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SAMMENDRAG 

Multiconsult har bistått Nordre Follo kommune med å kvalitetssikre kulturminneverdivurderinger av 
bygninger gjort av arkitektstudenter i 2017. Rapporten går gjennom bygningene som var blitt vurdert til å 
ha svært stor kulturminneverdi (3 bygninger) og stor kulturminneverdi (41 bygninger), samt 6 bygninger 
nord for Kirkeveien som ligger i et pressområde. 
 
Av til sammen 44 bygninger forslås det at 32 skal samles i 10 kulturmiljø som bør få H570. I 3 av 
kulturmiljøene foreslåes det å inkludere flere bygninger enn dem som er oppført i vurderingene i 2017.  
Det er vurdert at 7 bygninger bør få H570 som enkeltstående bygninger.  
 
Av bygningene på listen fra 2017 over bygninger med stor verdi er 2 bygninger revet og 3 bygninger 
anbefales ikke vernet.  
 
For bygningene nord for Kirkeveien er det foreslått at bygningene markeres som bygninger som skal 
bevares i plankartet. 
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1 Oppdraget 

Multiconsult har bistått Nordre Follo kommune med å kvalitetssikre kulturminneverdivurderinger av 
bygninger gjort av arkitektstudenter i 2017.  
 
Rapporten går gjennom bygningene som var blitt tilkjent henholdsvis svært stor kulturminneverdi (3 
bygninger) og stor kulturminneverdi (41 bygninger), samt 6 bygninger nord for Kirkeveien som ligger i et 
pressområde.  

2 Metode 

Kvalitetssikringen hat tatt utgangspunkt i de nevnte registreringene fra 2017. Da ble det tatt bilder og fylt ut 
skjemaer for hvert objekt; disse registreringene ligger i en kartbase og er knyttet til eiendommene på kart. 
 
I vår kvalitetssikring har vi benyttet Askeladden og andre offentlige kilder, lokalhistorisk litteratur, 
bildematerialet fra 2017, samt norgeibilder.no og Google Maps. Multiconsults konsulenter i dette 
oppdraget har bakgrunn fra regional og kommunal kulturminneforvaltning og har lang erfaring fra 
registreringer og verdivurderinger av kulturminner.  Vurderingene gjort av Multiconsult i denne rapporten 
er basert på tilgjengelig informasjon og bildemateriale. 
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3 Enkeltbygninger med vurderinger 

3.1 Svært stor verdi 

Svært stor verdi  

Lokalitet Vurdering 2017 Vurdering Multiconsult Kommune
plan 

Villa Underland 213-0009 

 

Svært stor verdi: 
Kulturminnet har særlig 
arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 
Spesialtegnet til familien 
Underland. Representativt 
for Sverre Fehns 1960-talls 
bygg og villaer. 

Bygningen har svært stor 
verdi i kraft av å være 
tegnet av Sverre Fehn og 
for å være representativ 
for hans arkitektur og for 
1960-tallets arkitektur. 
Bygningen er ikke fredet.  
Oppført 1962. Presentert 
i Byggekunst samme år.  
Fehns bygninger er 
tilpasset 
terreng/omgivelser. 
Hagen/omkringliggende 
anlegg bør derfor også 
medtas i hensynssonen.  

 Ja, 
bygningen 
inkludert 
hage/omk
ringliggen
de anlegg.   

Vognmagasin, Ski magasinplass 213-1041 

  

Svært stor verdi: 
Kulturminnet er knyttet til 
virksomheter med særlig 
betydning for historien.  
Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til hendelser eller 
begivenheter med særlig 
betydning for historien.  
Stor verdi: Kulturminnet har 
særlig betydning som ressurs 
for lokal utvikling og 
verdiskaping 
 
Må ses i sammenheng med 
resten av anlegget. Tydelig 
militær funksjon. 

