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1 Forord  

KI Våler har på vegne av Våler kommune utarbeidet områdereguleringsplan med 

konsekvensutredning for kraftkrevende industri på Gylderåsen, nærmere 

bestemt del av felt 1-Nd Klypen-Nike satt av til regionalt næringsområde i 

fylkesplan for Østfold. Dette notatet redegjør for konsekvensene av 

planforslaget for tema kulturarv, i henhold til planprogram fastsatt av Våler 

kommune den 11.12.2018. 

Notatet er utarbeidet av COWI AS. Fagansvarlig for utredningen har vært 

Magnus Torp. Dag Ivar Brekke leder arbeidet med planen for KI Våler.  
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2 Sammendrag  

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av kraftkre-

vende industri, som store datasenter eller batterifabrikker.  

Utbyggingsalternativet legger opp til en utvikling av planområdet til industrifor-

mål med tilhørende atkomster, internveier og parkeringsarealer. 0-alternativet 

er et generelt uttrykk for alternativet som fungerer som sammenligningsgrunn-

laget for andre alternativer. 

Innen planområdet finnes ett automatisk fredet kulturminne – KM 1, et aktivi-

tets og bosetningsområde. Videre finnes to nyere tids kulturminner: KM 2 – et 

kullfremstillingsanlegg og KM 3.1 tidligere Våler Batteri (B-området). Nord i in-

fluensområdet ligger også KM 3.2 - øvrig del av tidligere Våler Batteri, KM 4 - et 

automatisk fredet kulturminne - et bosetningsområde, KM 5 et nyere tids kul-

turminne, en husmannsplassruin og KM 7 småbruket Gylderdammen (dels ruin). 

I influensområdet mot vest, ligger KM 6, to kullfremstillingsanlegg. 

Utbyggingsalternativet vurderes samlet til å gi noe negativ konsekvens, 

noe miljøskade, for fagtema kulturarv. Utbyggingsalternativet kan alli-

kevel anbefales for videre utvikling av området, dersom skadereduser-

ende tiltak innarbeides.  

Kulturminne 1 er et automatisk fredet kulturminne, som sikres med 

hensynssone H730 i utbyggingsalternativet. Tiltak i nærområdet vil derimot 

kunne påvirke opplevelsen av kulturminnet og gi noe miljøskade. 

Utbyggingsalternativet vil medføre miljøskade på kulturminne 2, et ikke fredet 

kulturminne, som vil måtte fjernes som følge av tiltaket. For kulturminne 3.1 

tidligere Våler Batteri (B), vil tiltaket kunne medføre direkte påvirkning, dette i 

likhet med eksisterende reguleringsplan. For kulturminne 3.2 og 4, 5, 6 og 7, 

samt kulturlandskapet nord for planområdet, vil utbyggingsalternativet kunne 

medføre noe indirekte miljøskade, ved at opplevelsen av kulturlandskapet, 

kulturminnene eller kulturmiljøene blir påvirket av tiltaket. Graden av påvirkning 

avhenger utforming, plassering av bebyggelse, og øvrige skadereduserende 

tiltak. 
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3 Innledning  

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av kraftkrevende 

industri innenfor planområdet, f.eks. batterifabrikk, datasenter eller lignende. 

Planen utarbeides som områdereguleringsplan. 

3.1 Beliggenhet og avgrensning  

Gylderåsen ligger nord-vest i Våler kommune, tett på nabokommunene Vestby 

og Moss i vest. Fra planområdet er det relativt korte avstander til 

kommunesenteret Kirkebygda, Våk, Moss sentrum og tettstedet Son, 

henholdsvis 5, 4, 11 og 6 km i luftlinje.  

Det planlegges for atkomst fra fv. 120/Hobølveien via eksisterende 

næringsområde. Planen åpner også for at eksisterende atkomst fra nord (fv. 

1026/Sånerveien) kan benyttes av nye virksomheter som beredskapsatkomst 

ved godkjent detaljregulering. 

 
Figur 1: Planområdet ligger i skogsområder på Gylderåsen, inntruk-

ket fra eksisterende infrastruktur. Planen grensen til Moss og Våler 

næringspark i sør.  
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Planområdet er hovedsakelig avgrenset av FV. 220 i nord, hensynssone 

landskap (H550) i kommuneplanens arealdel i vest, og eksisterende 

næringsområde (Moss og Våler Næringspark) i sør. I sør og sør-øst er området 

trukket noe inn i forhold til krysset mellom fv. 220 og fv. 120 samt bebyggelsen 

ved Klypen. Planområdet er ca. 2 190 daa. 

3.2 Fastsatt planprogram – utredningsbehov  

Planprogram for området ble fastsatt av Våler kommune 11.12.2018. For tema 

Kulturarv angir planprogrammet følgende:  

Med kulturminner menes spor etter menneskelig virksomhet, herunder 

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

Kulturmiljøer er områder hvor kulturminner inngår som en del av en større 

helhet eller sammenheng. Ifølge kulturminnesøk fra Riksantikvaren er det ikke 

registrert kulturminner eller –miljø innenfor selve planområdet. Like vest inntil 

planområdet er det for øvrig registrert et gravminne og et gravfelt fra 

bronsealderen/jernalderen som er automatisk fredet. Fredrikstad kommunes 

karttjenester viser imidlertid ytterligere ett kulturminne innenfor planområdet. 

Kulturminnet, Bernstøtta, er et minnestøtte fra 1946 og karakteriseres som et 

interessant kulturminne.   

Som del av planarbeidet skal forhold knyttet til kulturminner vurderes nærmere. 

Dette ivaretas blant annet ved at Østfold fylkeskommune varsles om oppstart av 

reguleringsplanen. Fylkeskommunen har også undersøkelsesplikt i henhold til 

kulturminneloven § 9, og det antas at de vil utføre en befaring for å avdekke om 

det finnes automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. 

Fylkeskommunen vil etter befaring av planområdet utarbeide en rapport, som 

videre vil gjengis i konsekvensutredningen i planforslaget.  I planforslaget skal 

det vurderes hvordan eventuelle kulturminner innenfor planområdet, både i 

anleggsperioden og etter tiltaket er opparbeidet, påvirkes. Dersom eventuelle 

funn kommer i konflikt med tiltaket som planlegges, vil det som en del av 

planprosessen bli søkt til Riksantikvaren om å få disse frigitt. 

3.3 Plan- og utredningsalternativer  

Det er ett utbyggingsalternativ, som vurderes opp mot 0-alternativet. 

3.3.1 0-alternativet  

0-alternativet er et referansealternativ og utgjør sammenligningsgrunnlaget for 

alternativ 1. 0-alternativet, referansealternativet, er i dette planarbeidet definert 

som dagens situasjon med en forventet utvikling i tråd med gjeldende 

arealplaner i området - det vil si en fremtidig situasjon eller utvikling der 

tiltakene i planen ikke gjennomføres. For landskapsbildet tilsvarer dette en 

videreføring av dagens situasjon hvor Moss og Våler næringspark felt 2 

ferdigstilles. 
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3.3.2 Alternativ 1  

Alternativ 1 tilrettelegger for kraftkrevende industri i planområdet. Alternativet 

tilrettelegger også for etablering av tilhørende atkomster, internveier, 

parkeringsarealer, teknisk infrastruktur og grøntstruktur.  

Alternativ 1 vil medføre:  

› Bygningsmasse på opptil flere hundre dekar 

› Behov for store mengder elektrisitet 

 

 

 
Figur 2: Plankart datert april 2022. Kilde: COWI AS. 

