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Sammendrag og konklusjon

Fagtema kulturarv omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet
oppleves som fysisk form.

1.1

Definisjon av fagtema

Begrepet kulturarv er en samlebetegnelse for materiell og immateriell kultur. I den praktiske
forvaltningen er begrepet kulturarv uløselig knyttet til begrepet kulturminner, fysiske spor etter
menneskelig kultur. Begrepet kulturminner er sentralt i lovverket. Ifølge lov om kulturminner, ofte
referert til som kulturminneloven, § 2 er kulturminner "alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til" [7].
Kulturminner omfatter med andre ord alle spor etter menneskelig aktivitet, både fra eldre og nyere tid.
En slik definisjon av kulturminner er så vid at den ofte blir umulig å jobbe med. Derfor er det viktig å
skille mellom kulturminner med og uten juridisk vern. For som det også står i lov om kulturminner §
2: " Etter denne lov er det kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og kulturmiljøer
som kan vernes. Ved vurdering av verneverdier kan det i tillegg legges vekt på viktige naturverdier
knyttet til kulturminnene." Her refererer kulturminneloven til " kulturmiljøer". Kulturminnelovens
definisjon av kulturmiljøer bygger på definisjonen av kulturminner: «Med kulturmiljøer menes
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng». Det er vanlig å
bruke begrepet "kulturminner", som er svært vidt, om kulturminner med en eller annen form for
formelt vern, det gjøres også i denne rapporten.
Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvensanalyser henviser nettopp til kulturminnelovens
definisjon av kulturminner og kulturmiljø. Håndboken beskriver kulturarv som "spor etter menneskers
virksomhet gjennom historien knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap" (s.
172) [5]. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller
sammenheng. Kulturhistoriske landskap er større sammenhengende områder av kulturmiljøer, der
landskapet har en framtredende kulturhistorisk dimensjon.

1.2

Verdi- og omfangsvurderinger

Konsekvensutredningen omfatter et område som strekker seg fra Høghåmmåren ved kommunegrensa i
sør til Hammer, nord for Åsen. Det er et utstrakt funnmateriale som vitner om stor aktivitet i bronse/jernalder og framover. Vuddudalen har historisk vært en ferdselsåre mellom Skatval og Åsen. Åsen
har på samme måte som Skatval rik jordbrukskultur. Stedsnavnene “Hov” og “Vang”, rester etter
helleristninger, samt eldre kirkested fra middelalderen er tydelige tegn på at området i lang tid har
opprettholdt funksjoner for mennesker med noe status, og som et sted for religionsutøvelse og kultur.
Strekker man seg enda lenger ut, utenfor Åsen vil en finne ytterligere helleristningsfelt, bygdeborger
og større gravfelt og bosetningsspor.
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Figur 1 Utsnitt av Åsen i et regionalt perspektiv og registrerte kulturminner i Askeladden. Blå grense
viser omriss av influensområdet for kulturminner [10].
Det som skiller seg ut av kulturminner i Åsen og omegn er funn av helleristninger. Det er noen funn av
dette i Åsen, og det må også ses i sammenheng med Skatval og lengre nord som på Holtås. Omfanget
er stort i nasjonal sammenheng [11]. Det er flere relativt store gravhauger på Husby, like øst for
planområdet, hvor de er organisert i et større gravfelt plassert rundt Hoklingen. I regional sammenheng
skiller ikke Åsen seg ut som utpreget rikt på kjente kulturminner. Sammenlignet med Skatval noen få
kilometer lengre sør, og Alstadhaug og Levanger noen kilometer lengre nord, så er det en tydelig
forskjell på konsentrasjonen av funn, se figur 1.

1.3

Konsekvensvurdering

Med unntak av at det er gitt tillatelse til prøveboring ved to kokegroper i Breivegen 402, kan man
konkludere med at ingen av de registrerte kulturminnene innenfor delområdene vil bli berørt av
vegtiltaket eller anleggsområdet. Ingen av tiltakene vil legge beslag på areal som har kjente
kulturminner, og slik vegen er planlagt når denne rapporten utarbeides, vil det ikke være behov for å
frigi noen av kulturminnene for utgraving.
Kulturmiljøet vil berøres, og tiltakene vil endre landskapet i stor grad. Det er en stor fordel at
mesteparten av traséen legges i tunnel gjennom Åsenområdet. Dette forhindrer konflikter med
kulturminner som ellers ville ha blitt berørt av vegbyggingen.
Det er noen få kulturminner som ligger tett opp til den planlagt vegen. Ved Vassmarka er det registrert
kokegroper, og de vil ligge tett opp til anleggsområdet, men det er tatt høyde for kulturminnets
sikringssone på fem meter. Det er gitt tillatelse til prøveboring i forbindelse med geotekniske
undersøkelser som vil kunne påvirke dem. I begrunnelsen for vedtaket uttaler NTNU
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Vitenskapsmuseet at kokegropene har liten verdi når det gjelder formidling og kunnskapsverdi, og
tilrår at det gis dispensasjon fra fredningsbestemmelsen i Lov om kulturminner § 3 og 4 uten vilkår.
Det legges til grunn at planbestemmelsen om miljøoppfølging § 3.2.1 i tilhørende bestemmelser,
sørger for at utbygger videreformidler lokalisering av kulturminner til anleggsutførende. I Vuddudalen
er det gjort løsfunn av skålspenner i nærheten av planområdet. Disse er innlevert til
Vitenskapsmuseet.

1.4

Konsekvenser i anleggsperioden

Ingen av de midlertidige anleggsområdene vil omfatte registrerte automatiske kulturminner [4].
Kulturminner tas best vare på ved å la de ligge urørt under bakken. Kulturminneloven (KML) stiller
krav til at hvis det under arbeidet skulle dukke opp noe som er av arkeologisk interesse, skal arbeidet
stanses og kulturminnemyndighetene varsels umiddelbart. Dette kravet skal innarbeides i prosjektets
kvalitets- og internkontrollsystem.

