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NOTAT - TILLEGG TIL KOMMUNESTYRET SAK 53/2017,  
DETALJREGULERING RINGVEIEN 2 
 
 
På bakgrunn av diskusjon i planutvalget under andregangsbehandling, ble administrasjonen 
bedt om en ekstra utsjekk mot kulturavdelingen og fylkesmannens kulturminneforvaltning om 
mulige funn av kulturminner innenfor planområdet.  
 
I regi av Lier kommune ble det på initiativ fra representant fra nabogruppen avholdt en 
befaring på Ringveien 2- tomta den 16.05.2017. Fylkeskommunens kulturminneavdeling ved 
Lars Hovland var tilstede i tillegg til representant fra nabogruppa, Lier historielag, 
kommunens kulturavdeling og saksbehandler på planseksjon. Formålet med befaringen var å 
se på mulig nyoppdagede rester av forsvarsverk på tomta. 
 
På bakgrunn av denne befaringen har fylkeskommunen gitt en tilleggsuttalelse til 
sluttbehandlingen av detaljregulering for Ringveien 2. De mener at nabogruppens funn er så 
interessante at de gjerne vil vurdere de i forhold til teorien om at Gjellebekk skanse har enn 
betydelig større utstrekning enn tideligere antatt. Se vedlegg. 
 
Fylkeskommunen ønsker å påta seg å gjøre en basisregistrering der kulturminner blir 
kartfestet, fotografert og beskrevet slik at en minimums kunnskap om kulturminnene blir 
sikret. De uttaler også at for de kulturminnene som inngår i den nye teorien og ligger i 
området avsatt til grøntområder kan avsettes med hensynssone bevaring av kulturmiljø. 
Kulturminnene som ligger i grøntsonen har vært kjent lenge og har relativt tydelige strukturer. 
Kuturminnene inne på tomta ble ikke oppdaget under de tidligere gjennomførte 
kulturminneregistreringene og er trolig i så dårlig forfatning at de ikke engner seg så godt til 
formidling. 
 
Lokalt engasjement har tilført kulturhistorisk kunnskap som fylkeskommunen ser på som 
svært viktig å få dokumentert slik at kunnskap ikke går tapt.  
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Rådmannens anbefaling: 
Rådmannen foreslår at kommunestyret av hensyn historen på Gjellebekk vedtar følgende 
endringer i reguleringsbestemmelsene: 

- § 2-2-1 c) Før det gis tillatelse til tiltak innefor K/I1 skal funn av kulturminner knyttet 
til Gjellebekk skanse være dokumentert. 

- § 4-2 b) Hensynsone – Bevaring av kulturmiljø (H570)  
Kulturminner innenfor hensynssone H570_1 skal tas vare på. Det må ikke forekomme 
noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan føre til skade på 
kulturminnene uten tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.  
 

Og i plankartet: 
- Hensynssone H_570 Bevaring av kulturmiljø legges over feltene avsatt til 

naturområder. 
 
 
Vedlegg: Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, mail datert 19. mai. 
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Gunhild Løken Dragsund (Planseksjonen)

Fra: Lars Hovland <lars.hovland@bfk.no>
Sendt: fredag 19. mai 2017 01.10
Til: Gunhild Løken Dragsund (Planseksjonen)
Emne: Uttalelse til kulturminner på Ringveien 2 tomta

Kulturminneforvaltningen ved Buskerud fylkeskommune har deltatt på en befaring av Ringveien 2 tomta i 
Lier kommune. Befaringen ble holdt den 16.05.2017 i regi av Lier kommune. Foruten representanter fra 
Lier kommune og undertegnede fra fylkeskommunen, deltok også representant for Lier historielag og 
representant fra Nabogruppa Hennummarka. Formålet med befaringen var å se på mulige nyoppdagede 
kulturminner på tomta. 
 
Under befaringen ble deltagerne presentert for en ny teori rundt gjellebekk skanses utstrekning som kan 
kaste et helt nytt lys på skanseanlegget. Teorien er fremsatt av Rolf Bjerke i nabogruppa Hennummarka. 
Teorien går i korte trekk ut på at skansen har vært vesentlig større enn hittil antatt, og at det har vært et 
befestningsverk som har strukket seg tvers over tomta for Ringveien 2. Fylkeskommunen har tidligere 
registrert et stort antall strukturer sør for og vest for det hittil kjente skanseområdet, som er karakterisert 
som mulige skanser og forsvarsverker. Vi har derfor allerede jobbet med en teori om at skansen på 
gjellebekk har vært større enn det som inntil nå har vært kjent. 
 