Forskriftsfredet bygning 
etter §22a, 
Landsverneplanen for 
forsvaret, Forsvarsbygg.  
Oppført 1897. 

Ja, inkl. 
området 
mellom 
begge 
magasine
ne. Se 
tabell 4-1.  

Vognmagasin, Ski magasinplass 213-1042 

  

Svært stor verdi: 
Kulturminnet er knyttet til 
virksomheter med særlig 
betydning for historien.  
Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til hendelser eller 
begivenheter med særlig 
betydning for historien.  
Stor verdi: Kulturminnet har 
særlig betydning som ressurs 
for lokal utvikling og 
verdiskaping 
 
Må ses i sammenheng med 
resten av anlegget. Tydelig 
militær funksjon. 

Forskriftsfredet bygning 
etter §22a, 
Landsverneplanen for 
forsvaret, Forsvarsbygg.  
Oppført 1897. 

Ja, inkl. 
området 
mellom 
begge 
magasine
ne. Se 
tabell 4-1. 

Tabell 3-1 
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3.2 Stor verdi 

Stor verdi  

Lokalitet Vurdering 2017 Vurdering Multiconsult Kommune 
plan 

Torvang 213-0002 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 

Forretningsgård oppført i 
1940, også kalt 
Næssbygget.  
Tidstypisk arkitektur. 

Ja. Bygningen 
bør få egne 
bestemmelser 
som regulerer 
påbygging og 
tiltak på 
fasader. 

Rutheim 213-0003 

  

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Stor verdi: Kulturminnet har 
særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 

Bygningen ble oppført 
som forretningsgård i 
1933 og var en av de 
første moderne 
bygningene i Ski 
sentrum. Tidstypisk 
arkitektur.  

Ja. Bygningen 
bør få egne 
bestemmelser 
som regulerer 
påbygging og 
tiltak på 
fasader. 

Ski ungdomsskole 213-0005 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til hendelser eller 
begivenheter med særlig 
betydning for historien. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 

Tidstypisk 
undervisningsbygning 
oppført 1939. Flere 
byggefaser, alle fasene 
har antageligvis ikke like 
stor verdi.  

Ja. Bygningen 
bør få egne 
bestemmelser 
som regulerer 
påbygging og 
tiltak på 
fasader. 

Dagli 213-0013 

 

Stor verdi: Kulturminnet har 
særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 
Opprinnelig tegnet spesifikt 
for tomten. Representativt 
for 60-tallets boligarkitektur. 

Oppført 1966, garasjen 
påbygd 1978. Arkitekt 
Per Amund Riseng. 
Godt stedstilpasset 
arkitektur med stor 
arkitektonisk verdi. 

Ja. Bygningen 
reguleres 
gjennom 
generelle 
bestemmelser 
for H570.  

Dagbo 213-0026 Stor verdi: Kulturminnet har 
særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
  
Stiltypisk. 

Tidstypisk 
institusjonsarkitektur. 
Åpnet i 1977. Arkitekt 
Herman Riseng.  

Ja. Bygningen 
bør få egne 
bestemmelser 
som regulerer 
påbygging og 
tiltak på 
fasader. 
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Bryggerhus, Hebæk 213-0033 

 

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
 
Blant de eldste hus i Ski. 
Representativt for eldre 
gårdsbruk i regionen.  

Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser.  

Ja, se tabell 4-
2.  

Låve, Rullestad 213-0038 

 

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien.  
 
Må sees i sammenheng med 
tunet.  

Bygningen er fra 1916. 
Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Lensmannsgården 213-0040 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 
Opprinnelig sjeldent – bygget 
til lensmannen i Ski 

Særpreget bygning i 
dragestil, oppført 
1906.Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Driftsbygn., Lensmannsgården 213-0041 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
 
Opprinnelig sjeldent – bygget 
til lensmannen i Ski. 
 
Må sees i sammenheng med 
tun.  

Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 
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Stabbur, Lensmannsgården 213-0042 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
 
Opprinnelig sjeldent – bygget 
til lensmannen i Ski. 
 
Må sees i sammenheng med 
tun. 

Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Vedskjul, Lensmannsgården 213-0043 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
 
Må sees i sammenheng med 
tun. 

Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Sand 213-1001 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 
Et av få gjenværende trehus i 
Ski sentrum. 

Google maps bilde fra 
nov. 2020 viser at 
bygningen er revet.   

 

Sand, uthus 213-1002 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
 
Et av få gjenværende trehus i 
Ski sentrum. 

Google maps bilde fra 
nov. 2020 viser at 
bygningen er revet.   

 

Waldemarhøy 213-1005 Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 

Dragestil, den første 
virkelige villaen av denne 
typen som ble reist i 
stasjonsbyen Ski.  
Oppført 1889.  
 
Bygningen bør inngå i et 
kulturmiljø sammen med 

Ja, se tabell 4-
2. 
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Stor verdi: Kulturminnet har 
særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 
Opprinnelig stiltypisk, 
eksklusivt og sjeldent i Ski.  

Ustvedthuset (1740) og 
stabburet (tilflyttet, 
1800-tallet) på tunet. Det 
bør også vurderes om 
Hagabua fra 1926 skal 
inngå. Bua representerer 
en type bygninger som 
forsvinner pga 
manglende vern/sikring. 
 

Kapell-Sander 213-1007 

 

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
 
Representativt for eldre 
gårdsbruk i regionen. 
Må sees i sammenheng med 
tunet.  

Bygningen er datert til 
1760. Dens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Stabbur, Kapell-Sander 213-1008 

 

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 
Representativt for eldre 
gårdsbruk i regionen. 
Må sees i sammenheng med 
tunet.  

Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Driftsbygning, Kapell-Sander 213-1009 

  

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 
Representativt for eldre 
gårdsbruk i regionen. 
Må sees i sammenheng med 
tunet. 

Bygningen er fra 1879. 
Dens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser nærområde. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Skjul/do, Kapell-Sander 213-1010 Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
 
Representativt for eldre 
gårdsbruk i regionen. 
Må sees i sammenheng med 
tunet. 

Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 
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Bryggerhus, Kapell-Sander 213-1011 

 

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
 
Representativt for eldre 
gårdsbruk i regionen. 
Må sees i sammenheng med 
tunet. 

Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Bolighus, Hebæk Gård 213-1017 

 

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 
Sjeldent påkostet og stort 
hovedhus på gårdsbruk i Ski 
fra denne perioden. Må sees 
i sammenheng med 
tun/landskap.  

Bygningen er fra 1913. 
Dens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Låve, Hebæk Gård 213-1018 

 

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
 
Representativt for eldre 
gårdsbruk i regionen. 
Må sees i sammenheng med 
tun/landskap. 

Bygningen er fra 1898. 
Dens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser nærområde. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Nylåven, Hebæk Gård 213-1019 Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
 
Representativt for eldre 
gårdsbruk i regionen. 
Må sees i sammenheng med 
tun/landskap. 

Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 
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Do, Hebæk Gård 213-1020 

 

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
 
Representativt for eldre 
gårdsbruk i regionen. 
Må sees i sammenheng med 
tun/landskap. 

Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Grisehus, Hebæk Gård 213-1021 

  

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
 
Representativt for eldre 
gårdsbruk i regionen. 
Må sees i sammenheng med 
tun/landskap. 

Bygningens største 
kulturminneverdi er som 
del av et bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Stabbur, Hebæk Gård 213-1022 

 

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien.  
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 
Sjelden detaljering rundt 
vindu oppunder møne mot 
øst og soppstolper av stein. 
 
Representativt for eldre 
gårdsbruk i regionen. 
Må sees i sammenheng med 
tun/landskap. 