1.5

Skadereduserende tiltak

Det er ikke lagt inn skadereduserende tiltak i planen utover hensynsoner og krav i bestemmelser.
Bestemmelsene stiller krav til at det skal utarbeides kvalitets- og internkontrollsystem hvor håndtering
av kulturminner inngår.
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Bakgrunn

Nye Veier planlegger ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune.
Vegen planlegges som firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t på hele strekningen, og vil
redusere reisetiden mellom Åsen og Stjørdal med 9 minutter.
Eksisterende E6 mellom Stjørdal og Åsen er i dag en tofelts veg med fartsgrense 70 km/t på store deler
av strekningen. Forbi Skatval er det mange kryss og avkjørsler, mens det på strekningen fra Skatval til
Åsen er lite bebyggelse langs E6. Her går imidlertid vegen i sidebratt terreng parallelt med jernbanen,
en strekning som er svært sårbar ved hendelser. I nord går eksisterende E6 gjennom Åsen sentrum.
Strekningen er ulykkesutsatt, med en ulykkesfrekvens som er dobbelt så høy som tilsvarende veger.
ÅDT på dagens veg er ca. 12 000 på strekningen Kvithammar – Skatval, mens det på strekningen
Skatval – Åsen er en ÅDT på ca. 8 800. Gjennom Åsen sentrum er ÅDT på ca. 8 400, og nord for
Åsen reduseres trafikkmengden til ca. 8 200. Tungtrafikkandelen på strekningen er ca. 16 %
(trafikktallene er 2019-tall fra NVDB).
Planforslaget går ut på å bygge firefelts veg på strekningen. Total lengde på ny E6 er 19 km, hvorav
9,5 km ligger i Levanger kommune. Det er planlagt to halvkryss i Levanger. Grubbåskrysset sør for
Åsen vil ha sørvendte ramper, mens Hammerkrysset nord for Åsen sentrum vil ha nordvendte ramper.
Disse to kryssene vil til sammen gi en fullverdig kryssløsning for trafikk som skal til/fra Frosta og
Åsen. Ny E6 kobles til eksisterende E6 like nord for Vassmarka.
I Levanger kommune omfatter planforslaget tre tunneler. Ramshåmmårtunnelen (ca. 2,0 km),
Grubbåstunnelen (ca. 0,3 km) og Åsentunnelen (ca. 2,1 km). I tillegg ligger nordre del av
Høghåmmårtunnelen i Levanger kommune.
Som en konsekvens av planforslaget vil dagens E6 på strekningen fra Kvithammar til Åsen bli
nedklassifisert til fylkesveg.

3
3.1

Innledning
Overordna mål og føringer

Det er en rekke overordnede mål og føringer for planarbeidet og konsekvensutredningen av temaet
kulturarv. I det følgende nevnes de mest sentrale:
Internasjonale konvensjoner for kulturminner
Det foreligger seks internasjonale konvensjoner for kulturminneområdet som Norge enten har ratifisert
eller godkjent. Gjennom disse konvensjonene er Norge forpliktet overfor det internasjonale samfunnet
til å sikre og forvalte kulturarven på en forsvarlig måte. I all hovedsak legger bestemmelsene i
kulturminneloven og plan- og bygningsloven det nødvendige lovmessige grunnlaget for å følge opp
forpliktelsene. I St.meld. nr. 16 (2004-2005) [21] legges det opp til en politikk i samsvar med
forpliktelsene som følger av ratifiseringen.
Disse seks konvensjonene omfatter kulturminnefeltet:
• Konvensjonen om vern av kulturminner i tilfelle væpnet konflikt, Unesco 1954 (Haagkonvensjonen).
• Konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv, Unesco 1972
(Verdensarvkonvensjonen).
• Konvensjonen om vern av Europas faste kulturminner, Europarådet 1985 (Granadakonvensjonen).
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Konvensjonen om vern av den arkeologiske kulturarv, Europarådet 1992 (Valettakonvensjonen).
Den europeiske landskapskonvensjonen, Europarådet 2000.
Konvensjonen om stjålne eller ulovlig utførte kulturgjenstander, Unidroit 1995.

Plan- og bygningsloven § 3.1 Oppgaver og hensyn i planlegging, sier blant annet at planer innenfor
rammen av § 1-1 skal sikre vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer [15].
Kulturminneloven har som formål å verne kulturminner og kulturmiljø med deres egenart og
variasjon som vår kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
Videre står det i formålsparagrafen at det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som
vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners
opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet [7].
Forskrift om konsekvensutredninger (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og
miljødepartementet, 2017) omtaler «kulturmiljø fredet etter kulturminneloven» og «verdifulle
kulturminner og kulturmiljøer» under «Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn» (§ 10 tredje ledd bokstav a og b) [6].
Nasjonal transportplan - Meld. St. 33, 2018 – 2029 beskriver hvilket ansvar som påligger
myndigheten i å ivareta kulturminner og kulturmiljø. Regjeringen vil at hensynet til kulturlandskap,
kulturminner og kulturmiljøer skal vektlegges i tidlige faser av planleggingen. (NTP, kap. 11.5.2) [16].
Regionale og lokale føringer
•
•
•
•

3.2

Regional plan for kulturminner – Trøndelag fylkeskommune (skal vedtas i 2021) [17].
Kommuneplanens arealdel for Levanger, vedtatt 13.04.2011 [18].
Kommunedelplan E6 Kvithammar – Åsen. 19.11.2015 [2].
Planprogram for detaljregulering E6 Kvithammar – Åsen. 03.04.2019 [1].

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket er detaljert beskrevet i planbeskrivelsen til reguleringsplanen med tilhørende fagrapporter og
tegninger, plankart og reguleringsbestemmelser..

3.2.1

0-alternativet

For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et tiltak må det sammenlignes med
situasjonen som oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres. Denne situasjonen omtales som 0-alternativet.
Planprogrammet [1] definerer 0-alternativet som dagens E6-trasé på hele strekningen, og det legges til
grunn at ingen tiltak gjennomføres. Alternativ 0 er sammenligningsgrunnlag i temautredningene for
konsekvensutredningen.

3.2.2

Utredningsalternativet

I kommunedelplan for E6 Kvithammar – Åsen [2] ble det utredet flere alternativ og anbefalt ett
alternativ for ny trasé for E6 på strekningen Kvithammar – Åsen. Dette alternativet er videreutviklet
gjennom forarbeidet til reguleringsplanen slik det er beskrevet i planbeskrivelsen til reguleringsplanen
[3]. Konsekvensutredningen tar for seg virkningene av det forslaget som nå legges fram som
reguleringsplan.
Planforslaget innebærer at det bygges firefelts veg på strekningen fra Kvithammar i Stjørdal kommune
til Åsen i Levanger kommune. I denne rapporten beskrives den delen av strekningen som ligger i
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Levanger kommune. Figur 2 viser et oversiktskart hvor delstrekningene i Levanger er fargelagt med
rød farge for dagstrekninger og blå farge for tunnelstrekninger.