Fylkeskommunen har utført arkeologisk registrering på Ringveien 2 tomta uten at det ble funnet 
automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra nyere tid. Under befaringen den 16.05. ble det 
likevel observert kulturminner på tomta. Fylkeskommunen mener den nye teorien om gjellebekk skanse 
som nå er framsatt er svært interessant og vi mener det er viktig å følge den opp. Fylkeskommunen ønsker 
å påta seg å gjøre en basisregistrering der kulturminner blir kartfestet, fotografert og beskrevet slik at vi 
sikrer et minimum av kunnskap om disse kulturminnene. Vi håper å få gjort dette før sommerferien. 
 
Fylkeskommunen har ved flere anledninger tidligere uttalt oss om verdien til skansen og kulturmiljøet på 
Gjellebekk. Vi mener at skansen er av stor nasjonal betydning og at kulturmiljøet har svært høy verdi. Vi 
mener det er viktig at man forsøker å i størst mulig grad bevare et helhetlig skanseanlegg og kulturmiljø, 
og at man forsøker å unngå å fragmentere skansen og kulturmiljøet opp ved å bygge ut områder som 
ligger i mellom de ulike kulturminnene. Det er viktig at skansen skal kunne oppleves som et mest mulig 
helhetlig anlegg uten for mange moderne innslag som forstyrrer opplevelsen av kulturminnet. 
 
Buskerud fylkeskommune har deltatt med innspill i planprosessen og er derfor kjent med hvor langt denne 
prosessen nå har kommet. Da vi kun har hatt anledning til å se nærmere på noen få av kulturminnene som 
skal være oppdaget på Ringveien 2 tomta er det vanskelig å gjøre en verdivurdering av disse. Vi har heller 
ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å hverken kunne bekrefte eller avkrefte teorien om at det skal 
finnes forsvarsverker på tomta. Det er derfor vanskelig å komme med en kvalifisert anbefaling i forhold til 
om planen bør vedtas eller ikke. Her vil kommunestyret uansett ha et bredere kunnskapsgrunnlag der også 
andre temaer vil spille inn. Dersom det finnes andre alternative tomter i kommunen som egner seg bedre 
til næringsutvikling, vil det kanskje være hensiktsmessig å bevare kulturminnene på Ringveien 2 tomta, 
men dersom det er behov for utbygging nettopp her vil kulturminnene kanskje måtte havne i skyggen av 
dette behovet. Et tredje alternativ kan være å ta vare på noen kulturminner samtidig som tomten benyttes 
til næring. Dette kan for eksempel gjøres ved å utvide arealet som er avsatt til vegetasjonsskjerm. 
 
Flere av kulturminnene som inngår i den nye teorien ligger utenfor planområdet eller i området som er 
avsatt til grøntområde og som skal bevares som naturområde. Disse kulturminnene vil ikke berøres av en 
eventuell utbygging og vil derfor kunne bevares. Vi anbefaler at kulturminnene som ligger inne i 
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reguleringsplanens grøntområder bevares og legges inn under en hensynssone C, bevaring av kulturmiljø. 
Kulturminnene som ligger i reguleringsplanens grøntområder har lenge vært kjent og er relativt tydelige 
strukturer. Kulturminnene som ligger på Ringveien 2 tomta ble ikke oppdaget ved fylkeskommunens 
kulturminneregistrering og er trolig i dårlig forfatning. De vil da ikke være like egnet til formidling som de 
fra før kjente skansene sør for den gamle kongeveien. Bevaring av disse kulturminnene vil da heller ikke 
være like viktig. 
 
Det vil likevel være svært viktig å bevare kunnskapen om disse kulturminnene. Fylkeskommunen vil som 
nevnt påta seg å gjøre et minimum av dokumentasjon for å sikre at kunnskapen ikke går tapt. Dersom det 
viser seg å være ønske eller behov for å gjøre en bredere tolkning av disse kulturminnene i lys av øvrige 
kulturminner og i lys av den nye teorien om skansens utbredelse vil det kanskje være nødvendig å hente 
inn ekstern kompetanse. Vi håper da og kunne ha et samarbeidsprosjekt med kommunen om dette. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Lars Hovland 
Arkeolog/rådgiver  
Utviklingsavdeling 
………………………………………………………… 
direkte:           32 80 86 64 
web:                bfk.no 
………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 