3.4 Metode og kunnskapsgrunnlag  

3.4.1 Generelt 

Det er satt krav om konsekvensutredning av fagtema kulturarv i planprogram-

met. Det er i fagutredningen for dette planarbeidet valgt å ta utgangspunkt i 

Statens vegvesen sin håndbok V712 (2018) for ikke-prissatte konsekvenser når 

det gjelder registrering innenfor fagtemaet, vurdering av verdi og vurdering av 

tiltakets virkning. 

Fagutredningen er utført iht. følgende hovedtrinn:  

1 Beskrivelse av dagens situasjon (0-alternativet) med verdivurdering  

2 Beskrivelse av framtidig situasjon og omfanget av endringer etter at plan-

forslaget er gjennomført.  

3 Beskrivelse, beregning og vurdering av hvilke virkninger / konsekvenser 

disse endringene innebærer for miljø og samfunn. 
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3.4.2 Kriterier for vurdering av verdi 

Med verdi menes her en vurdering av hvor stor betydning et område har i et na-

sjonalt perspektiv. Kriteriene for verdisetting av kulturminner og kulturmiljø, er 

gjengitt i tabellen under. 

Skala for vurdering av verdi. Kilde: SVV sin håndbok V712, 2018. 

 

Verdivurderingen er holdt på et generelt nivå. Kulturminner fra middelalderen 

eller tidligere er automatisk fredet etter Kulturminneloven, og har sammen med 

vedtaksfredete kulturminner per definisjon stor verdi. 

3.4.3 Kriterier for vurdering av virkning 

Påvirkning er en vurdering av hvordan et område påvirkes som følge av et defi-

nert tiltak, og vurderes i forhold til referansealternativet, som i dette prosjektet 

er dagens situasjon. Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte 

situasjonen. Inngrep som utføres i anleggsperioden, inngår kun i vurdering av 

påvirkning dersom de gir varige endringer. Påvirkningsfaktorer for temaet er 

gjengitt i tabellen under.   

I denne konsekvensutredningen vurderes påvirkning på kulturmiljønivå.  
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Tabellen viser nivåene av påvirkningsgrad man skal utrede. Kilde: SSV sin håndbok V712, 

2018. 
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3.4.4 Kunnskapsgrunnlag  

Utredningen er utarbeidet på bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon ved 

søk i databaser og arkiv. Det er tatt utgangspunkt i relevant og tilgjengelig 

informasjon fra datakilder som kart, ortofoto, overordna planer og føringer, 

fylkeskommunale planer, kommunale planer og temaplaner. Det er tatt 

utgangspunkt i registreringsrapport for arkeologiske undersøkelser datert 

desember 2021 Følgende registre er spesielt brukt:  

- Askeladden er Riksantikvarens database for registrerte kulturminner og kultur-

miljøer som enten er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og byg-

ningsloven eller er kulturminnefaglig vurdert som verneverdige. 

- SEFRAK er en forkortelse av Sekretariatet For Registrering Av faste Kultur-

minne i Noreg. Registeret er landsdekkende og viser eldre bygninger i Norge, 

oppført før 1900. SEFRAK skiller mellom byggverk og anlegg som er oppført før 

1850 og de som er oppført i perioden 1850-1900. Dette er vist med trekanter 

som er fargekodet i kart. Grå trekant henviser til bygninger som er revet, brent 

eller på annen måte fjernet, gul trekant henviser til bygninger som er oppført 

mellom 1850-1900, og rød trekant som henviser til bygninger oppført før 1850. 

Det at en bygning står listet i SEFRAK gir den ikke i seg selv noen vernestatus. 

- Høringsutkast til Forsvarets landsverneplan for forsvaret, (FBT 200). Oversendt 

fra Forsvarsbygg 2021. 

Geografisk begrenser analysen til planområdet. 

3.4.5 Rammer og føringer 

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

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fy-

siske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller 

tradisjon til. 

Begrepet kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en 

del av en større helhet eller sammenheng. 

Automatisk fredete kulturminner omfatter alle faste kulturminner fra før 1537 og 

alle stående byggverk med opprinnelse fra før 1650 (disse må erklæres automa-

tisk fredet dersom de er oppført i perioden 1537-1649), samt samiske kultur-

minner eldre enn 100 år. Fredningen omfatter vanligvis en sikringssone på fem 

meter rundt kulturminnet (kml. § 6). 

Kulturminner fra tiden etter år 1537 betegnes nyere tids kulturminner og kan 

fredes ved enkeltvedtak. Skipsfunn eldre enn 100 år er statens eiendom og be-

handles i praksis som automatisk fredete kulturminner (kml. § 14). Slike funn 

kan ikke frigis gjennom planvedtak, men krever særskilt dispensasjonsvedtak. 
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Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet, som viser 

utviklingen som danner grunnlaget for dagens samfunn. Kulturminnene er uer-

stattelige verdier, som vi har et ansvar for å forvalte på best mulig måte. 

Kulturlandskap er landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og 

virksomhet. 

Nasjonale føringer 
 

Sammen med forvaltningen av naturressurser utgjør kulturminner og kulturmiljø 

hovedelementene i en samlet miljø- og ressursforvaltning. Ifølge nasjonale ret-

ningslinjer for miljøforvaltningen skal mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø 

tas vare på og et representativt utvalg skal prioriteres for vern. Grunngivelsen 

for å ta vare på kulturminner og kulturmiljø er at de har verdi som kilde til kunn-

skap, som grunnlag for opplevelse og som bruksressurs. Følgende nasjonale ret-

ningslinjer, planer og føringer legges til grunn i forvaltningen: 

St. meld. Nr.  16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken - Engasjement, 

bærekraft og mangfold.  

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

en handlingsplan for kulturminnepolitikken fram mot 2020. 

Stortingsmelding nr. 35 (2012–2013) «Framtid med fotfeste. Kulturminnepolitik-

ken» viderefører mye av hva som står skrevet i Stortingsmelding nr. 16.  

Regionale føringer 

 
Kulturminneplan for Østfold: Hovedmålet i kulturminneplanen er samtidig et del-

mål for kulturminnevernet i fylkesplanen: Hensynet til kulturminner og kultur-

miljøer, med deres egenart og variasjon, vektlegges i samfunnsplanleggingen. 

Kulturminner og kulturmiljøer vernes, både som del av vår kulturarv og identitet 

og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Nasjonal kulturminnepo-

litikk iverksettes på regionalt nivå og det legges til rette for at mangfoldet av 

kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal stå sentralt i utviklingen av så 

vel fylket som for levende lokalsamfunn. 

Lokale føringer 
 
Kommuneplanens areadel: I kommuneplanens arealdel er området avsatt til 

Landbruks, - natur – og friluftsområde. I forslag til kommuneplan 2021 er vestre 

deler av området ligger en hensynssone landskap – H550. Tidligere Våler Batteri 

er avsatt til fremtidig næringsbebyggelse. Batteriet er også regulert til nærings-

formål i to ulike planområder. 
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Figur 3: Kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplaner. Det er kun regule-

ringsplanen midt i kartet som ligger innenfor planområdet. 

Gjeldende reguleringsplaner: Våler batteri er også regulert til næringsformål i to 

ulike planområder/reguleringsplaner.  

3.4.6 Uttalelse fra kulturminnemyndighet 

Østfold Fylkeskommune 04.06.18 og 07.06.2018 (Varsel om oppstart): Fylkes-

konservatoren varsler med dette at det er behov for å avklare forholdet til ikke 

tidligere kjente fredete kulturminner ved å gjennomføre en arkeologisk registre-

ring før vi kan komme med vår endelige uttalelse. 