Figur 2 Oversiktskart over ny E6 Kvithammar – Åsen
I sør starter planen på grensa mot Stjørdal kommune. Videre nordover herfra deles planstrekningen i
Levanger inn i åtte delstrekninger:
• Delstrekning 1: Høghåmmårtunnelen
• Delstrekning 2: Dagsone Vuddudalen
• Delstrekning 3: Ramshåmmårtunnelen
• Delstrekning 4: Dagsone Kleiva
• Delstrekning 5: Grubbåstunnelen
• Delstrekning 6: Dagsone Stokkan
• Delstrekning 7: Åsentunnelen
• Delstrekning 8: Vassmarka
Høghåmmårtunnelen (delstrekning 1)
Den første delstrekningen er tunnelstrekningen fra kommunegrensa mot Stjørdal og frem til
Vuddudalen. Denne tunnelen starter i Langsteindalen i Stjørdal kommune og går gjennom
Høghåmmåren før den kommer ut i dagen i Vuddudalen.
Dagsone Vuddudalen (delstrekning 2)
På delstrekning to går vegen i dagen i Vuddudalen på strekningen mellom Høghåmmåren og
Ramshåmmåren. Veglinja går i skråninga øst for Nordlandsbanen og elva Vulua som vist i figur 3.
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Figur 3 Veglinja i dagsone Vuddudalen.
Ramshåmmårtunnelen (delstrekning 3)
Den tredje delstrekningen er tunnelstrekningen mellom Vuddudalen og Kleiva. Tunnelen går gjennom
Ramshåmmåren.
Dagsone Kleiva (delstrekning 4)
Linja fortsetter i en kort dagsone og krysser nordre del av Vuddudalen og elva Vulua som vist i figur
4.

Figur 4 Veglinja i dagsone Kleiva.
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Grubbåstunnelen (delstrekning 5)
Delstrekning fem er tunnelstrekningen gjennom Grubbåsen.
Dagsone Stokkan (delstrekning 6)
Denne delstrekningen strekker seg fra Grubbåstunnelen til Åsentunnelen. I dagsonen etableres et
halvkryss hvor trafikk til/fra sør kobles på/av E6 som vist i figur 5.

Figur 5 Veglinja/kryssområdet i dagsone Stokkan.
Åsentunnelen (delstrekning 7)
Delstrekning sju omfatter tunnel som ligger øst for Åsen sentrum og krysser under Fossingelva.
Tunnelen munner ut i Vassmarka.
Dagsone Vassmarka (delstrekning 8)
I Vassmarka etableres et halvkryss hvor trafikk til/fra nord kobles på/av E6 som vist i figur 6.
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Figur 6 Veglinja/kryssområdet i dagsone Vassmarka.

3.2.3

Anleggsgjennomføring

Gjennomføring av anleggsarbeidet er nærmere beskrevet i fagrapport Anleggsgjennomføring [4].

3.3

Krav i planprogrammet

Planprogrammet stiller krav til at konsekvensutredningen for kulturarv skal registrere kulturminner,
både i form av automatisk fredede kulturminner, nyere tids kulturminner, kulturminner med uavklart
vernestatus og SEFRAK-registrerte bygninger (bygninger oppført før 1900). Planområdet vurderes
også å ha potensiale for funn av nye kulturminner [1].
Kulturarv skal beskrives, verdivurderes og omfanget av tiltaket og konsekvens skal vurderes i samsvar
med håndbok V712 [5]. Forslag til forebyggende og avbøtende tiltak i anleggs- og driftsfase skal kort
beskrives.
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Metode
Konsekvensutredningen

Planprogrammet angir hvilke temaer som skal utredes som en del av konsekvensutredningen. Denne
fagrapporten vurderer tiltakets konsekvenser for fagtema kulturarv. Formålet med utredningen er å
frambringe kunnskap om temaets verdier i plan- og influensområdet, og belyse hvordan tiltaket vil
kunne påvirke disse verdiene.
En samlet oversikt over konsekvensutredningens fagtema vil sammen med vurderinger av teknisk
funksjonalitet, ROS-analyse og andre samfunnsmessige virkninger for prosjektet danne grunnlag for
en beskrivelse av virkningene av tiltaket, og utarbeidelse av reguleringsplan.

4.2

Konsekvensutredningens metodikk og oppbygning

Konsekvensutredningen er hovedsakelig utarbeidet i henhold til metodikk i Statens vegvesens
håndbok V712 Konsekvensanalyser [5]. Konsekvensutredningen vil danne grunnlag for å anbefale
valg av alternativ ved at den tydeliggjør alternativenes relevante konsekvenser, og vurderer ulike
alternativer opp mot hverandre.
Metoden i håndbok V712 består av en samfunnsøkonomisk analyse som inkluderer både prissatte og
ikke-prissatte konsekvenser. En samfunnsøkonomisk analyse er et verktøy for å identifisere og
synliggjøre konsekvenser av et tiltak for berørte grupper i samfunnet.
I den samfunnsøkonomiske analysen gjøres det en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser med en samlet vurdering av fordeler og ulemper.
Referansealternativ
For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et tiltak må det sammenlignes med
situasjonen som oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres. Denne situasjonen omtales som 0-alternativet.
Prissatte konsekvenser gjelder virkninger som kan måles i kroner. I planprogrammet er det fastlagt at
det ikke skal gjennomføres en fullverdig konsekvensutredning av prissatte konsekvenser i forbindelse
med reguleringsplanarbeidet. I tråd med planprogrammet er det gjennomført en vurdering av deler av
prissatte konsekvenser, og sammendrag av dette er omtalt i planbeskrivelsen.
Ikke-prissatte konsekvenser er virkninger det ikke er mulig eller hensiktsmessig å prissette. I
stedet benyttes kvalitative vurderinger for å vurdere konsekvenser. I Statens vegvesens
håndbok V712 Konsekvensanalyser [5] er det beskrevet hvordan vurderingen av ikke prissatte
konsekvenser gjøres i tre trinn. Dette er illustrert i figur 7.
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Figur 7: De tre hovedtrinnene for vurdering av ikke-prissatte tema [5].

4.2.1

Trinn 1 – Konsekvens for delområder for hvert enkelt tema

Trinn 1 omfatter vurdering av konsekvens for delområder. Tre begrep står sentralt når det gjelder
analyse.:
• Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt
perspektiv. Verdien for det enkelte delområdet vises på skala i figur 8. Skalaen er glidende og
pilen blir brukt for å vise hvor på skalaen verdien på delområdet er satt etter metodikken i
håndbok V712 [5].

Figur 8: Skala for vurdering av verdi [5].

