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Bærum kommune - Kirkerudbakken - Alpinbakke - Søknad til uttalelse- Kulturminnehensyn
Det vises til kommunens oversendelse 26.03.2019 om forslag til atkomst for å frakte masser til
oppfylling av Kirkerudbakken (Akershus fylkeskommunes uttalelse til terrengendringen er datert
22.10.2018). Akershus fylkeskommune uttaler seg her som regional kulturminnemyndighet.
Nyere tids kulturminner
Tiltakene er lokalisert innenfor et område som er avsatt som hensynssone landskap i
kommunedelplan for Tanumplatået og som bevaringsområde i reguleringsplan for Tanum
kirkeveier. Det er derfor svært viktig at foreslåtte tiltak ikke medfører varige endringer som kan
skade terreng og trær avsatt til vern.
Fylkeskommunen ønsker ikke å motsette seg etablering av midlertidig møteplasser som vist på
vedlagte situasjonskart, men ber om at kommunen stiller vilkår om at terrenget tilbakeføres til
tidligere utseende etter at oppfyllingsarbeidet i bakken er ferdigstilt.
Eiketreet er vernet i forbindelse med reguleringsplanen og fredet i henhold til
naturmangfoldsloven, for sistnevnte er fylkesmannen forvaltningsinstans. Det er foreslått
avbøtende tiltak for å beskytte treet under anleggsperioden. Fylkeskommunen har ikke kompetanse
til å vurdere om foreslåtte tiltak er tilstrekkelig til å beskytte det fredete treet. Vi anmoder
kommunen om å ta kontakt med fylkesmannen for avklaring av dette forholdet.
Automatisk fredete kulturminner
Det er registrert en rekke automatisk fredete kulturminner på Tanumplatået. Rett ved de planlagte
tiltakene er det registrert bl.a. gravfelt, kokegropfelt og dyrkingsspor. Innenfor arealet der det
ønskes en utvidelse av veien nærmest krysset for Tanumveien er det registrert en muntlig
overlevering om at det skal ha befunnet seg gravhauger som i dag er fjernet (registrert med id-nr.
3729 i Askeladden, Riksantikvarens database for kjente kulturminner). Det kan imidlertid fortsatt
være bevarte rester under bakkeoverflaten etter selve gravanlegget.
Med bakgrunn i de mange funnene av automatisk fredete kulturminner, i tillegg til et potensial for å
støte på et gravfelt fra jernalder innenfor tiltaksområdet, blir det stilt krav om arkeologisk
registrering iht. kulturminneloven § 9.
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Metode og budsjett
På bakgrunn av det tilsendte materialet er feltregistreringen anslått til totalt 2 dagsverk.
Undersøkelsene vil foregå ved maskinell sjakting. Det er beregnet at gravemaskinen skal gå med
arkeolog en dag. Neste dag er beregnet til at sjaktene gjenfylles, mens arkeolog ev. dokumenterer
funn. Tidsoverslaget omfatter ikke igjenfylling av søkesjaktene, men maskinkostnader til dette er
lagt inn i vedlagt budsjett. Det er i tillegg beregnet tre dagsverk til for- og etterarbeid.
Det bes om at berørte grunneiere blir varslet i god tid før oppstart av registreringen.
Kabelpåvisning og godkjenning for graving under høyspent må foreligge før det kan graves med
maskin.
De totale registreringskostnadene er stipulert til inntil kr 61 440,-. (beregnet i 2018-kroner).
Budsjettet er utarbeidet i henhold til Riksantikvarens retningslinjer for budsjettering og
gjennomføring av arkeologiske registreringer, gjeldende fra 1. januar 2016.
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/For-forvaltningen/Arkeologi/Budsjett-og-regnskap Det
vil bli fakturert for faktisk medgått arbeidstid. Fakturerte kostnader vil ikke overstige budsjettert
beløp. Kostnader knyttet til kommunale avgifter og kabelpåvisning kan variere og utgifter til dette
vil komme i tillegg.
Det opplyses om at tiltakshavere selv kan anskaffe gravemaskin til registreringen. Kostnadene for
maskin i budsjettet faller da bort.
Bestilling
All erfaring tilsier at avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner bør gjøres tidligst
mulig i saksprosessen.
Tiltakshaver må selv avtale tidspunkt og nærmere vilkår for registreringen med Arkeologisk
feltenhet v/ Linn Marksten, tlf. 22 05 56 95 / mobil 976 41 826, BestillingFeltenheten@afk.no
Registreringer kan bare foretas når bakken er snø- og telefri. Da det er stor pågang, spesielt på
høsten, bør bestilling gjøres i god tid for å sikre fremdriften i planarbeidet.
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