Innenfor planområdet ligger Våler Batteri som er omtalt i Forsvarets landsverne-

plan. I videre planarbeid er det viktig å registrere disse kulturminnene i forhold 

til regional og lokal verneverdi. Fylkeskonservatoren forventer at denne utreg-

ningen utføres og oversendes Fylkeskonservatoren for kommentar i god tid før 

planen sendes kommunen for 1.gangsbehandling.  

Viken Fylkeskommune 23.9.21 (Utvidelse av planområdet): Det er ikke kjent au-

tomatisk fredete kulturminner innenfor utvidelsen av planområdet i dag, men 

det vurderes at det likevel er potensial for å funn pga. områdets topografi og 

størrelse, samt nærhet til kjente kulturminner. Det stilles dermed krav til gjen-

nomføring av arkeologisk registrering. Det forventes hovedsakelig å finne stein-

alder-lokaliteter. Det lå en fjordarm innenfor utvidelsen av planområdet for 8-

9000 år siden, og det er særlig langs denne det forventes å gjøre funn. 
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4 Dagens situasjon  

4.1 Historisk utvikling 

Omkring 16 000 år før siste istid var Norge dekket av en stor isbre. Omkring 10 

000 år f.Kr. begynte isen å trekke seg tilbake og kysten ble isfri. De store ismas-

sene hadde gjennom tusener av år presset landet ned, slik at hele Østfold lå un-

der vann når isen smeltet. Etter at presset avtok steg landet gradvis opp av ha-

vet.  Ca. år 7000 f.Kr. var hele Norge isfritt. På denne tiden kom de første men-

neskene til landet. Det meste av Våler lå på den tiden under vann. 

 Tabell 1 Inndeling av epoker fra forhistorisk tid til historisk tid. 

Periode År 

Eldre steinalder (mesolitikum) 10 000 - 4000 f.Kr 

Yngre steinalder (neolitikum) 4000 - 1800 f.Kr 

Bronsealder 1800 - 500 f.Kr 

Førromersk jernalder 500 f.Kr - 0 

Romertid 0 - 400 e.Kr 

Folkevandringstid 400 - 550 e.Kr 

Merovingertid 550 - 800 e.Kr 

Vikingtid 800 - 1000 e.Kr 

Middelalder (førreformatorisk tid) 1000 - 1536 e.Kr 

Nyere tid (etterreformatorisk tid) 1537 - 1905 e.Kr 

Nåtid 1905 -  

 

I eldre steinalder (7000-4000 f.Kr.) trakk vannet seg gradvis tilbake og større 

landområdet ble tørre. I år 4000 stod vannet i havet likt med Vannsjøs nåvæ-

rende vannstand. Det er funnet flere lokaliteter på Gylderåsen datert til eldre 

steinalder. Det er en utbredt oppfatning at flertallet av steinalderlokaliteter i 

kystnære områder var strandbundne.  

Steinaldermenneskene var samlere og fangstfolk. Fangstfolkene var neppe bo-

faste, men flyttet dit det var mest fisk og vilt.  

I yngre steinalder (4000-1800 f.Kr.) fremstod området omtrent som i dag. Trolig 

var det på denne tiden de første bosetningene i Våler skjedde. Det er lite trolig 

at det ble drevet jordbruk i særlig grad i Våler på denne tiden. I Bronsealderen 

(1800-500 f.Kr.) ble korn samlet og sådd om våren. Kornet og kunsten å utnytte 

det kom fra Europa via Danmark. Det er lite trolig at folk på denne tiden bodde 

på gårder, slik som i dag. jakt og fiske spilte fortsatt en stor rolle. På denne ti-

den kom nye gravskikker. De døde ble gravlagt i store hauger av stein, gjerne 

på utsiktspunkt i terrenget. I området er det gjort funn av slike fra bl.a. eldre 

jernalder (500 f.Kr – 400 e.Kr.). I denne perioden ble kunsten å utvinne jern av 

jernholdige myrer vanlig. Det tok allikevel tid før redskap av jern ble vanlig. I 

denne tiden ble det fastere former på gårdsamfunnet, man fikk fastere grenser 

mellom jorda hver familie rådde over. De eldste gårdene kalles urgårder. Ved 

kristi fødsel var de få gårder i bygda. I området ved Våler kirke lå gården Vin, l 

Berg, Stanger, lenger vest lå Våk og Gylder. Sistnevnte nord for planområdet.  
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I folkevandringstiden (400-570 e.Kr.) kom streifende folkegrupper til Norge. For 

å verne seg mot slike grupper, bygget befolkningen bygdeborger. De gamle ur-

gårdene var slektsgårder. Ble slekten for stor ble nye gårder til enten ved å dele 

opp eksisterende gård eller rydde ny jord i utmarka. Såkalte Heim gårder kan 

være fra denne tida.  

I Merovingertida (570-800 e.Kr.) fortsatte utviklingen. Jernredskaper og våpen 

ble mer vanlig. Flere nye gårder ble ryddet. Småkonger hersket over små kong-

reriker. De fleste gravhaugene i Våler er fra denne tiden, og tiden før og etter. I 

områdene omkring Våler kirke finnes de fleste gravhaugene.  Gårdsnavn som 

ender på land, stad og by er fra denne tiden.  

I vikingtiden (800-1000 e.Kr) fikk man gårder som endte på bø, Tveit og Rød. 

Vikingtiden utgjør slutten av jernalderen, og varte til siste halvdel av 1000-tal-

let. Arkeologiske funn forteller om et samfunn i endring, både politisk, religiøst, 

teknologisk og sosialt. Nordboerne reiste på tokt og satte sitt preg på store deler 

av den nordlige halvkule i denne perioden.  

Den norske middelalderen varte i over 500 år, fra år 1000 til år 1536, og den 

deles vanligvis opp i før og etter Svartedauden (1349), høymiddelalder (1050-

1350) og senmiddelalder (1350 - 1537). Næringsgrunnlaget i middelalderen var 

som i periodene før, jordbruk, husdyrhold, jakt og fiske. De eldste gårdene 

strakte seg vidt utover og hadde retter til utmark. Ettersom folketallet økte, ble 

gårdene delt opp i flere bruk. 

Mange av disse har navn som ender på rød (som kommer av rydning). Borgerød 

og Raknerød er gårder i nærheten av planområdet.  

På 1200- og 1300-tallet fortsatte deling og nyrydning i stor stil med bondesøn-

ner og frigitte treller som nybyggere. Bøndene eide ikke all jorden. Stormenn, 

kongen eller kirken var store jordeiere. Tidlig på 1300-tallet stagnerte samfun-

net. Mye av forklaringen er Svartedauden hvor mer enn en tredjedel av befolk-

ningen døde. Det var flere epidemier som herjet utover på 1300-tallet, men det 

var etter Svartedauden at mange gårder ble lagt øde. Eksempler på slike gårder 

finnes i bygda. Utover 1500-tallet begynte landet å komme seg etter de harde 

1300-årene, og folketallet økte stadig. Flere av de nedlagte gårdsbrukene ble 

tatt i bruk igjen. 

De første byene her i landet oppstod i slutten av jernalderen, og utover i middel-

alderen ble de flere og større. Med reformasjonen til Luther i 1537 markeres 

slutten av middelalderen som periode i Norge. 

Med bedret situasjon og økende folketall utover 1500-tallet fulgte store gjenryd-

dinger av ødegårder, samt nydyrking og deling av større gårder. Det oppstod 

nye næringsveier. De første utbyggingene i vassdragene kom i siste halvdel av 

1500-tallet da man tok fossekraften i bruk for å skjære tømmer. Bergverksdrift 

og smelteverk kom i gang og ble en stor og viktig industri. Handelen i tettste-

dene og byene økte, og de faste markedene tok seg opp.  