•

Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes
som følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansealternativet.
Påvirkning vurderes på en glidende skala som går fra "sterkt forringet" til "forbedret" som er
vist i figur 9. Skalaen på negativ side er mer finmasket enn på positiv side fordi viktige og
beslutningsrelevante forskjeller i påvirkning av ikke-prissatte konsekvenser krever høy
presisjon i beskrivelse av negativ konsekvens. Positiv påvirkning vil ofte være avhengig av
detaljutforming og er mer usikker.
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Figur 9: Skala for vurdering av påvirkning [5].
•

Konsekvens: Konsekvens for hvert delområde framkommer ved sammenstilling av verdi og
påvirkning i henhold til matrisen i figur 10 under. Konsekvensen er en vurdering av om et
definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et område.

Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en
verdiforringelse av et område, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning
etter at tiltaket er realisert.

Figur 10: Konsekvensvifte. Kilde: Statens vegvesen håndbok V712 [5].
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Tabell 1: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder, hentet fra Statens vegvesen
håndbok V712 [5].

I henhold til konsekvensvifta, figur 10, og veiledningen i tabell 1 er det kun mulig å oppnå de
mest negative konsekvensgradene for områder med stor og svært stor verdi. Tilsvarende vil de mest
positive konsekvensene hovedsakelig være forbeholdt store forbedringer i områder i verdiklassene
ubetydelig verdi eller noe verdi.

4.2.2

Trinn 2 - Konsekvens av alternativer for hvert fagtema

Trinn 2 består i å fastlegge konsekvensgrad for hele tiltaket eller alternativet for fagtemaet. Da har
utreder anledning til å vurdere hvilke delområder som skal veie særlig tungt i avveiingen, eller om alle
skal telle likt. Det må framgå hvilke avveiinger som har vært utslagsgivende for den valgte
konsekvensgraden for hvert alternativ. Antall berørte delområder, andel av strekning som er berørt og
konsekvensgraden for berørte delområder er viktige parametere for å fastsette konsekvensgraden for
alternativet. I tillegg må en også fange opp eventuelle samlede virkninger, dvs. den eventuelle
merbelastningen for et fagtema som følger av at flere faktorer virker samtidig. Dette er særlig aktuelt
der det er særlig mange og alvorlige inngrep, og følgelig særlig alvorlige konsekvenser for hele
alternativet, se tabell 2. Dette er en vurdering som kun kan gjøres når en ser alle berørte delområder i
sammenheng.
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Tabell 2: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ, hentet fra Statens vegvesen
håndbok V712 [5].

Usikkerhet
Beslutningsrelevant usikkerhet skal synliggjøres, spesielt dersom dette kan ha betydning for
rangering mellom alternativene. Utreder redegjør for hva usikkerheten består i, og hva som legges til
grunn for vurderingene
Skadereduserende tiltak
Ifølge KU-forskriften § 23 [6] skal KU "beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense,
istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i
bygge- og driftsfasen".
Skadereduserende tiltak kan deles i to kategorier, jf. håndbok V712 [5]:
1. Skadereduserende tiltak som inngår i kostnadsoverslaget for det aktuelle alternativet og som er
en del av utredningsgrunnlaget for konsekvensutredningen.
2. Skadereduserende tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre i tillegg til tiltakene i punkt 1, og
som kan bidra til å minimere/redusere negative virkninger ytterligere. Disse tiltakene inngår
ikke i kostnadsoverslaget eller utredningsgrunnlaget for alternativet, men det redegjøres for
hvordan de vil kunne endre konsekvensene. Det gis et kostnadsestimat for de
skadereduserende tiltakene som beskrives.
Reduserende tiltak, jf. håndbok V712
Dersom det ikke er mulig å unngå vesentlige skadevirkninger, skal tiltakshaver vurdere om det finnes
aktuelle skadereduserende tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene for et område.
Det skal beskrives tiltak for å istandsette områder som er direkte eller indirekte påvirket. Dette er tiltak
som går utover den vanlige opprydningen og ferdigstillingen etter anleggsperioden.
Kompenserende tiltak, jf. håndbok V712
Dersom det fortsatt gjenstår vesentlige negative konsekvenser etter at tiltakshaver har beskrevet det
som er mulig for å unngå, begrense og istandsette, må det beskrives tiltak som kompenserer for disse
negative konsekvensene. Kompenserende tiltak er tiltak som utføres for å avbøte for negative
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konsekvenser i et område ved å erstatte viktige områder og funksjoner andre steder. Kompenserende
tiltak er sett på som siste utvei for å unngå vesentlige skadevirkninger.

4.2.3

Trinn 3 - Samlet konsekvens for ikke-prissatte tema

Metoden som beskrives i Statens vegvesens håndbok V 712 skal sikre en systematisk, enhetlig og
faglig analyse av konsekvenser som et konkret tiltak vil medføre for området som blir berørt [5].
Resultatene fra trinn 2 overføres til trinn 3, der den samlede konsekvensen for alternativene vises i en
tabell og rangeres i forhold til hverandre. Denne sammenstillingen er gjort i planbeskrivelsen til
reguleringsplanen.

4.3

Influensområde

Influensområdet kan ses på som hovedinndelingen av det totale området som skal analyseres.
Avgrensningen er satt til å gå ut over det som er plangrensen for å omfatte et areal som har hatt
påvirkning som følge av tiltak innenfor planområdet. Hensikten er å prøve å skille mellom stedlige
trekk og topografi som har forskjellige betydninger. Dette kan være forskjellige typer aktiviteter,
sosiale strukturer og forbindelser, lokale forhold eller andre markører som en ser for seg utgjør
forskjeller i arkeologiske funn. Det er vurdert å være to influensområder, ett sørlig område som
omfatter Vuddudalen fra Fættenfjorden til Grubbåsen. Det nordlige området strekker seg fra
Grubbåsen og nordover, inkluderer Åsen sentrum, og nord for Vassmarka til nordenden av
Hammervatnet. Forskjellene på de to influensområdene, er at Vuddudalen har et lukket landskapsrom,
mens den nordlige delen har et åpent og tydeligere mosaikklandskap og landbruksområde. Vuddudalen
har ikke det samme preget av bosetning og jordbrukskultur som Åsen. Med tanke på utfallet av
konsekvensutredningen har dette liten betydning, men metodisk er det valgt å bruke en avgrensning
som kan tydeliggjøre hva som er forventningene til hva man kan finne innenfor de to områdene.
Influensområde 1 – Vuddudalen avgrenses topografisk av åsryggene på hver side av dalen og området
der Vuddudalen utvider seg mot nordøst, se figur 11. Bakgrunnen for å avgrense influensområdet på
denne måten, er at dette kan tenkes å ha vært grensen for sosial kontakt for forhistoriske og eldre
historiske samfunn. Terskelen for å ha sosial kontakt over disse åsryggene kan tenkes å ha vært høyere
enn innad i dalen. Selve dalen kan tenkes å ha hatt mindre fast bosetning enn lengre nordover mot
Åsen. Dalen er i større grad en naturlig ferdselsåre, heller enn et sted for større jordbruksdrift. Noe
drivjakt kan nok tenkes å ha vært mulig her. Fættenfjorden er en dyp vik som kan ha hatt noe maritim
kultur, og aktiviteten kan ha vært påvirket av dette, uten at det er særlige håndfaste bevis på dette.
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Figur 11: Influensområde 1 Vuddudalen.
Influensområde 2 – Åsen strekker seg fra området der Vuddudalen åpner seg opp og landskapet flater
ut, se figur 12. Jordbruksdrift preger dette området og danner et mosaikklandskap. Området avgrenses
av det noe mer kuperte landskapet nord for Åsen sentrum, de to vannene Hammervatnet og Hoklingen
og det bratte terrenget i sør. Bakgrunnen for å oppfatte dette området som et eget influensområde, er
den sammenhengende jordbrukskulturen nord for Vuddudalen. Området er sentrert rundt Åsen som et
naturlig midtpunkt for aktivitet i et større omland.
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Figur 12: Influensområde 2 Åsen.

