguleringsplanen (stort negativt omfang). En utbygging i 

tråd med de vedtatte planene vil til en viss grad redusere den historiske lesbarheten, og svekke 

den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og omgivelsene mot vest (middels negativt 

omfang). 0-alternativet vil dermed medføre middels/stort negativt omfang for Uthusslåtta. 

Sammen med liten/middels verdi vil 0-alternativet med dette medføre middels negativ konse-

kvens for kulturmiljøet Uthusslåtta. 

 

 

0-alternativet, samlet konsekvens for 

kulturminner i planområdet 

 

Automatisk fredete kulturminner samlet Liten negativ konsekvens 

Nyere tids kulturminner, Bakkestølen Ubetydelig konsekvens 

Kulturmiljøet Uthusslåtta Middels negativ konsekvens 

Samlet konsekvensvurdering Liten/middels negativ konsekvens 

 

Samlet er da 0-alternativet vurdert til å ha liten/middels negativ konsekvens for kulturminner og 

kulturmiljø i planområdet. 

 

 

Influensområdet 

0-alternativet medfører ingen direkte inngrep i kulturminner/kulturmiljø i influensområdet, og 

ingen kulturminner i influensområdet blir skadet. Tiltaket vil ikke endre den historiske lesbar-

heten til kulturminnene, og siden planområdet ligger i stor avstand til de fleste kulturminnene i 

influensområdet, vil ikke tiltaket medføre noe svekking av den historiske sammenhengen mellom 

kulturminnene i influensområdet og kulturminnene i planområdet. Kunnskapsverdi, opplevelses-

verdi og bruksverdi for kulturminnene i influensområdet blir opprettholdt. 0-alternativet vil med 
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dette ha intet omfang for kulturminner/kulturmiljø i influensområdet. Sammen med middels 

verdi vil 0-alternativet medføre ubetydelig konsekvens for kulturminner/kulturmiljø i influens-

området. 

 

 

 

6.2.2 Alternativ A 

Planområdet 

 

Automatisk fredete kulturminner 

En realisering av alternativ A innebærer en utstrekning av byggeområdene som vist ved figurene 

i kapittel 4.2, med inntil 500 enheter.  

 

En realisering av alternativ A vil medføre ytterligere utbygging både ved Uthusslåtta og i området 

øst for alpinområdet, og vil dermed ha direkte innvirkning på flere automatisk fredete kultur-

minner i disse områdene. Endringene vil ha størst omfang lengst øst, hvor det i dag er landbruks-

område. Lengst vest, ved Bakkestølen, vil alternativ A ha direkte innvirkning på to automatisk 

fredete kulturminner, to kullgroper.  

 

En utbygging i tråd med alternativ A jf. figurer i kapittel 4.2 innebærer direkte konflikt med flere 

automatisk fredete kulturminner, både i østre og vestre del av planområdet, og kan medføre 

fjerning av kulturminner (stort negativt omfang). Alternativet vil redusere den historiske 

lesbarheten og helheten mellom kulturminnene i den østre delen av planområdet, men vil ikke 

redusere lesbarheten i vest, da dette området allerede er fragmentert (lite negativt omfang). 

Alternativ A medfører noe endring i den historiske sammenhengen mellom miljøet og 

omgivelsene, og noe endring i historiske strukturer (lite/middels negativt omfang). Alternativ A 

medfører en reduksjon i kunnskaps-, bruks- og opplevelsesverdien til kulturminnene. 

Oppsummert er en realisering av alternativ A vurdert til å ha middels negativt omfang for 

automatisk fredete kulturminner i planområdet. Samlet er de automatisk fredete kulturminnene 

i planområdet vurdert til middels verdi, jf. kapittel 6.1.1. Alternativ A vil med dette medføre 

middels negativ konsekvens for automatisk fredete kulturminner i planområdet. 

 

Nyere tids kulturminner, Bakkestølen 

Alternativ A medfører noe utbygging mot sør på Bakkestølen. Her er det etablert hyttefelt i dag, 

og det forutsettes at de gamle stølsbygningene skal bli stående. Utbyggingen vil medføre noe 

mer trafikk, og slik noe negativ innvirkning på Bakkestølen. Alternativ A er derfor vurdert til å 

ha intet/lite negativt omfang for bygningene på Bakkestølen. Sammen med liten verdi gir dette 

ubetydelig/liten negativ konsekvens for stølsbygningene på Bakkestølen.  