Bygningen er fra 1898. 
Dens største 
kulturminneverdi er som 
del av et bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser nærområde. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Bolighus, Finstad Nordre 213-1035 Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien.  
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 

Tunet består av flere 
bygninger, se tabell 4-2.  
 
Bygningen er fra 1883. 
Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  

Ja, se tabell 4-
2. 
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Må sees i sammenheng med 
tunet.  

Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Bolighus, Rullestad 213-1045 

 

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien.  
 
Må ses i sammenheng med 
tunet. Beliggenhet i en akse 
mellom to alléer, utsikt over 
kornåker. 

Bygningen er fra 1870. 
Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Stabbur, Rullestad 213-1046 

 

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien.  
 
Må ses i sammenheng med 
tunet. 

Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Bryggerhus, Rullestad 213-1047 

 

Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien.  
 
Må ses i sammenheng med 
tunet. 

Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på gården/tunet og nære 
omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Bolighus, Dahl 213-1084 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
 
Må ses i sammenheng med 
miljøet i Stasjonsveien. 

Bygningen har liten 
kulturminneverdi.  
Det er gjort store 
endringer i bygningens 
eksteriør. Den fremstår 
som lite autentisk, 
bortsett fra grunnmur og 
kjellervinduer.  
 
 

Nei.  
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Bolig, Leikvang, "Vesle Solvang" 213-1085 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Middels verdi: Kulturminnet 
er knyttet til virksomheter 
med særlig betydning for 
historien. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig betydning som 
ressurs for lokal utvikling og 
verdiskaping.  
 
Må ses i sammenheng med 
miljøet i Stasjonsveien. 

Nasjonalromantikk, må 
sees i sammenheng med 
uthuset. 
Sjeldenheten ligger i at 
denne typen bygninger 
vanligvis er forsvunnet 
fra byer og tettsteder. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Uthus, Leikvang, "Vesle Solvang"213-1086 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Middels verdi: Kulturminnet 
er knyttet til virksomheter 
med særlig betydning for 
historien. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig betydning som 
ressurs for lokal utvikling og 
verdiskaping.  
 
Må ses i sammenheng med 
miljøet i Stasjonsveien. 
Loftstypologien sjelden så 
sentralt i tettsted. 

Nasjonalromantikk, må 
sees i sammenheng med 
uthuset. 
Sjeldenheten ligger i at 
denne typen bygninger 
vanligvis er forsvunnet 
fra byer og tettsteder. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Bolighus, Frisørsalong, Solvang 213-1087 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Middels verdi: Kulturminnet 
er knyttet til virksomheter 
med særlig betydning for 
historien. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig betydning som 
ressurs for lokal utvikling og 
verdiskaping.  
 
Må ses i sammenheng med 
miljøet i Stasjonsveien. 

Store endringer i 
eksteriøret gjennom 
årene. Datering første 
kvartal 1900. Fremstår 
som mer tidstypisk for 
mellomkrigsårene. 

Nei.  

Stasjonsbygn., Kråkstad stasjon 213-1088 Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 

Stasjonsbygningen er fra 
1882. Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 

Ja, se tabell 4-
2. 
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Stor verdi: Kulturminnet har 
særlig betydning som ressurs 
for lokal utvikling og 
verdiskaping.  
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 
Må ses i sammenheng med 
stasjonsmiljøet. Henger 
sammen med pakkhuset og 
utedoen. Bygningen er en 
stedsmarkør for Kråkstad, og 
bør forbli synlig fra 
Stasjonsveien og jernbanen. 
Et av få originale 
stasjonsbygg i Ski kommune. 
  

omfatter alle bygningene 
på stasjonsområdet og 
de nærmeste omgivelser. 

Off. toalett, Kråkstad stasjon 213-1089 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig betydning som 
ressurs for lokal utvikling og 
verdiskaping.  
 
Må ses i sammenheng med 
stasjonsmiljøet. Et av få 
originale stasjonsmiljøer i Ski 
kommune. 
  