4.4

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag som eksisterer og som er brukt i arbeidet med konsekvensutredningen:
•
•
•
•

4.4.1

Rapport fra arkeologisk registrering – E6 Kvithammar – Åsen, Nord-Trøndelag
fylkeskommune 2017 [8].
De gåtefulle kokegroper. Kulturhistorisk Museum Fornminneseksjonen [22]
Helleristningene på Skatval, Ritualer og sosial struktur, Grønnesby, G. (1998). Gunneria 73,
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Vitenskapsmuseet [11]
De Norske Vikingesverd. En Typologisk-Kronologisk Studie over Vikingetidens Vaaben. J.
Petersen. Videnskabsselskapetsskrifter. II. Historisk-filosofisk klasse. Kristiania, Dybwad.
[20]

Anvendt datagrunnlag

•

Askeladden (inkludert SEFRAK) - Riksantikvarens offisielle database over fredete
kulturminner og kulturmiljøer i Norge som inneholder informasjon om alle kjente, fredete
kulturminner i Norge og på Svalbard, inkludert SEFRAK-registrerte bygninger [10].

•

NGU – kartdatabase over løsmasser og kart over havnivåstigning. [19]
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MUSIT Universitetsmuséenes samlingsportal – Database over kulturhistoriske samlinger og
artefakter. Unimus-sidene utvikles og vedlikeholdes av Universitetsmuseenes IT-organisasjon,
MUSIT, som er et samarbeid mellom de seks universitets-museene i Norge. [13]

Metode for vurdering av kulturarv

Begrepet kulturarv er en samlebetegnelse for materiell og immateriell kultur. I den praktiske
forvaltningen er begrepet kulturarv uløselig knyttet til begrepet kulturminner, fysiske spor etter
menneskelig kultur. Begrepet kulturminner er sentralt i lovverket. Ifølge lov om kulturminner, ofte
referert til som kulturminneloven, § 2 er kulturminner «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til» [7].
Kulturminner omfatter med andre ord alle spor etter menneskelig aktivitet, både fra eldre og nyere tid.
En slik definisjon av kulturminner er så vid at den ofte blir umulig å jobbe med. Derfor er det viktig å
skille mellom kulturminner med og uten juridisk vern. For som det også står i lov om kulturminner §
2: «Etter denne lov er det kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og kulturmiljøer
som kan vernes. Ved vurdering av verneverdier kan det i tillegg legges vekt på viktige naturverdier
knyttet til kulturminnene.»
Her refererer kulturminneloven til «kulturmiljøer». Kulturminnelovens definisjon av kulturmiljøer
bygger på definisjonen av kulturminner: «Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår
som del av en større helhet eller sammenheng». Det er vanlig å bruke begrepet «kulturminner», som er
svært vidt, om kulturminner med en eller annen form for formelt vern, og det gjøres også i denne
rapporten.
Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvensanalyser [5] henviser nettopp til kulturminnelovens
definisjon av kulturminner og kulturmiljø. Håndboken beskriver kulturarv som «spor etter menneskers
virksomhet gjennom historien knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap» (s.
172) [5]. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller
sammenheng. Kulturhistoriske landskap er større sammenhengende områder av kulturmiljøer, der
landskapet har en framtredende kulturhistorisk dimensjon.

4.5.1

Definisjon av begreper

I det følgende er det definert noen sentrale begreper. Dette gjøres både for å imøtekomme lesere fra
andre fagfelt, og fordi noen av disse begrepene ikke er entydige i utgangspunktet. I våre definisjoner,
baserer vi oss på lovtekster og Riksantikvarens ordforklaringer [12]. Juridisk vern er sentralt i
forvaltningen av kulturarven og kulturminnene.
Flere lover og forskrifter ligger til grunn for kulturminneforvaltningen, men en fokuserer gjerne på
kulturminneloven og plan- og bygningsloven [15]. Det er viktig å være klar over at termen «vernet»
kan referere til begge disse hovedformene for juridisk vern, og derfor kan føre til misforståelser.
•

Fredet: Fredning er et juridisk vern med hjemmel i kulturminneloven. Det er den sterkeste og
strengeste formen for juridisk vern og er forbeholdt kulturminner som tillegges nasjonal verdi.

•

Vernet etter plan- og bygningsloven: For kulturminner som tillegges lokal eller regional verdi.