Ny matrikkel lå ferdig i 1669, og var fram til 1836 grunnlag for beregning av 

skatter og fordeling av alle slag, i tillegg til å være et register over 
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jordeiendommer. Kongen forbød de nye jordeierne å øke landskylden og bygsel-

avgiftene. De store jordeierne fant det derfor mer lønnsomt å sette penger i 

sagbruk, skipsfart og handel, og solgte derfor eiendommene sine til leilen-

dingene. På 1700-tallet ble de fleste leilendinger selveiende bønder.  

Samtidig økte folketallet og dette måtte først og fremst oppveies med et mer in-

tensivt jordbruk. Husmannsplassene vokste frem i utkantene av gårdsområdene 

på 1700- og 1800-tallet. Det gamle åkerlandet ble for lite og i perioden ble det 

derfor ryddet ny jord til dyrking. Jordbruket holdt stand i det gamle sporet frem 

til 1850 da bedre driftsmetoder og nye redskap reformerte driften. Nye arbeids-

plasser i byene og effektivisering av jordbruket førte til en tilflytting til byene og 

mindre behov for arbeidskraft i jordbruket. Husmannsvesenet ble etter hvert av-

viklet i andre del av 1800-tallet. På Gylder ble det på 1800-tallet etablert en 

grendeskole, denne er senere nedlagt og solgt.  

Den 6. juni 1873 vedtok Stortinget å bygge Smaalensbanen (senere kalt Øst-

foldbanen). Anleggsarbeidene, som sysselsatte ca. 3000 mann på det meste, 

startet i 1875. Vestre linje ble offisielt åpnet 2. januar 1879. Banen har stasjon 

ved Hølen.  

 
Figur 4: Håndtegnet kart over området datert 1822. Grav gård sentralt i kartet. Karttegner 

Hans Øvergaard. Kilde: Statens kartverk.  

Den Fredrikhaldske kongevei gikk mellom Christiania (Oslo) og Fredrikshald 

(Halden) og var en videreføring av de eldre tråkk, dels oldtidsveier, som ble for-

søkt gjort farbare med hjuldoninger rundt 1660. Kongeveien var en del av Nor-

ges første utenriks ferdselsvei, Den københavnske kongevei, som ved hjelp av 

fergeforbindelse ved Helsingborg førte helt til København. Her gikk Norges post-

vei fra 1647 til 1814. Senere fikk veien nye navn, og blir i dag kalt Europavei 6. 
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I etterkrigstiden ble det etablert militær aktivitet i området. Den 22. juni 1957 

aksepterte Stortinget et tilbud fra amerikanske myndigheter om utstyr til og ut-

danning av en bataljon med fire batterier Nike Ajax missiler som områdeforsvar 

for luftrommet over Østlandet opp til over 30.000 meters høyde. I 1958 ble 

dette endret til Nike Universal System med både Nike Ajax og den langt større 

Nike Hercules. 

 

 
Figur 5: Kart over NIKE bataljonen. Kilde: Wikipedia 

Personellet ble utdannet i USA og den 27. april 1959 var denne utdanningen full-

ført og kvalifiserende skarpskyting utført. Bataljonens hovedkvarter ble lagt til 

Linderud, mens Nike Teknisk Avdeling ble lokalisert til Skar i Maridalen og se-

nere til Luftforsvarets forsyningskommando på Kjeller. Bataljonen ble formelt 

oppsatt på norsk jord 1. september 1959 med ildledningsområde, utskytnings-

område og administrasjonsområde i kommunene Asker, Nes, Trøgstad og Våler.  

Våren 1960 ble batteriene erklært operative slik. Nike-bataljonen var da Luftfor-

svarets mest høyteknologiske avdeling og innledet en periode med vakthold og 

sikring av luftrommet over Østlandsområdet som skulle vare i 30 år. 

Missilsystemet i Norge var satt opp med konvensjonelle stridshoder. Missilene 

kunne ved behov utstyres med atomstridshoder. Atomladningene for de norske 

rakettene lå lagret i Vest-Tyskland, klar for transport til Norge for montering av 

amerikansk personell om det skulle bli nødvendig. Noe det heldigvis aldri ble. 

I 1972 fikk Nike en stor oppdatering med SAMCAP (Surface to Air Missile 

Capabilities Program) som var en stor modifikasjon for alle radarsystemer. I til-

legg fikk man langt høyere ytelser på radarutstyret, bla. ved innføring av et eget 

system for avstandsmåling, TRR (Target Ranging Radar). 
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Figur 6: Vaktbua og administrasjonsbygget Våler batteri 1974. Kilde: Nnvs.   

 
Figur 7: Admin-bygget med oppholdsrom, kiosk, kantine og kjøkken, ca. 1974. Kilde: Nnvs 

- nettside. 

Siste store oppdatering kom i 1983, med Nike Support Plan som brakte syste-

met inn i digitalverdenen med datamaskiner og prosessorer som forbedret hele 

systemet sterkt. Nike var da et våpen på høyden av sine ytelser. Rakettene ble 

årlig heloverhalt på Hauerseter og Kjeller og holdt en svært høy standard. 

Nike-bataljonen ble offisielt nedlagt 9. januar 1991, ettersom den da ble ansett 

for lite kosteffektiv av Luftforsvaret. Fra 1992 til 1994 ble forlegningsområdet 

Kaspertomta brukt som flyktningmottak. Gjenåpnet som transittmottak for flykt-

ninger i 2008.  Både utskytningsområdet og radarområdet er solgt til private.  

Under vises tre flyfoto fra 1950, 1963 og 2019 som viser utviklingen i området i 

nyere tid:  
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1950 

 

1963 

 

2019 
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Området er i dag et skogs- og landbruksområde. Nord og vest for plangrensen 

ligger flere gårder, plasser og småbruk og et åpent kulturlandskap.  

4.2 Vernestatus  

I det følgende vises en oversikt over dagens vernestatus innenfor plan- og influ-

ensområdet.  

Innen planområdet finnes ett automatisk fredet kulturminne – KM 1, et aktivi-

tets og bosetningsområde. Videre finnes to nyere tids kulturminner: KM 2 – et 

kullfremstillingsanlegg og KM 3.1 tidligere Våler Batteri (B-området). Nord i in-

fluensområdet ligger også KM 3.2 - øvrig del av tidligere Våler Batteri, KM 4 - et 

automatisk fredet kulturminne - et bosetningsområde, KM 5 et nyere tids kultur-

minne, en husmannsplassruin og KM 7 småbruket Gylderdammen (dels ruin). I 

influensområdet mot vest, ligger KM 6, to kullfremstillingsanlegg. 

 
Figur 8: Registreringskart med oversikt over kulturminner i plan- og influensområdet. Pla-

nområdet markert med sort stiplet strek, influensområdet med blått. Kilde: Askeladden og 

COWI AS.  
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5 Ny situasjon etter plangjennomføring 

Utbyggingsalternativet legger opp til en utvikling av planområdet til 

industriformål med tilhørende atkomster, internveier og parkeringsarealer. Det 

er presisert i reguleringsbestemmelsene hvilke typer industri det åpnes for 

innenfor planområdet.  

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av 

kraftkrevende industri som store datasenter eller batterifabrikker. 

Utbyggingsalternativet medfører:  

Bygningsmasse på opptil flere hundre dekar 

Krever store mengder elektrisitet 

 

Hovedadkomst til planområdet vil være fra sør, via Fv.120 og Moss og Våler næ-

ringspark. I tillegg er det nødvendig med én sekundæradkomst av sikkerhets- 

og beredskapsårsaker. Denne forutsettes etablert fra Sånerveien i nord. 