Bygningens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på stasjonsområdet og 
nære omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Verksted, "Det gamle meieriet", Åsli 213-1090 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig betydning som 
ressurs for lokal utvikling og 
verdiskaping.  
 
Må ses i sammenheng med 
stasjonsmiljøet. Et av få 

Bygningen er fra ca. 
1910. Dens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på stasjonsområdet og 
nære omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 
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originale stasjonsmiljøer i Ski 
kommune.  

Kråkstad kornmagasin 213-1091 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
Stor verdi: Kulturminnet har 
særlig betydning som ressurs 
for lokal utvikling og 
verdiskaping.  
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 
Må ses i sammenheng med 
stasjonsmiljøet. Et av få 
originale stasjonsmiljøer i Ski 
kommune.  

Bygningen er fra 1918. 
Dens største 
kulturminneverdi ligger i 
å være en del av et 
bygningsmiljø.  
 
Bygningen bør inngå i en 
hensynssone som 
omfatter alle bygningene 
på stasjonsområdet og 
nære omgivelser. 

Ja, se tabell 4-
2. 

Villa Midsem 213-1092 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Stor verdi: Kulturminnet har 
særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig betydning som 
ressurs for lokal utvikling og 
verdiskaping.  
 
Må ses i sammenheng med 
tunet.  

Ligger i et tun sammen 
med «Gamle-
bygningen». Tunet 
består også av to mindre 
bygninger. Tunet med 
uthusbygninger samt 
hage/tun bør være en 
hensynssone/kulturmiljø.  

Ja, se tabell 4-
2. 

"Gamle-bygningen", Villa Midsem 213-1093 

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Stor verdi: Kulturminnet er 
knyttet til virksomheter med 
særlig betydning for 
historien. 
Stor verdi: Kulturminnet har 
særlig betydning som ressurs 
for lokal utvikling og 
verdiskaping.  
Stor verdi: Kulturminnet har 
særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 
Må ses i sammenheng med 
tunet.  

Ligger i et tun sammen 
med Villa Midsem. Tunet 
består også av to mindre 
bygninger. Tunet med 
uthusbygninger samt 
hage/tun bør være en 
hensynssone/kulturmiljø.  
Datert første kvartal 
1700.  

Ja, se tabell 4-
2. 

Bolighus, Midsemveien 18A 213-1095 Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 

Middels verdi pga. 
SEFRAK/alder (fjerde 
kvartal 1800). 

Nei.  
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Skolebygning, Kråkstad skole 213-1098

 

Stor verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Middels verdi: Kulturminnet 
er knyttet til virksomheter 
med særlig betydning for 
historien. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 
 
Representativt for datidens 
skolearkitektur.  

Eldste delen er fra 1911. 
Bygningen er tidstypisk 
og representativ med et 
markant eksteriør. 

Ja. 

Tabell 3-2    

3.3 Kirkeveien nord 

Kirkeveien nord  

Lokalitet Vurdering 2017 Vurdering Multiconsult Kommune 
plan 

Fugleli 213-0010 

 

Middels verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen. 
Middels verdi: Kulturminnet 
har særlig arkitektonisk og 
arkitekturhistorisk verdi. 

For å hindre rivning bør 
bygningene reguleres 
med dagens fotavtrykk. 

Ja, bør 
vises som 
bygning 
som skal 
bevares i 
plankartet 
med tykk 
svart 
omriss.   
 

Fagerhøi 213-0011 

 

Middels verdi: 
Kulturminnet representerer 
faser med særlig betydning 
for historien/utviklingen.  

For å hindre rivning bør 
bygningene reguleres 
med dagens fotavtrykk. 

Ja, bør 
vises som 
bygning 
som skal 
bevares i 
plankartet 
med tykk 
svart 
omriss.   
 

Furuheim 213-0012 Middels verdi: For å hindre rivning bør 
bygningene reguleres 
med dagens fotavtrykk.  