 

Kulturmiljøet Uthusslåtta 

Alternativ A vil ikke ha direkte innvirkning på kulturmiljøet Uthusslåtta. Automatisk fredete 

kulturminner på Uthusslåtta vil mest trolig bli fjernet (stort negativt omfang). En utbygging i tråd 

med alternativ A vil til en viss grad redusere den historiske lesbarheten, svekke den historiske 

sammenhengen mellom kulturmiljøet og omgivelsene mot vest og endre historiske strukturer 

(middels negativt omfang). Alternativ A vil dermed medføre middels/stort negativt omfang for 

Uthusslåtta. Sammen med liten/middels verdi vil 0-alternativet med dette medføre middels 

negativ konsekvens for kulturmiljøet Uthusslåtta. 
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Alternativ A, samlet konsekvens for 

kulturminner i planområdet 

 

Automatisk fredete kulturminner samlet Middels negativ konsekvens 

Nyere tids kulturminner, Bakkestølen Ubetydelig/liten negativ konsekvens 

Kulturmiljøet Uthusslåtta Middels negativ konsekvens 

Samlet konsekvensvurdering Middels negativ konsekvens 

 

Samlet vil alternativ A med dette ha middels negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø 

i planområdet. 

 

 

Influensområdet 

Alternativ A medfører ingen direkte inngrep i kulturminner/kulturmiljø i influensområdet, og 

ingen kulturminner i influensområdet blir skadet (intet omfang). Tiltaket vil ikke endre den 

historiske lesbarheten til kulturminnene, og siden planområdet ligger i stor avstand til de fleste 

kulturminnene i influensområdet, vil ikke tiltaket medføre noe svekking av den historiske 

sammenhengen mellom kulturminnene i influensområdet og kulturminnene i planområdet. 

Alternativ A medfører lite utbygging sørover i fjellsiden, og kulturminnene i influensområdet 

blir dermed lite påvirket visuelt. Kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og bruksverdi for 

kulturminnene i influensområdet blir opprettholdt. Unntaket kan være kulturminnene som ligger 

like nord for planområdet, da opplevelsesverdien her kan bli noe påvirket av økt trafikk i 

området. Alternativ A vil med dette ha intet/lite negativt omfang for kulturminner/kulturmiljø i 

influensområdet. Sammen med middels verdi vil 0-alternativet medføre ubetydelig/liten negativ 

konsekvens for kulturminner/kulturmiljø i influensområdet. 

 

 

6.2.3 Alternativ B  

Planområdet 
 

Automatisk fredete kulturminner 

En realisering av alternativ B innebærer en utstrekning av byggeområdene som vist ved figurene 

i kapittel 4.3. De aller fleste av de automatisk fredete kulturminnene ligger da innenfor områder 

som er foreslått regulert til byggeområde. 

 

En realisering av alternativ B vil medføre ytterligere utbygging både ved Bakkestølen, 

Uthusslåtta og i området øst for alpinområdet sammenlignet med alternativ A. Alternativ B vil 

dermed ha direkte innvirkning på flere automatisk fredete kulturminner i disse områdene, og 

trolig medføre fjerning av flere av kulturminnene. Endringene vil også i dette alternativet ha 

størst omfang lengst øst, hvor det i dag er landbruksområde. Alternativ B vil imidlertid også 

medføre utbygging vest i planområdet, og vil trolig medføre fjerning av kulturminner også her.  

 

En utbygging i tråd med alternativ B jf. figurer i kapittel 4.3 innebærer direkte konflikt med en 

rekke automatisk fredete kulturminner, både i østre og vestre del av planområdet, og kan medføre 

fjerning av kulturminner (stort negativt omfang). Alternativ B vil redusere den historiske 

lesbarheten og helheten mellom kulturminnene i den østre delen av planområdet, og vil også 

redusere lesbarheten noe i vest (lite/middels negativt omfang). Alternativ B medfører noe endring 

i den historiske sammenhengen mellom miljøet og omgivelsene, og noe endring i historiske 
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strukturer (lite/middels negativt omfang). Alternativ B medfører også en reduksjon av kunn-

skaps-, bruks- og opplevelsesverdien til kulturminnene. Oppsummert er en realisering av alter-

nativ B vurdert til å ha middels negativt omfang for automatisk fredete kulturminner i plan-

området. Samlet er de automatisk fredete kulturminnene i planområdet vurdert til middels verdi, 

jf. kapittel 6.1.1. Alternativ B vil med dette medføre middels negativ konsekvens for automatisk 

fredete kulturminner i planområdet. 
 

 

Nyere tids kulturminner, Bakkestølen 

Hele Bakkestølen ligger i byggeområde i planforslaget. På Bakkestølen er det imidlertid etablert 

hyttefelt, og de planlagte/regulerte hyttene er i stor grad allerede bygd. Det forutsettes derfor at 

de gamle stølsbygningene skal bli stående. Alternativ B medfører utbygging i et større område 

ved Bakkestølen, noe som medfører mer trafikk og slik noe negativ innvirkning på Bakkestølen. 