 
Figur 9: Plankart datert april 2022. Kilde: COWI AS. 
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Figur 10: Skissemessig volumstudie (A) av mulig utnyttelse av planområdet. Sett i retning 

sør med Gylderdammen Søndre i forgrunnen. Kilde: COWI AS. 

 
Figur 11: Skissemessig volumstudie (A) av mulig utnyttelse av planområdet. Sett i retning 

sør med Gylderdammen Søndre i forgrunnen. Kilde: COWI AS.  
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6 Konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen utreder konsekvenser av utbyggingsalternativet – Alter-

nativ 1, sammenlignet med alternativ 0 - dagens situasjon, referansealternati-

vet. Det skilles mellom planområdet og influensområdet, og innen disse mellom 

automatisk fredete og nyere tids kulturminner. Det gjøres ikke en konkret vur-

dering av plassering eller utforming av bebyggelse, da dette ikke er avklart. 

Det er utarbeidet et grunnleggende verdikart for plan- og influensområdet – un-

der, basert på metodikken i V712.  

  

 
Figur 12: Verdikart for området. Rød = Høy verdi, oransje = middels verdi, gul = noe 

verdi. R angir kulturminnelokasjon. Trekanter viser SEFRAK-registrerte bygninger i aske-

laddens database. Kilde: Askeladden og COWI AS.  

6.1 Planområdet 

6.1.1 Automatisk fredete kulturminner 

Kulturminne 1 - Bosetnings- og aktivitetsområde 

Dagens situasjon  

Kulturminne 1 (KM1) består av et automatisk fredet kulturminne, et bosetnings- 

og aktivitetsområde datert til eldre steinalder, med ID: 283851. Lokaliteten lig-

ger sørvest i planområdet, ca. 100 m sør for Lødengtjernet. Kulturminnet ligger i 

svakt hellende terreng, øst mot vest. Kulturminnet ble funnet under arkeologisk 

registrering i området i 2021. I Registreringsrapport utarbeidet av Ole Kjos i Vi-

ken Fylkeskommune, datert desember 2021, står følgende: "Det er en utbredt 

oppfatning at flertallet av steinalderlokaliteter i kystnære områder var strand-

bundne. Dette er hovedårsaken til at landhevningen etter siste istid kan indikere 

brukstidsrommet til lokalitetene".  
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Figur 13: Registreringskart som viser plassering av kulturminne 1 - sørvest i planområdet. 

Plangrense vist med sort stiplet strek. Kilde: Askeladden og COWI AS.   

Verdivurdering:  

Kulturminne 1 er automatisk fredet og er dermed automatisk vurdert til å ha 

stor verdi.  

 

   Uten betydning       Noe      Middels         Stor         Svært stor 

                                                                                    

                                                                                             ▲  

Påvirkning 

Tiltaket vil ha noe negativ påvirkning på kulturminne 1. Kulturminnet ligger som 

del av et område som reguleres til Landbruks- natur og friluftsformål. Kulturmin-

net vil omfattes av en hensynssone H730, båndlegging etter lov om kulturmin-

ner. Dette sikrer vern av kulturminnet og en sikringssone på rundt. Areal regu-

lert til industri ligger om lag 50 meter fra kulturminnet i retning øst, og dette vil 

kunne negativt påvirke opplevelsen av kulturminnet.   
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Figur 14: Utsnitt av plankart. Kulturminnet markert med blå sirkel. Kilde: COWI AS. 

Tiltakets påvirkning på kulturminne 1 er samlet vurdert til å være: noe for-

ringet. 

   Forbedret     Ubetydelig endring  Noe forringet   Forringet   Sterkt forringet 

                                      

                                 ▲  

Konsekvens 

Kulturminne 1 er gitt stor verdi. Påvirkning er noe forringet. Konsekvensen av 

tiltaket blir dermed: (-), noe miljøskade.  

6.1.2 Nyere tids kulturminner 

Kulturminne 2 - Kullmile 

Dagens situasjon 

Kulturminne 2 består av et ikke fredet, nyere tids kulturminne, et kullfremstil-

lingsanlegg (kullmile), datert til etterreformatorisk tid, med ID: 275966. Lokali-

teten ligger sørøst i planområdet, like ved plangrensen. Diameter 13 meter, men 

den er nesten ikke synlig i terrenget. Kulturminnet ble funnet under arkeologisk 

registrering i området i 2020. I Registreringsrapport utarbeidet av Ole Kjos i Vi-

ken Fylkeskommune, datert desember 2021, står følgende: "Det ble funnet spor 

etter kullproduksjon i form av kullgroper og kullmiler. (..) Kullfremstilling i kull-

miler skjedde først i etterreformatorisk tid. I dette tilfellet ble antakelig trekullet 

levert til Moss jernverk".   
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Figur 15: Registreringskart som viser plassering av kulturminne 2 - sørøst i planområdet. 

Plangrense vist med sort stiplet strek. Kilde: Askeladden og COWI AS. 

Verdivurdering  

Kulturminnet er ikke fredet og utgjør et av flere liknende funn i området. Kultur-

minnet er relativt vanlig forekommende i området.  

 

Kulturminnet er samlet vurdert til å ha noe verdi. 

 

   Uten betydning       Noe      Middels         Stor         Svært stor 

                                                                                    

                                 ▲ 

Påvirkning 

Tiltaket vil ha negativ påvirkning på kulturminne 2. Kulturminnet ligger i et om-

råde som reguleres til industriformål, helt i utkanten av planområdet. Kulturmin-

net vil dermed etter all sannsynlighet måtte fjernes som følge av tiltaket.  

 
Figur 16: Utsnitt av plankart. Kulturminnet markert med blå sirkel. Kilde: COWI AS. 
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Tiltakets påvirkning på kulturmiljø 1 er samlet vurdert til å være: forringet. 

   Forbedret     Ubetydelig endring  Noe forringet       Forringet   Sterkt forringet 

                                      

                                       ▲  

Konsekvens 

Kulturminne 2 er gitt noe verdi. Påvirkning er forringet. Konsekvensen av tilta-

ket blir dermed: (-), noe miljøskade. 

 

Kulturmiljø 3.1 - Tidligere Våler batteri (B-området)  

Dagens situasjon 

Kulturmiljø 3.1 - tidligere Våler batteri består av et ikke fredet, nyere tids kul-

turminne/miljø (ingen kjent kulturminne ID). Anlegget har ingen formell verne-

status, og er ikke kommunalt eller statlig listeført. Hele anlegget ble vurdert ifm. 

arbeidet med Landsverneplan for Forsvaret, men ble ikke ble vernet da man et-

ter høringsrunde for planen og før fredningssak ble gjennomført i 2004 av ulike 

grunner valgte å heller ta med og frede Asker NIKE batteri som hørte til det 

samme systemet (Kilde: Forsvarsbygg). 

Våler batteri ble etablert på slutten av 1950-tallet i regi av Luftforsvaret. Batte-

riet var del av en bataljon med fire batterier Nike Ajax missiler som fungerte 

som områdeforsvar for luftrommet over Østlandet (se kap. 4.1). Våler batteri 

var mer kompakt enn de øvrige i bataljonen. Forlegningsområdet (A), kalt Kas-

pertomta, lå nord for fylkesveien. Radarområdet (C), lå ved Gylderåsen, mens 

utskytningssområdet (B) lå lenger sørøst. Utskytningsområdet ligger innenfor 

planområdet, mens Forlegningsområdet og Radarområdet, ligger i influensområ-

det (se lenger ned).   

 
Figur 17: Registreringskart som viser Våler batteri. Utskytningsområdet (B) i sør. Kilde: 

Askeladden og COWI AS. 