Ja, bør 
vises som 
bygning 
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Kulturminnet representerer 
faser med særlig betydning 
for historien/utviklingen.  

som skal 
bevares i 
plankartet 
med tykk 
svart 
omriss.   
 

Fredbo 213-0015 

 

Middels verdi: 
Kulturminnet representerer 
faser med særlig betydning 
for historien/utviklingen.  

For å hindre rivning bør 
bygningene reguleres 
med dagens fotavtrykk. 

Ja, bør 
vises som 
bygning 
som skal 
bevares i 
plankartet 
med tykk 
svart 
omriss.   
 

Høisand 213-1014 

 

Middels verdi: 
Kulturminnet representerer 
faser med særlig betydning 
for historien/utviklingen. 
 

For å hindre rivning bør 
bygningene reguleres 
med dagens fotavtrykk. 

Ja, bør 
vises som 
bygning 
som skal 
bevares i 
plankartet 
med tykk 
svart 
omriss.   
 

Aasnes 213-0016 

 

Middels verdi: Kulturminnet 
representerer faser med 
særlig betydning for 
historien/utviklingen.  

For å hindre rivning bør 
bygningene reguleres 
med dagens fotavtrykk. 

Ja, bør 
vises som 
bygning 
som skal 
bevares i 
plankartet 
med tykk 
svart 
omriss.   
 

Tabell 3-3    
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4 Bygningsmiljøer som bør sees samlet 

I flere av de følgende foreslåtte kulturmiljøene har det samlede miljøet stor verdi og enkeltbygningene har varierende 
verdi som enkeltstående bygninger. Felles for alle er at de må sees som enheter som samlet får en hensynssone H570, 
dvs. inkluderer alle bygningene og tunet/landskapet mellom bygningene. Se illustrasjon/eksempel nedenfor.  
 

 
I eksempelet er linjene trukket vilkårlig for å illustrere hvordan en H570 for eksempel kan legges på Kapell-Sander.  
 

4.1 Kulturmiljø med svært stor verdi 

 Kulturmiljø med svært stor verdi  

Eiendom Bygninger Vurderinger 

Ski magasinplass Vognmagasin, Ski magasinplass 213-
1041 

Bygningene er markert som enkeltstående 
forskriftsfredede bygninger i Askeladden. 
Bygningene og plassen mellom dem bør 
markeres som H570 i kommuneplanen.  

Vognmagasin, Ski magasinplass 213-
1042 

Tabell 4-1 

4.2 Kulturmiljø med stor verdi 

Kulturmiljø med stor verdi  

Eiendom Bygninger Vurderinger 

Hebæk 
 
 

Bryggerhus, Hebæk 213-0033 Kulturmiljøet Hebæk inneholder 7 
bygninger knyttet til gårdsdrift.  
 
Bygningenes største kulturminneverdi 
ligger i det samlede kulturmiljøet. 
Kulturmiljøet består bla. av flere mindre 
uthusbygninger som ofte har blitt fjernet 
når de hadde utspilt sin rolle. 
Kulturmiljøet Hebæk har bygninger fra 
flere faser som viser tidsdybde.  
 

Bolighus, Hebæk Gård 213-1017 

Låve, Hebæk Gård 213-1018 

Nylåven, Hebæk Gård 213-1019 

Do, Hebæk Gård 213-1020 

Grisehus, Hebæk Gård 213-1021 

Stabbur, Hebæk Gård 213-1022 

Rullestad 
 
 

Bolighus, Rullestad 213-1045 Kulturmiljøet Rullestad inneholder 4 
bygninger knyttet til gårdsdrift.  
 
Bygningenes største kulturminneverdi 
ligger i det samlede kulturmiljøet. 
Rullestad har en klar tunstruktur og det 
bør vurderes om nyere/moderne 
bygninger skal inngå i H570 for å markere 
strukturen og tidsdybden i anlegget.  