Alternativ B er vurdert til å ha intet/lite negativt omfang for bygningene på Bakkestølen. Sammen 

med liten verdi gir dette ubetydelig/liten negativ konsekvens for stølsbygningene på Bakkestølen.  
 

 

Kulturmiljøet Uthusslåtta 

Hele Uthusslåtta ligger mellom byggeområde i alternativet. Utbyggingen kan redusere den 

historiske lesbarheten til kulturmiljøet, og kan slik svekke den historiske sammenhengen mellom 

kulturmiljøet og omgivelsene, på samme måte som i alternativ A. Alternativ B vil imidlertid 

medføre mer trafikk forbi Uthusslåtta til hytteområder lenger sør, og dermed redusere 

opplevelsesverdien ytterligere. Alternativ B medfører med dette middels/stort negativt omfang 

for kulturmiljøet Uthusslåtta, jf. figur 2 fra SVVs veileder. Sammen med liten/middels verdi vil 

alternativ B ha middels negativ konsekvens for kulturmiljøet Uthusslåtta. 
 

 

Alternativ B, samlet konsekvens for 

kulturminner i planområdet 

 

Automatisk fredete kulturminner samlet Middels negativ konsekvens 

Nyere tids kulturminner, Bakkestølen Ubetydelig/liten negativ konsekvens 

Kulturmiljøet Uthusslåtta Middels negativ konsekvens 

Samlet konsekvensvurdering Middels negativ konsekvens 

 

 

Samlet vil alternativ B med dette ha middels negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø 

i planområdet. 

 

 

Influensområdet 

Utbyggingsalternativet medfører ingen direkte inngrep i kulturminner/kulturmiljø i influens-

området, og ingen kulturminner i influensområdet blir skadet. En realisering av alternativ B vil 

ikke endre den historiske lesbarheten til kulturminnene her, men tiltaket vil medføre noe 

svekking av den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøene i influensområdet og kultur-

minnene i planområdet. Kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og bruksverdi for kulturminnene i 

influensområdet blir i stor grad opprettholdt. Unntaket kan være kulturminnene som ligger like 

nord for planområdet, da opplevelsesverdien her kan bli noe påvirket av økt trafikk i området. 

Alternativ B vil med dette ha intet/lite negativt omfang for kulturminner/kulturmiljø i influens-

området. Sammen med middels verdi vil da alternativ B ha ubetydelig/liten negativ konsekvens 

for kulturminner og kulturmiljø i influensområdet. 
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6.2.4 Alternativ C 

Planområdet 

Automatisk fredete kulturminner 

En realisering av alternativ C innebærer en utstrekning av byggeområdene som vist ved figurer 

i kapittel 4.4. De aller fleste automatisk fredete kulturminnene ligger da innenfor områder som 

er foreslått regulert til byggeområde.  

 

En utbygging i tråd med alternativ C jf. figurer i kapittel 4.4 innebærer direkte konflikt med de 

fleste automatisk fredete kulturminnene i planområdet, og vil medføre fjerning av kulturminner 

(stort negativt omfang). Alternativ C vil redusere den historiske lesbarheten og helheten mellom 

kulturminnene i både den østre og vestre delen av planområdet (middels negativt omfang). 

Alternativ C medfører endring i den historiske sammenhengen mellom miljøet og omgivelsene, 

og endring i historiske strukturer (middels negativt omfang). Alternativ C medfører også endring 

i kunnskaps-, bruks- og opplevelsesverdien til mange av de automatisk fredete kulturminnene. 

 

Samlet vil alternativ C medføre middels-stort negativt omfang for automatisk fredete kultur-

minner i planområdet. Samlet er de automatisk fredete kulturminnene i planområdet vurdert til 

middels verdi, jf. kapittel 6.1.1. Alternativ C vil dermed medføre middels-stort negativ konse-

kvens for automatisk fredete kulturminner i planområdet.  

 

Nyere tids kulturminner, Bakkestølen 

Hele Bakkestølen ligger i byggeområde i alternativ C. På Bakkestølen er det imidlertid etablert 

hyttefelt, og de planlagte/regulerte hyttene er i stor grad allerede bygd. De gamle stølsbygningene 

er vist som bygninger på plankartet, og det forutsettes derfor at disse skal bli stående. Alternativ 

C vil derfor ha intet omfang for bygningene på Bakkestølen. Sammen med liten verdi gir dette 

ubetydelig/liten negativ konsekvens for stølsbygningene på Bakkestølen.  