Utskytningsområdet (B) ligger sentralt i planområdet. Området er avgrenset av 

eiendomsgrensen som omkranser anlegget og adkomstveien i dag. COWI har ut-

arbeidet en egen kulturminneutredning for Våler Batteri, datert 7.1.22, vedlegg 

1, som har hovedfokus på utskytningsområdet. Utredningen viser at deler av 

Våler batteri med bebyggelse og anlegg, delvis er bevart innen 
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utskytningsområdet. I nord er Arbeidshus bevart med nyere tilbygg. Bered-

skapsbygg, monteringsbygg, generatorbygg, LCT-skur og ammunisjonslager er 

bevart tilnærmet som opprinnelig. Selv om det ligger noen nyere bygg i området 

utgjør dette et mindre, og relativt helhetlig miljø knyttet til tiden som del av et 

militæranlegg. I nord er mindre bygg som vaktbygg og syrelager revet/fjernet. I 

sør er flere av store strukturene delvis bevart, men området oppleves som mer 

fragmentert av nye bygninger, og endringer i landskapet. Opplevelsen av områ-

det som tidligere militæranlegg er her svekket. Magasinbygninger er bevart på 

utskytningsseksjon 1-3. Ved seksjon 1 og 2 er det bygget tilbygg og nybygg. 

Generatorbygget ved seksjon 3 er bevart. Uteområdet er delvis bevart ved sek-

sjon 1. Mitraljøsestillinger, vakt, hundegårder og øvrige anlegg er i hovedsak 

fjernet. 

 
Figur 18: Flyfoto av Utskytningsområdet sett i retning øst. Nordre del av området i for-

grunnen, søndre del i bakgrunnen. Kilde: COWI AS 

 
Figur 19: Nordre del av området, med bunker i forgrunnen og generator og monterings-

bygg i bakgrunnen.  
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Figur 20: Utskytningsseksjon 3 med magasinbygning.  

 

 
Figur 21: Flyfoto fra 2021 med bevarte bygninger og anlegg i rødt. Kilde: Finn.no og COWI 

AS. 

Verdivurdering 

Ved kulturmiljø 3.1 er deler av bebyggelsen og anlegget knyttet til Våler batteri 

bevart. I nord er et miljø bevart. Både miljøet og enkeltbygningene er gitt kul-

turhistorisk verdi. I sør oppleves det tidligere militæranlegget som fragmentert, 

ombygget og lite lesbart. Den kulturhistoriske verdien ligger her i enkeltbygg, 
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som i ulik grad er bevart. I helhetsvurdering av verneverdi er det lagt til grunn 

at Våler batteri ble ikke ble tatt inn i Landsverneplan for Forsvaret og ikke har 

formell vernestatus. Samlet vurderes kulturmiljø 3.1 å ha en lokal og regional 

kulturhistorisk verdi knyttet til de bevarte deler av militæranlegget. 

Kulturmiljøet er samlet vurdert til å ha middels verdi. 

   Uten betydning       Noe      Middels         Stor         Svært stor 

                                                                                    

                                                                  ▲ 

Påvirkning 

Tiltaket vil kunne ha noe negativ påvirkning på kulturmiljø 3.1. Kulturmiljøet lig-

ger i et område som allerede er regulert til industriformål, uten hensynssoner el-

ler annet formelt vern. Tiltaket åpner for en videreføring av dagens regulering 

og bruk, samtidig som planforslaget åpner for at området vil kunne utvikles som 

del av et større industriområde. Dette vil kunne medføre økt påvirkning på be-

byggelse og anlegg i området og redusere opplevelsen av det militære anlegget 

som helhet i landskapet.  

 
Figur 22: Utsnitt av plankart. Kulturmiljøet er markert med blå sirkel. Kilde: COWI AS. 
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Tiltakets påvirkning på kulturmiljø 3.1 er samlet vurdert til å være: noe for-

ringet. 

   Forbedret     Ubetydelig endring  Noe forringet      Forringet    Sterkt forringet 

                                      

                          ▲  

Konsekvens 

Kulturmiljø 3.1 er gitt middels verdi. Påvirkning er noe forringet. Konsekven-

sen av tiltaket blir dermed: (-), noe miljøskade. 

6.2 Influensområdet 

6.2.1 Automatisk fredete kulturminner 

Kulturminne 4. Bosetnings- og aktivitetsområde 

Dagens situasjon 

Kulturminne 4 består av et automatisk fredet kulturminne, et bosetnings- og ak-

tivitetsområde datert til eldre steinalder, med ID: 275645. Lokaliteten ligger like 

nord for plangrensen i nordskråningen i Gylderåsen.  Arealet til lokaliteten er ca. 

506 m². Dette er en mindre flate som henvender seg mot nord. I denne himmel-

retningen er lokaliteten avgrenset av et kraftig fall i terrenget.  

Kulturminnet ble funnet under arkeologisk registrering i området i 2021. I Regi-

streringsrapport utarbeidet av Ole Kjos i Viken Fylkeskommune, datert desem-

ber 2021, står følgende: "Det er en utbredt oppfatning at flertallet av steinalder-

lokaliteter i kystnære områder var strandbundne. Dette er hovedårsaken til at 

landhevningen etter siste istid kan indikere brukstidsrommet til lokalitetene". 

 
Figur 23: Registreringskart som KM4. Kilde: Askeladden og COWI AS.  
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Figur 24: Søndre del av ID: 275645. Bilde fra Registreringsrapport fra Viken Fylkeskom-

mune 2021.  

Verdivurdering 

Kulturminne 4 er automatisk fredet og er dermed automatisk vurdert til å ha 

stor verdi.  

 

   Uten betydning       Noe      Middels         Stor         Svært stor 

                                                                                    

                                                                                             ▲ 

Påvirkning 

Tiltaket vil ha noe negativ påvirkning på kulturminne 4. Kulturminnet ligger 

utenfor planområdet og vil ikke bli direkte påvirket av tiltaket. Areal regulert til 

industri ligger omlag 50-70 meter fra kulturminnet i retning sør, og vil negativt 

påvirke opplevelsen av kulturminnet.  

Tiltakets påvirkning på kulturmiljø 4 er samlet vurdert til å være: noe for-

ringet.  

   Forbedret     Ubetydelig endring  Noe forringet   Forringet        Sterkt forringet 

                                      

                          ▲  

Konsekvens 

Kulturmiljø 4 er gitt stor verdi. Påvirkning er noe forringet. Konsekvensen av 

tiltaket blir dermed: (-), noe miljøskade. 
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6.2.2 Nyere tids kulturminner 

Kulturmiljø 3.2 - Våler batteri (A og C-området) 

Dagens situasjon 

Forlegningsområdet (A) (også kalt Kaspertomta) ligger nord for Fylkesveien, 

noen hundre meter fra planområdet. Ved utredning av bl.a. flyfoto og foto frem-

kommer at opprinnelig bebyggelse med plassering og hovedstruktur, samt eks-

teriør - knyttet til Militæranlegget, er bevart. Dette omfatter administrasjons-

bygg, admin - bygg, vakthus, og boligkvarter for soldater og befal. Dette vises 

bl.a. i flyfoto fra 1963 og 2021. Forlegningsområdet er ikke utredet i detalj og 

ikke befart. 

 
Figur 25: Registreringskart som viser Våler batteri med fokus på Forlegningsområdet (A) 

og Radarområdet (C). Kilde: Askeladden og COWI AS. 

 

  
Figur 26: Flyfoto fra 1963 og 2021. Kilde: finn.no 



 

 

     

KU - KULTURARV  33  

  

 
Figur 27: Forlegningsområdet (A), slik det ser ut i dag, sett i retning nord. Admin-bygget i 

bakgrunnen, boligkvarter i forgurnnen. Kilde: Våler kommune.  