Låve, Rullestad 213-0038 

Stabbur, Rullestad 213-1046 

Bryggerhus, Rullestad 213-1047 
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Kapell-Sander 
 
 

Kapell-Sander 213-1007 Kulturmiljøet Kapell-Sander inneholder 5 
bygninger knyttet til gårdsdrift.  
 
Bygningenes største kulturminneverdi 
ligger i det samlede kulturmiljøet. Kapell-
Sander har en klar tunstruktur og stor 
tidsdybde innenfor kulturmiljøet.  
 
Miljøet inkluderer i tillegg til bygningene 
tre automatisk fredede lokaliteter samt 
den antatte lokaliseringen av Sander 
kirkested/Sande kirke fra middelalderen. 
Disse må inkluderes i kulturmiljøet.  
 

Stabbur, Kapell-Sander 213-1008 

Driftsbygning, Kapell-Sander 213-1009 

Skjul/do, Kapell-Sander 213-1010 

Bryggerhus, Kapell-Sander 213-1011 

Kråkstad stasjon 
 
 

Stasjonsbygn., Kråkstad stasjon 213-
1088 

Kulturmiljøet Kråkstad stasjon inneholder 
4 bygninger knyttet til 
samferdsel/offentlig tjeneste.  
 
Bygningenes største kulturminneverdi 
ligger i det samlede kulturmiljøet som er 
forholdsvis godt bevart/har stor 
autentisitet.  
 

Off. toalett, Kråkstad stasjon 213-1089 

Kråkstad kornmagasin 213-1091 

Verksted, "Det gamle meieriet", Åsli 
213-1090 

Lensmannsgården 
 
 

Lensmannsgården 213-0040 Kulturmiljøet Lensmannsgården 
inneholder fire bygninger opprinnelig 
knyttet til offentlig tjeneste.  
 
Bygningenes største kulturminneverdi 
ligger i det samlede kulturmiljøet som 
hadde tilknytningen til offentlig tjeneste.  
 

Driftsbygn., Lensmannsgården 213-0041 

Stabbur, Lensmannsgården 213-0042 

Vedskjul, Lensmannsgården 213-0043 

Midsem 
 
 

Villa Midsem 213-1092 Kulturmiljøet Midsem inneholder 2 
bygninger vurdert i 2017, samt 2 
uthusbygninger og hage/tun.  
 
Bygningenes største kulturminneverdi 
ligger i det samlede kulturmiljøet. 
Bygningene som ligger i hver ende av, og 
langs hagen/tunet mot øst, utgjør en klar 
avgrensning og struktur.  
 

"Gamle-bygningen", Villa Midsem 213-
1093  

Finstad Nordre 
 
 

Bolighus, Finstad Nordre 213-1035 
 

I kulturmiljøet Finstad Nordre er det flere 
bygninger som ikke står i listen fra 2017 
over bygninger med stor verdi.  
 
Bygningenes største kulturminneverdi 
ligger i det samlede kulturmiljøet og 
resterende bygninger på Finstad Nordre 
bør vurderes inkludert i et samlet 
kulturmiljø.  
 

Vesle Solvang 
 
 

Bolig, Leikvang, "Vesle Solvang" 213-
1085 

Kulturmiljøet «Vesle Solvang» inneholder 
to mindre bygninger som utgjør et lite 
kulturmiljø i nærområdet til Kråkstad 
stasjon.  
 

Uthus, Leikvang, "Vesle Solvang"213-
1086 
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Bygningene er av en type det er få igjen av 
i sentrale områder/bykjerner da de som 
regel har måttet vike plass for 
utbygginger/veiomlegginger o.l.  
 

Waldermarhøy  
 
inkl.  Ustvedthuset, 
stabburet og evt. 
Hagabua 
 

Waldemarhøy 213-1005 
 

Waldemarhøy bør inngå i et kulturmiljø 
sammen med stabburet og Ustvedthuset 
på tunet. Stabburet er flyttet til området, 
men utgjør en del av kulturmiljøet som 
finnes der i dag. 
 