 

Kulturmiljøet Uthusslåtta 

Hele Uthusslåtta ligger mellom flere byggeområder i alternativet, som i alternativ A og alternativ 

B. Byggeområdene kommer ikke i direkte konflikt med kulturmiljøet. Utbyggingen kan redusere 

den historiske lesbarheten til kulturmiljøet, og i likhet med de andre alternativene svekke den 

historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og omgivelsene. Alternativ C, viser tettere 

bebyggelse i området rundt Uthusslåtta, noe som kan medføre mer trafikk forbi Uthusslåtta til 

hytteområder lenger sør, og dermed redusere opplevelsesverdien ytterligere. Alternativ C med-

fører med dette middels/stort negativt omfang for kulturmiljøet Uthusslåtta, jf. figur 2 fra SVVs 

veileder. Sammen med liten/middels verdi vil alternativ C ha middels negativ konsekvens for 

kulturmiljøet Uthusslåtta. 
 

 

Alternativ C, samlet konsekvens for 

kulturminner i planområdet 

 

Automatisk fredete kulturminner samlet Middels negativ konsekvens 

Nyere tids kulturminner, Bakkestølen Ubetydelig/liten negativ konsekvens 

Kulturmiljøet Uthusslåtta Middels negativ konsekvens 

Samlet konsekvensvurdering Middels negativ konsekvens 

 

Samlet vil alternativ C med dette ha middels negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø 

i planområdet. 
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Influensområdet 

Alternativ C medfører ingen direkte inngrep i kulturminner/kulturmiljø i influensområdet, og 

ingen kulturminner i influensområdet blir skadet. En realisering av alternativet vil ikke endre den 

historiske lesbarheten til kulturminnene her, men tiltaket vil medføre noe svekking av den 

historiske sammenhengen mellom kulturmiljøene i influensområdet og kulturminnene i plan-

området. Kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og bruksverdi for kulturminnene i influensområdet 

blir i stor grad opprettholdt. Unntaket er kulturminnene like nord for planområdet, som kan bli 

noe påvirket av økt trafikk i området. Alternativ C vil med dette ha intet/lite negativt omfang for 

kulturminner/kulturmiljø i influensområdet. Sammen med middels verdi vil da alternativ C ha 

ubetydelig/liten negativ konsekvens for kulturminner og kulturmiljø i influensområdet. 

 

 

 

6.3 Oppsummering  

Konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø i planområdet og influensområdet ved en 

realisering av de ulike alternativene er oppsummert i tabellen under. 0-alternativet kommer ut 

med liten negativ konsekvens for kulturminner i planområdet, mens alternativ A, B og C kommer 

ut med middels negativ konsekvens. Felles for utbyggingsalternativene er konflikt med enkelte 

kolgroper i området. Videre medfører samtlige utbyggingsalternativ en fortetting, dog i noe 

varierende grad. Dette fortettingspotensialet kan medføre økt trafikk nær kulturmiljø og på denne 

måten bidra til en redusert lesbarhet og en redusering av den historiske sammenhengen mellom 

kulturminnene. Til tross for noe variert fortetting i de ulike alternativene er omfanget ikke vurdert 

som stort nok til at dette punktet gir en differensiert konsekvensgradering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

 

0-alternativet   Planområdet:  Liten/middels negativ  

konsekvens 

Influensområdet: Ubetydelig konsekvens 

 

Alternativ A Planområdet:   Middels negativ  

konsekvens 

Influensområdet:  Ubetydelig/liten negativ konsekvens 

 

Alternativ B Planområdet:   Middels negativ  

konsekvens 

Influensområdet:  Ubetydelig/liten negativ konsekvens 

 

Alternativ C Planområdet:   Middels negativ  

konsekvens 

Influensområdet:  Ubetydelig/liten negativ konsekvens 
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7     AVBØTENDE TILTAK 

Konsekvensutredninger skal foreslå avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle negative 

virkninger i et prosjekt (Statens Vegvesens Håndbok). Relevante avbøtende tiltak for område-

planen på Vestlia vil være å skape minst mulig visuell påvirkning på kulturminnene, ved å 

tilpasse utbyggingen til landskapsrom og siktlinjer. Dette medfører at det opprinnelige land-

skapet kan leses selv etter en utbygging i området. Grønne buffersoner bør sikres slik at opplev-

elsesverdien til kulturmiljøene opprettholdes. 

 

Viktige kulturmiljø bør sikres med hensynssoner som bidrar til at opplevelsesverdien til kultur-

minnene reduseres i minst mulig grad. Et annet alternativt tiltak kan være å vurdere mindre tett 

utbygging i områdene nærmest hensynssonene. 

 

Der utbyggingsalternativet er i direkte konflikt med kulturminner, bør kunnskapsverdien disse 

innehar sikres gjennom en arkeologisk utgravning.  

 

Gjennom avbøtende tiltak kan negative konsekvenser reduseres.   
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