•

Vernet: Dette er en samlebetegnelse. Formelt vern kan være fredning etter kulturminneloven
eller ulike former for vern etter plan- og bygningsloven, basert på en dokumentert eller
sannsynliggjort kulturminneverdi. Det er utfordrende at vern både kan bety en mildere form
for juridisk vern, og være en sekkebetegnelse som også inkluderer fredning. For å unngå
misforståelser bør form for vern presiseres der det er mulig.
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Et kulturminne kan fredes med bakgrunn i alder (automatisk fredning), etter en faglig vurdering
(vedtaksfredning) og gjennom forskrift (for statlige, i hovedsak profane, bygninger) [7]:
•

•

•

Automatisk fredete kulturminner omfatter alle faste kulturminner fra før 1537 og alle stående
byggverk med opprinnelse fra før 1650 samt samiske kulturminner eldre enn 100 år.
Fredningen omfatter vanligvis en sikringssone på fem meter rundt kulturminnet, jf.
kulturminneloven § 6. Fredning er den strengeste formen for vern. Skipsfunn eldre enn 100 år
er statens eiendom og behandles i praksis som automatisk fredete kulturminner, jf.
kulturminneloven § 14. Slike funn kan ikke frigis gjennom planvedtak, men krever særskilt
dispensasjonsvedtak.
Vedtaksfredning: Kulturminner fra tiden etter 1537 kalles nyere tids kulturminner og kan
fredes ved enkeltvedtak. Det er bare kulturminner av nasjonal verdi som vedtaksfredes. Med
hjemmel i kulturminneloven § 20 kan man frede et kulturmiljø ut fra områdets totale
kulturhistoriske verdi, uten at de enkelte elementene i miljøet er fredningsverdige i seg selv.
Forskriftsfredning: For bygninger, anlegg og kulturmiljøer i statlig eie. Fredningsprosessen er
noe forenklet siden staten også er eier, i tillegg til ansvarlig myndighet.

Vern etter plan- og bygningsloven baserer seg på dokumentert kulturminneverdi. Når samfunnet ved
kulturminneforvaltningen løfter frem noen kulturminner som særlig verdifulle og gir dem et særskilt,
juridisk vern, er det fordi kulturminnene tillegges verdi, for eksempel sjeldenhet, alder eller kvalitet.
Når samfunnet bestreber seg på å ivareta kulturminner, er det en opprettholdelse av
kulturminneverdiene kulturminnene besitter som er målet. Kulturminneverdi kan dokumenteres på
flere måter, for eksempel gjennom regulering eller listeføring. Det kan skje på spesifikt eller mer
generelt grunnlag, og baseres på en inngående vurdering av det aktuelle kulturminnet, eller oppfyllelse
av en form for minstekrav, slik som alder. Eksempler på slike lister er NB!-registeret, listen over
særlig verneverdige kirker, Landsverneplanenes verneklasse 2, Fartøyvernlista, Gul liste fra
Byantikvaren i Oslo, og SEFRAK. I denne rapporten er det flere bygninger som er registrert i
SEFRAK. Mellom 1975 og 1995 registrerte «Sekretariatet for registrering av faste kulturminner» eldre
bygninger fra før 1900 (i Finnmark før 1945, på grunn av nedbrenningen). Det eneste kriteriet for
registrering i SEFRAK var nettopp alderen, og en SEFRAK-registrering er dermed mer å betrakte som
en sannsynlig kulturminneverdi enn en dokumentert kulturminneverdi. Samtidig vil det uunngåelig
være kulturminneverdier knyttet til eldre bygninger. Spørsmålet er om de er betydelige nok for formelt
vern.
I tillegg til de kulturminnene som har en form for formelt vern, gjennom fredning eller på annen måte,
har en også kulturminner som er ødelagt eller har en uavklart status. Disse kulturminnene vil da være
registrert med en dertil egnet beskrivelse [7]:
•

Fjernet (gjelder automatisk fredete kulturminner): Når automatisk fredete kulturminner er
fjernet enten gjennom lovlige arkeologiske utgravinger eller gjennom ulovlige tiltak, får de
statusen «Fjernet». Selv om kulturminnet er borte, er det viktig for både forvaltning og
forskning å vite at det har vært kulturminner på stedet, derfor beholdes registreringen og
kartmarkeringen. Fullstendig fjernede kulturminner innebærer ingen restriksjoner for
grunneier eller andre rettighetshavere, men kan være et varsel om mulige uoppdagede
kulturminner.

•

Uavklart vernestatus: I mange tilfeller er det nødvendig med grundige undersøkelser for å
avklare om et kulturminne er automatisk fredet eller ikke. Slike undersøkelser kan være både
kompliserte og kostbare og kan også i seg selv innebære uheldige inngrep i kulturminnet.
Derfor blir slike undersøkelser begrenset til tilfeller hvor det er viktig å få klarlagt
kulturminnets vernestatus. Kulturminner med vernestatus «uavklart» betyr at videre
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undersøkelser er nødvendige for en endelig avklaring av vernestatus. Slike undersøkelser kan
være betydelige. Alle inngrep i uavklarte kulturminner må avklares med regional
kulturminneforvaltning.
•

4.5.2

Ikke fredet: Kulturminnet er ikke fredet. Men ettersom kulturminnet er registrert, er det en
markering av at kulturminnet kan ha interesse for kulturminneforvaltningen. Kulturminnet kan
også være vernet i medhold av plan- og bygningsloven. Alle inngrep i slike kulturminner bør
avklares med regional kulturminneforvaltning.

Vurdering av verdi

Verdi er et uttrykk for hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv. Områder deles inn
etter enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi og framstilles på temakart. Kriteriene for verdisetting
som er brukt i rapporten er presisert gjennom en femdelt skala for verdi som vises i tabellen under.
Disse kriteriene er definert ut fra verdikriteriene som brukes i Statens vegvesen Håndbok V712 [5]. Av
figuren framgår det hvilke kriterier som gjelder for de ulike verdiene.
Tabell 3: Viser kriteriene for verdsetting av kulturarv, hentet fra Statens vegvesens håndbok V712.
Ubetydelig
verdi
Kulturmiljønivå
KulturUten
historisk
betydning
betydning
Arkitekturhistorisk
betydning

Betydning
for kulturell
eller etnisk
gruppe
Historisk
hendelse
eller
personer
Landskapsnivå
Kulturhistoriske sammenhenger
Kulturhistorisk
landskap

4.5.3

Noe verdi

Middels verdi

er
alminnelig/lokalt
vanlig
bygningsmiljø
som inneholder
bygninger av
begrenset
arkitekturhistorisk
betydning
inneholder få
elementer som
kan knyttes til en
kulturell/etnisk
gruppe
er svakt knyttet til
en lokal historisk
hendelse/ person

har lokal/regional
betydning

har stor regional/
nasjonal betydning

har stor nasjonal/
internasjonal betydning

bygningsmiljø
som inneholder
bygninger med
arkitekturhistorisk
betydning

Helhetlig
bygningsmiljø som
inneholder bygninger
med stor
arkitekturhistorisk
betydning
miljø som er
karakteristisk
for en kulturell/
etnisk gruppe

helhetlig bygningsmiljø
som inneholder
bygninger med særlig
stor arkitekturhistorisk
betydning

er knyttet til en
regional historisk
hendelse/ person

er knyttet til en nasjonal
historisk hendelse/
person

ligger i en
kontekst/
sammenheng som
er noe fragmentert
delvis ødelagt

inngår i en
kontekst/
sammenheng

inngår i en helhetlig
kontekst
/sammenheng

inngår i en særlig
helhetlig kontekst

som har lokal/
regional
betydning

som har stor regional/
nasjonal betydning

sammenheng som har
meget stor nasjonal/
internasjonal betydning
(er unikt)

inneholder flere
elementer som er
karakteristisk for
en kulturell
/etniskgruppe
er knyttet til en
lokal historisk
hendelse/ person