Radarområdet (C) ligger rett nordvest for planområdet. Radarområdet ligger på 

et høydedrag kalt Gylderåsen. Ved befaring, og utredning av bl.a. flyfoto og foto 

fremkommer at en del av bebyggelse og anlegg med plassering og hovedstruk-

tur, fra tiden som militæranlegg, er bevart. Dette omfatter vakthus, beredskaps-

hus og undervisningsbygg, samt flere bunkere, miltralijøsehus, radar med hus 

og øvrige anlegg. Dette vises bl.a. i flyfoto fra 1963 og 2021. Forlegningsområ-

det er ikke utredet i detalj.  

  
Figur 28: Flyfoto fra 1963 og 2021. Kilde: finn.no 

A og C-området har, i likhet med B-området, ingen formell vernestatus, og er 

ikke kommunalt eller statlig listeført. 
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Figur 29: Radarområdet (C) med foto som viser radar med hus. Kilde: COWI AS.  

Verdivurdering 

Ved kulturmiljø 3.2 – Forlegningsområdet - er opprinnelig bebyggelse med plas-

sering og hovedstruktur, samt fasader, fra tiden som militæranlegg, bevart. Den 

kulturhistoriske verdien ligger her i det helhetlig bevarte anlegget, og i enkelt-

bygg som er bevart.  

Ved Radarområdet er en stor del av bebyggelse og anlegg fra tiden som militær-

anlegg, bevart. Området fremstår derimot fragmentert grunnet nyere terreng-

inngrep og lagring. Den kulturhistoriske verdien ligger her i enkeltbygg/anlegg 

som er bevart. 

I totalvurderingen er også tatt med at Våler batteri ble ikke ble tatt inn i Lands-

verneplan for Forsvaret og ikke har øvrig formell vernestatus. Samlet vurderes 

kulturmiljø 3.2 samlet å ha en lokal og regional kulturhistorisk verdi knyttet til 

de bevarte deler av militæranlegget. 

Kulturmiljøet er samlet vurdert til å ha middels verdi. 

   Uten betydning       Noe      Middels         Stor         Svært stor 

                                                                                    

                                                                 ▲ 

Påvirkning 

Tiltaket vil ha noe negativ påvirkning på kulturminne 3.2 både Forlegnings- og 

radarområdet. A og B. Kulturmiljøet ligger utenfor planområdet og vil ikke bli di-

rekte påvirket av tiltaket. Areal regulert til industri ligger i nærområdet til kultur-

miljøet. Tiltaket vil til en viss grad kunne påvirke opplevelsen av kulturmiljøet.  
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Tiltakets påvirkning på kulturmiljø 3.2 er samlet vurdert til å være: noe for-

ringet.  

   Forbedret     Ubetydelig endring  Noe forringet   Forringet        Sterkt forringet 

                                      

                          ▲   

Konsekvens 

Kulturmiljø 3.2 er gitt middels verdi. Påvirkning er noe forringet. Konsekven-

sen av tiltaket blir dermed: (-), noe miljøskade. 

 

Kulturminne 5. Husmannsplass (ruin) 

Dagens situasjon 

Kulturminne 5 består av et ikke fredet, nyere tids kulturminne. Lokaliteten be-

står av en ruin etter en husmannsplass som er datert til 17-1800-tallet, med ID: 

276078. Plassen ligger nord for planområdet, 70-80 meter utenfor plangrensen. 

Plassen består av en grop, en grunnmur anlagt på berggrunn og andre rester et-

ter fjernede bygninger. Et steingjerde ble registrert rett i nærheten av kultur-

minnet, og kan ses i sammenheng med husmannsplassen. 

 
Figur 30: Registreringskart som viser KM5. Kilde: Askeladden og COWI AS. 

Verdivurdering  

Kulturminnet er ikke fredet og utgjør et av flere liknende kulturminner i området 

og regionen.  

 

Kulturminnet er samlet vurdert til å ha noe verdi. 

   Uten betydning       Noe      Middels         Stor         Svært stor 
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                                ▲ 

Påvirkning 

Tiltaket vil ha noe negativ påvirkning på kulturminne 5. Kulturminnet ligger 

utenfor planområdet og vil ikke bli direkte påvirket av tiltaket. Areal regulert til 

industri ligger i nærområdet til kulturmiljøet retning sør og vil til en viss grad 

kunne påvirke opplevelsen av husmannsplassen.  

Tiltakets påvirkning på kulturmiljø 5 er samlet vurdert til å være: noe for-

ringet.  

   Forbedret     Ubetydelig endring  Noe forringet   Forringet        Sterkt forringet 

                                      

                                ▲  

Konsekvens 

Kulturminne 5 er gitt noe verdi. Påvirkning er noe forringet. Konsekvensen av 

tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade.  

 

Kulturmiljø 6. Kullfremstillingsanlegg  

Dagens situasjon 

Kulturmiljø 6 består av to ikke fredete, nyere tids kulturminner, to kullfremstil-

lingsanlegg (kullmile), datert til etterreformatorisk tid, i nord ID: 276075 og noe 

lenger sør ID: 275965. Lokalitetene ligger nordvest for planområdet, like utenfor 

plangrensen. ID: 276075: Fire kullgroper av ulik størrelse, tre av dem har voll. 

ID: 275965: En kullmile, som er tydelig i terrenget. Antydning til grøft i nord. 

Det er gravd flere steder i milen. 

I Registreringsrapport utarbeidet av Ole Kjos i Viken Fylkeskommune, datert de-

sember 2021, står følgende: "Det ble funnet spor etter kullproduksjon i form av 

kullgroper og kullmiler. (..) Kullfremstilling i kullmiler skjedde først i etterrefor-

matorisk tid. I dette tilfellet ble antakelig trekullet levert til Moss jernverk".   
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Figur 31: Registreringskart som viser plassering av kulturmiljø 6 – nordvest for planområ-

det. Plangrense vist med sort stiplet strek. Kilde: Askeladden og COWI AS.   

Verdivurdering  

Kulturminnet er ikke fredet og utgjør to av flere liknende funn i området. 

Kulturminnet er relativt vanlig forekommende i området.  

 

Kulturminnet er samlet vurdert til å ha noe verdi. 

 

   Uten betydning       Noe      Middels         Stor         Svært stor 

                                                                                    

                                 ▲ 

Påvirkning 

Tiltaket vil ha noe negativ påvirkning på kulturminne 6. Kulturminnet ligger 

utenfor planområdet og vil ikke bli direkte påvirket av tiltaket. Areal regulert til 

industri ligger i nærområdet til kulturmiljøet i retning sør og vil til en viss grad 

kunne påvirke opplevelsen av kulturmiljøet.  

Tiltakets påvirkning på kulturmiljø 6 er samlet vurdert til å være: noe for-

ringet. 

   Forbedret     Ubetydelig endring  Noe forringet   Forringet        Sterkt forringet 

                                      

                                ▲  

Konsekvens 

Kulturminne 6 er gitt noe verdi. Påvirkning er noe forringet. Konsekvensen av 

tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade. 
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Kulturmiljø 7. Småbruk (Dels ruin) 

Dagens situasjon 

Kulturminne 7 ligger på Gylderdammen Søndre, et småbruk nord for planområ-

det. Kulturminnet består av en SEFRAK registrert bygning SEFRAK ID: 0137-

0002-022. Bygningen fremstår som en ruin. Bygningen har vært et våningshus. 

Småbruket ligger i et åpent jordbrukslandskap.  

  
Figur 32: Registreringskart som viser plassering av kulturmiljø 6 – nordvest for planområ-

det. Plangrense vist med sort stiplet strek. Kilde: Askeladden og COWI AS. 

