
Planutvalget 19.12 2019: 

Rik på historie 
Fagansvarlig kulturvern Ingunn Stuvøy 

Tanumplatået – forvaltning av et verdifullt kulturlandskap
Foto Svein Holo



Tanum kirkeveier

Gravhauger ved Tanum gård. Tanum Nordre

Vedlikehold av Tanum Kirkeveier og styving av askealleen

Tanumplatået og Hornimarka

Kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka, vedtatt 2015

Tanumplatået har status som et nasjonalt verdifullt 
kulturlandskap. Her er en enorm tetthet av kulturminner 
med stor tidsdybde, hvor de eldste funnene er økser fra 
yngre steinalder.



Tanum kirke, middelalderkirke

Tanum kirke, ca 1130. 
Tanum kirkekebygg 2017

Tanum kirke. Fredet, Kulturminneloven



Transformasjon av tun

Steinerskolen på Grav



Malmskrivergården (1639-42) 
Kulturminneloven, vedtaksfredet, 1973.

Etableringen av Bærums Verk får 
stor  betydning for Sandvika. 
Malm fra Sørlandet ble losset her 
og fraktet videre til Bærums Verk. 



Rådhuset. Arkitekt Magnus Poulsson 1927 og 1960.

 Bebyggelsen skal bevares. Ved vedlikehold, utbedring og reparasjon skal det påses at 
bygningens dimensjon, takform, fasader, dør- og vindusutforming, materialvalg og farger 
opprettholdes eller føres tilbake til opprinnelig utseende. 

Reguleringsplan PlanID 1987050. Sone O - Rådhuset med omgivelser 



Byutvikling på Hamang

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010-2020 

Gammel Industribebyggelse blir motor i byutviklingen.

Hamang Papirfabrikk, med pipe og fabrikklokaler 
blir nytt bysentrum i Sandvika. Tanken er en 
sirkelformet bygning bygget i 1950-årene som 
vannrenseanlegg for prosessvann til fabrikken. 

Vulkan i Oslo er et eksempel 
på transformasjon fra 
industri til Mathall.



Prioriterte større kulturmiljøer

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010-2020 – prioritert større kulturmiljø 

Jong/Bjørnegård. 

• er et relativt godt bevart kulturlandskap. Midt i dette 
landskapet ligger gårdene Jong vestre og østre og 
Bjørnegård. 

• Området danner en grønn korridor fra Sandvika og opp til 
Tanum platået og videre inn i Vestmarka. 



Villaer fra før 1920 

Munkebakken 1916, 
Fr. Nansens vei 13, Bombakken 8 
og Dicks vei 12

Reguleringsplan for området Lagåsen PlanID 1997006



Villabebyggelsen 1920-1940

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum 2010-2020 

Sverrestien 59

Kulturminner fra 
perioden 1920-1940,
registrert i 2012/2013.

Et prioritert utvalg på ca
500 kulturminner fra 
denne perioden er 
prioriterte kulturminner.



Villastrukturer
 Store hager hvor husene (kulturminner) er plassert på 

midten av tomten

 På linje, lik møneretning og avstand vei

 Bugnende hekker og vegetasjon mot vei, buktende, 
smale veifar

 Portstolper, murer, gjerder

 Gruslagte innkjøringer, gjerne til siden for huset

 Prydhage, park, nyttehage og naturtomt med store 
trær



• Eplehagefortetting fører til rask endring i vei- og villastruktur.
• Utforming av nybygg og tilbygg må tilpasses kulturmiljøet.
• Garasjer må tilpasses terreng og miljø.

Gamle Drammensvei, Blommenholm



Verktøykasse for kulturvern
 Kulturminneloven – fredning

 Plan og bygningsloven 

• Reguleringsplaner,  ex. Gamle Drammensvei, Lagåsen

• Kommuneplanens arealdel med bestemmelser - for uregulerte områder

• Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2010-2020. 

Planer fremover: 
 Fullføre kartlegging av villastrøkene

 Oppdatere og evaluere SEFRAK-registeret

 Rullering av KDP for kulturminner og kulturmiljøer 2010 - 2020.
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