Stor verdi

Svart stor verdi

helhetlig miljø som er
karakteristisk for
kulturell /etnisk gruppe
og som er sjeldent/unikt

Vurdering av påvirkning

Påvirkning er et uttrykk for endringer tiltaket vil medføre for kulturarven i det aktuelle området.
Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i
anleggsperioden inngår kun i vurderingen dersom de gir varige endringer. Midlertidig påvirkning i
anleggsperioden beskrives separat. Sentralt for påvirkningsvurderingene er at mindre endringer ikke
skal gi store utslag. Det er viktig at de største utslagene forbeholdes de mest alvorlige tilfellene.
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Vurderinger i begge ender av skalaen skal forbeholdes tilfeller der enten verdien blir helt ødelagt, eller
motsatt, at tiltaket vil redde en verdi som ellers ville gått tapt. Kriteriene for vurdering av påvirkning
som er brukt i rapporten er presisert i tabellen nedenfor.
Tabell 4: Vurdering av påvirkning av kulturarv hentet fra Stens vegvesens håndbok V712 [5].
Påvirkning

Landskapsnivå

Kulturmiljønivå

Sterkt forringet

Splitter opp det kulturhistoriske landskapet
på en slik måte at det sterkt reduserer
lesbarheten og forståelsen av
sammenhenger.
Bidrar til å ødelegge eller sterkt redusere
verdien til viktige kulturmiljø.
Skaper barrierer.
Splitter opp det kulturhistoriske landskapet
og reduserer lesbarheten.
Reduserer verdien av de enkelte
kulturmiljøene.
Bidrar til reduserte sammenhenger.

Ødelegger hele eller størstedelen av
kulturmiljøet.
Ødelegger den viktigste (mest verdifulle) delen
av miljøet.
Bidrar til at miljøets funksjon blir ødelagt. Tap
av svært viktige enkeltelement.

Noe forringet

Splitter opp det kulturhistoriske landskapet,
men dette kan fortsatt fungere som ett
landskap uten vesentlig tap av lesbarhet.
Svekker sammenhenger og
forbindelseslinjer.

Berører en mindre viktig del av kulturmiljøet.
Tap av mindre viktige enkeltelement.
Svekker sammenhengen.

Ingen/ubetydelig endring

Ingen påvirkning/ubetydelig endring.

Ingen påvirkning/ubetydelig endring.

Forbedret

Gjenoppretter sammenhenger der det har
vært brudd og bedrer kontakten mellom
kulturmiljøer.
Bidrar til restaurering av viktige kulturmiljø
og kulturhistoriske landskapselement.
Reduserer eksisterende negativpåvirkning
eller tar bort støy.

Bedrer tilstanden vesentlig ved at
eksisterende negative inngrep tilbakeføres.
Bidrar til restaurering av kulturmiljøer eller
kulturminner.
Reduserer påvirkning eller tar bort støy.

Forringet

4.5.4

Berører store deler av kulturmiljøet.
Reduserer miljøets funksjon.
Tap av viktige enkeltelement.

Vurdering av konsekvens

Vurdering av konsekvens gjøres i henhold til metodikken beskrevet i kapittel 4.2.

4.6

Konsekvenser i anleggsperioden

Inngrep som utføres i anleggsperioden inngår i den permanente omfangsvurderingen dersom de gir
varige endringer. Midlertidig påvirkning i anleggsperiode er beskrevet separat.
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Konsekvensvurdering

Planområdet strekker seg fra daldragsområdet Vuddudalen, til det flate landbruksområdet i Åsen. I
figur 13 vises planområdet med alle registrerte kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger.
Omkringliggende landskap er delvis kupert, bestående av små daler og koller. Landskapet vest for
planområdet har mindre vann og tjern, og tynnere skydekke langs åsene.

Figur 13: Oversiktskart. Planområdet vises med blå grense og kulturminner og SEFRAK-registrerte
bygninger.
Den marine grensen ligger rundt 180 moh. Under grensen er det avsatt leire med stor mektighet.
Leirbakkene er ofte synlige over store stekninger som sammenhengende jordbruksarealer, og gir
fjordsidene et romslig og oversiktlig preg. I regionen er 26,5 % av totalarealet dyrka mark.
Området inngår i sørboreal klimatisk sone. Granskog er dominerende skogtype i regionen, og står ofte
øverst i silhuett langsetter daldragene. På skrinne bergkoller, eller mer spredte grusavsetninger,
dominerer furuskogen. I det kultiverte jordbrukslandskapet dominerer lauvtrærne, særlig langs
vassdrag og mellom eiendoms-/innmarksteiger. Raviner er typiske i enkelte daldrag, og mindre
lauvtrebestand i raviner og terrasserte dalsider er vanlig – helst med gråor eller bjørk [19].
Det er lite bebyggelse langs Vuddudalen. Det ligger noen spredte gårdstun og mindre, oppstykkede
jorder langs dalen.
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Konsekvensvurderingen er delt opp i 3 delområder. Delområde 1 gjelder området langs Vuddudalen
frem til og med Grubbåsen. Delområde 2 omfatter landbruksområdene ved Grubbåsen, områdene
rundt Åsen sentrum, samt områdene Vassmarka og sør for Hammerberga.. Delområde 3 omfatter
området nord for Hammerberga og frem til Hammermarka. Inndelingen er gjort på bakgrunn av
topografiske- og terrengmessige forhold, og hvordan det kan tenkes at dette har hatt betydning for
forhistorisk og øvrig eldre historisk aktivitet i området. Konsekvensnvurderingen vil analysererde
registrerte automatiske kulturminner, og hvordan landskapet, terrenget og topografien sannsynliggjør
funn i området. En tydelig trend som vises i kartdatabaser, er at det er funnet flere kulturminner jo
nærmere man kommer Åsen sentrum. Dette vil naturlig henge sammen med antall undersøkelser og
tiltak som krever arkeologisk vurdering før tiltak kan iverksettes, og det vil også henge sammen med
at Åsen er et viktig kulturknutepunkt. Funnmaterialet i nærheten blir med på å understøtte vurderingen
av potensialet av funn innenfor de berørte områdene.