Verdivurdering  

Kulturminnet har ingen formell vernestatus, men er SEFRAK-registrert. 

Kulturminnet er relativt vanlig forekommende i området og i regionen.  

Kulturminnet er samlet vurdert til å ha noe verdi. 

   Uten betydning       Noe      Middels         Stor         Svært stor 

                                                                                    

                                 ▲ 

Påvirkning 

Tiltaket vil ha noe negativ påvirkning på kulturminne 6. Kulturminnet ligger 

utenfor planområdet og vil ikke bli direkte påvirket av tiltaket. Areal regulert til 

industri ligger i nærområdet til kulturmiljøet i retning sør og vil til en viss grad 

kunne påvirke opplevelsen av kulturmiljøet.  

Tiltakets påvirkning på kulturmiljø 7 er samlet vurdert til å være: noe for-

ringet. 

   Forbedret     Ubetydelig endring  Noe forringet   Forringet        Sterkt forringet 

                                      

                                ▲  

Konsekvens 

Kulturminne 7 er gitt noe verdi. Påvirkning er noe forringet. Konsekvensen av 

tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade. 
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7 Samlet vurdering 

Under følger en oversikt over vernestatus, verneverdi, påvirkning og konsekvens 

for kulturminner og kulturmiljø i plan- og influensområdet. 

 

Tabell 1: Samlet vurdering av konsekvenser for alle kulturmiljøer og alternativ. 

Kulturmiljø Alt. 0 Alt. 1 

 

KM 1 0 (-) 

KM 2 0 (-) 

KM 3.1 0 (-) 

KM 4 0 (-) 

KM 3.2 0 (-) 

KM 5 0 (0) 

Kultmiljø/minne Vernestatus Verdi Påvirkning Konse-

kvens 

KM 1 – Bosetnings 
og aktivitetsområde 
 

Automatisk fredet Stor Noe forringet Noe miljø-
skade (-) 

KM 2 – Kullmile Nyere tids kultur-
minne - ikke fre-
det 
 

Noe 
 

Forringet Noe miljø-
skade (-) 

KM 3.1 – Tidligere 
Våler batteri (B-om-
rådet) 
 

Nyere tids kultur-
minne - ikke fre-
det 

Middels Noe forringet Noe miljø-
skade (-) 

KM 4 - Bosetnings 
og aktivitetsområde 
 

Automatisk fredet Stor Noe forringet Noe miljø-
skade (-) 

KM 3.2 -   Tidligere 
Våler batteri (A og 
C-området) 
 

Nyere tids kultur-
minne - ikke fre-
det 

Middels Noe forringet Noe miljø-
skade (-) 

KM 5 – Husmanns-
plass (ruin) 

Nyere tids kultur-
minne - ikke fre-
det 

Noe Noe forringet Ubetydelig 
miljøskade 
(0) 

KM 6 – Kullfremstil-
lingsanlegg 

To nyere tids kul-
turminner - ikke 
fredet 

Noe Noe forringet Ubetydelig 
miljøskade 
(0) 

 
KM 7 – Småbruk 

(dels ruin) 
Ett nyere tids kul-

turminne - ikke 
fredet 

Noe Noe forringet Ubetydelig 
miljøskade 
(0) 
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Kulturmiljø Alt. 0 Alt. 1 

 

KM 6  0 (0) 

KM 7  0 (0) 

Samlet vurde-
ring 

0 Noe negativ konse-
kvens 

Rangering 1 2 

 

Utbyggingsalternativet vurderes samlet til å gi noe negativ konsekvens, 

noe miljøskade, for fagtema kulturarv, sammenlignet med dagens situa-

sjon. Utbyggingsalternativet kan allikevel anbefales for videre utvikling 

av området, dersom skadereduserende tiltak innarbeides.  

Kulturminne 1 er et automatisk fredet kulturminne, som sikres med hensyns-

sone H730 i utbyggingsalternativet. Tiltak i nærområdet vil derimot kunne på-

virke opplevelsen av kulturminnet og gi noe miljøskade. Utbyggingsalternativet 

vil medføre miljøskade på kulturminne 2, et ikke fredet kulturminne, som vil 

måtte fjernes som følge av tiltaket. For kulturminne 3.1 tidligere Våler Batteri 

(B), vil tiltaket kunne medføre direkte påvirkning, dette i likhet med eksiste-

rende reguleringsplan. For kulturminne 3.2 og 4, 5, 6 og 7, samt kulturlandska-

pet nord for planområdet, vil utbyggingsalternativet kunne medføre noe indi-

rekte miljøskade, ved at opplevelsen av kulturlandskapet, kulturminnene eller 

kulturmiljøene blir påvirket av tiltaket. Graden av påvirkning avhenger utfor-

ming, plassering av bebyggelse, og øvrige skadereduserende tiltak. 

8 Skadereduserende tiltak  

8.1 Anleggsperioden 

- Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet fram-

kommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kultur-

vernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

- Alle kjente automatisk fredete- og nyere tids kulturminner som skal ivaretas 

skal avmerkes i plankart.  

- Automatiske fredete kulturminner, slik som aktivitets- og boplasser, som skal 

bevares, skal avmerkes i plan- og prosjekteringsmaterialet og sikres i anleggs-

perioden. 

- Under anleggsperioden må kjente registrerte automatisk fredete kulturminner 

som skal ivaretas gjerdes inn med midlertidig gjerde. Automatisk fredete kultur-

minner har en sikringssone på 5 meter, som i likhet med selve kulturminnet er 

fredet. Vegetasjon mellom kulturminnet og næringsområdet bør søkes ivaretatt 

som buffer.  
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- Nyere tids kulturminner som ikke blir direkte berørt av tiltaket, bør sikres og 

ivaretas i anleggsperioden. Eksempler på slike kulturminner er kullfremstillings-

anlegg eller anlegg tilknyttet tidligere Våler batteri.  

8.2 Permanent situasjon 

- Bestemmelser: Det er innarbeidet en bestemmelse knyttet til varsling av kul-

turminnemyndighet jf. Kml. § 8.2. 

- Bestemmelser: Det er innarbeidet bestemmelser knyttet til kulturminner i § 

2.2 og under § 11.2 Miljøoppfølgingsplan.  

- Plankart: Der automatisk fredete kulturminner ligger innen planområdet, er 

disse avmerket med hensynssone H730.  

- Kulturlandskap: Tiltaket bør i størst mulig grad hensynta kulturlandskapet i ut-

forming ved videre detaljprosjektering og ved gjennomføring. Særlig viktig å ta 

hensyn til er områdene øst i planområdet, som grenser mot kulturlandskapet 

ved Søndre og Nordre Gylderdammen.   

- Ved planlegging av tiltak bør det vurderes hvordan kantvegetasjon, grønne 

områder og beplantning kan dempe nær- og fjernvirkning. 

- Tiltak som direkte berører tidligere Våler Batteri (utskytningsområdet) bør fo-

relegges kulturminnemyndighet før igangsetting.  

9 Supplerende undersøkelser  

- Ingen aktuelle undersøkelser. 

10 Vedlegg 

- Kulturminneutredning for Våler batteri.  

11 Referanser  

- Inventarbeskrivelse Forsvarsbygg – arkiv. Oversendt 2021.  

- Høringsutkast til Forsvarets landsverneplan for forsvaret, (FBT 200). Oversendt 

fra Forsvarsbygg 2021.  

- Askeladden – Riksantikvarens nettdatabase 

- Store Norske leksikon 

- Statens kartverk 

- Viken Fylkeskommune 

- Smithsonian – National air and space museum – nettside.  

- wikipedia.no 

- flysam.no 

- nnvs.no 