Det kan også vurderes om Hagabua skal 
være en del av dette miljøet, evt. om den 
skal få en egen hensynssone/markering i 
kartet. 
 

Tabell 4-2 

5 Generelle anbefalinger 

• Ut fra en gjennomgang av Askeladden kan det se ut til at det mangler bygningsmiljøer med 

stor kulturminneverdi, som for eksempel Søndre Finstad, og enkeltbygninger, som for 

eksempel Stasjonsveien 5, som bør inkluderes.  

• Stasjonsveien 5 (nabobygning), tidstypisk 30-talls funkis med næring i første etasje, har 

middels til stor kulturminneverdi (ikke på listen). 

• Listen over bygninger med kulturminneverdi bør videreutvikles og bygningene vurderes ut 

fra andre kriterier enn kun SEFRAK-registreringene og visuell befaring.  

• Det bør vurderes å lage «gul liste» med kommunalt listeførte kulturminner hvor kulturmiljøer 

og utvalgte enkeltbygninger blir lagt inn i Askeladden.  

 

 

 



OVERSIKT OVER OBJEKTER OMTALT I RAPPORT TRINN 1 - MULTICONSULT
GNR BNR Bruksnavn Objekt_ID
132 253 Villa Underland
132 90 Sandertunet 40

137 790 Bolighus, Finstad Nordre 213-1035
134 75 Fugleli 213-0010
134 33 Fagerhøi 213-0011
134 86 Furuheim 213-0012
134 40 Fredbo 213-0015
134 53 Aasnes 213-0016
134 59 Høisand 213-1014
132 6 Lensmannsgården 213-0040
132 6 Driftsbygning, Lensmannsgården 213-0041
132 6 Stabbur, Lensmannsgården 213-0042
132 6 Vedskjul, Lensmannsgården 213-0043
60 39 Bolighus, Midsemveien 18A 213-1095
134 225 Dagli 213-0013
129 591 Dagbo 213-0026
234 147 Torvang 213-0002
134 133 Rutheim 213-0003
133 5 Waldemarhøy 213-1005
133 5 Ustvedthuset 213-1006
6 4 Bolighus, Dahl 213-1084
129 1 Bryggerhus, Hebæk 213-0033
131 1 Låve, Rullestad 213-0038
133 1 Kapell-Sander 213-1007
133 1 Stabbur, Kapell-Sander 213-1008
133 1 Driftsbygning, Kapell-Sander 213-1009
133 1 Skjul/do, Kapell-Sander 213-1010
133 1 Bryggerhus, Kapell-Sander 213-1011
129 1 Bolighus, Hebæk Gård 213-1017
129 1 Låve, Hebæk Gård 213-1018
129 1 Nylåven, Hebæk Gård 213-1019
129 1 Do, Hebæk Gård 213-1020
129 1 Grisehus, Hebæk Gård 213-1021
129 1 Stabbur, Hebæk Gård 213-1022
131 1 Bolighus, Rullestad 213-1045
131 1 Stabbur, Rullestad 213-1046
131 1 Bryggerhus, Rullestad 213-1047
60 8 Bolighus, Leikvang, "Vesle Solvang" 213-1085
60 8 Uthus, Leikvang, "Vesle Solvang" 213-1086
60 6 Stasjonsbygning, Kråkstad stasjon 213-1088
60 6 Offentlig toalett, Kråkstad stasjon 213-1089
60 13 Verksted, "Det gamle meieriet", Åsli 213-1090
60 42 Kråkstad kornmagasin 213-1091
60 18 Villa Midsem 213-1092
60 18 "Gamle-bygningen", Villa Midsem 213-1093
60 8 Bolighus, med forretninger, Solvang 213-1087
10 126 Skolebygning, Kråkstad skole 213-1098
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