5.1
5.1.1

Delområde 1, Vuddudalen
Beskrivelse av delområde 1

Delområde 1 – Vuddudalen, omfatter dalen fra Fættenfjorden i sørvest til Grubbåsen i nordøst. Figur
14 viser avgrensning av delområdet. Delområdet er ca. 6 km langt, målt i luftlinje fra fjorden til
Grubbåsen. Elven Vulua renner gjennom dalen. Gårdsnavnet Vudu skal ifølge O. Ryghs serie "Norske
Gaardnavne» kommer fra norrønt viða, «skoggrense» eller «øverste skogmark på en fjellside» [24].

Figur 14: Delområde 1, Vuddudalen.
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Figur 15: Vuddudalen sett mot nordøst, eksisterende situasjon.
Avgrensningen av delområdet er gjort på bakgrunn av topografiske forhold, og en vurdering av hva
man kan forvente å finne ut om kulturhistorie knyttet til stedet.
Arkeologiske funn
Det er få funn i og rundt Vuddudalen. Innenfor avgrensningen (vises i figur 16) av selve delområdet er
det ingen registrerte kulturminner [10]. Det er derimot registrert to funn av ovale skålspenner av
bronse. Disse er datert til vikingtid, og er omtalt i databasen MUSIT Universitetsmuseenes
samlingsportal [13]. Den høyre spennen i figur 17 består av en enkel plate og et enkelt nålefeste.
Spennen tilhører en type med gripedyrsmotiver spredt utover hele platen som er inndelt i fire
midtfelter. Dette skiller seg fra øvrige spenner av denne typen som har en annen støpeteknikk og
sølvtråder. Lengden er oppgitt til å være 8,9 cm. Spennene er funnet under vegarbeid på bruket
Vudduaunet. [13] Skålspennen til venstre er av en litt annen type, men kan dateres til omtrent samme
epoke. Den har en annen typologi i henhold til J. Petersen beskrivelse og typologisering av
jernalderfunn i boken Vikingtidssmykker [20]. Dette er en skålspenne av bronse som er 10,9 cm lang.
Da spennen ble funnet, var overplaten løs og underplaten litt buklet. Spennen ble funnet under
kabelnedlegging ca. 1 km nord for Vudduaunet. Det er notert at den synes å stamme fra en branngrav.
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Figur 17: Funn av skålspenner fra vikingtid ved Vudduaunet [13].
Vurdering av terreng og topografi
Vuddudalen er en 6 - 7 km lang dal (fra Fættenfjorden til Grubbåsen) med bratte fjellsider med en
høyde på opp til 150 – 250 meter. Dalen er orientert i en sørvest til nordøstlig retning, og vil ha stor
skyggevirkning langs den nordvendte dalsiden store deler av døgnet. Den sørvendte dalsiden er noe
mindre bratt, men også her vil solforholdene være dårlige. I bunnen av dalen ligger det noen jorder
som i dag er i drift. Det er ikke gjort noen vurdering eller undersøkelser om arealene har hatt
jordbruksdrift i lang tid, men det er lite sannsynlig at det kan ha ligget noen storgård her. Til det er
området for skyggefullt og har for dårlig kvalitet. På sørsiden av Vuddudalen skal det ligge tre
husmannsplasser. Tuftene ligger på en flate ca. 130 moh. i et område som er gjengrodd av skog. Selve
bosetningen opphørte i 1907, men området skal ha vært dyrket frem til 1950-tallet. De har ikke status
som automatisk fredet, men har en lokalhistorisk verdi. Husmannsplassene er vist i figur 16. Like
utenfor planområdet er det registrert et kulturminne omtalt som «Finnrommet» i Vuddudalen.
Kulturminnet er vist nederst til venstre i figur 16. Dette er et samisk kulturminne etter Finn-Anna
Thomasdatter og Finn-Ole. Det er lite informasjon om dette, men ikke undersøkt videre da det ligger
såpass langt utenfor veglinjen og tiltaket for øvrig [8].
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Figur 18: Vuddudalen sett mot nordøst med planlagt situasjon.
Topografien tilsier at dalen må ha vært en ferdselsåre som har forbundet Skatvalsområdet med Åsen
da dette er den enkleste farbare vegen mellom Skatval og Åsen. Den eneste alternative ruten vil være
enten via fjorden eller over Forbordsfjellet. Topografien kan også være grunnlag for å se etter spor
etter drivjakt og mulig fiske eller annen maritim kultur lengst sør mot Fættenfjorden. Forhistoriske
maritime kulturminner er svært vanskelige å finne spor av på grunn av nærheten til vannet som gjorde
artefaktene (kulturelle symbol) og bebyggelsen vanskelig å bevare for ettertiden. En kan ikke se helt
bort i fra at drivjakt har vært mulig her. Det kan tenkes at byttedyr har blitt drevet ned i fangstanlegg
eller mot bratte stup. Spor etter fangstanlegg kan ofte være vanskelig å finne. Nord for Åsen er det
registrert en fangstgrop, så fangstmetoden vet vi er brukt i området. Terrenget nordover i dalen er
svært ulendt. Fram til 1800-tallet var hovedferdselsåren (Allmannavegen) lokalisert på vestsiden av
Vuddudalen langs det som lokalt er kjent som Vudduåsen, det vil si på andre siden av dalen enn det ny
E6 vil ligge [9]. Dette gir mening ettersom denne siden av dalen har slakest stigning og er noe kortere i
luftlinje, forutsatt at målstedet var Åsen. Alternativ reiserute vil være i bunnen av dalen. Det kan virke
mindre sannsynlig at den sør-østre siden av dalen ble brukt som ferdselsåre.
Vuddudalen og Langstein (omtalt som Langsteinpasset i historiske kilder) er stedet der Carl Gustaf
Armfeldt skal ha ført de svenske styrkene sine i sitt forsøk på å ta over Trondheim i 1718. Selve
angrepet kom aldri, og Armfeldt måtte trekke styrke sine tilbake til Sverige. Armfeldt skal blant annet
ha sagt at passasjen Langstein var det verste terrenget han noen gang hadde foretatt en fremrykning i
[27].

5.1.2

Vurdering av verdi delområde 1

Innenfor den avgrensningen som er gjort i denne rapporten, er det ingen registrerte automatisk fredede
kulturminner. Planforslaget viser et nytt veganlegg i siden på dalen der det ikke har vært bebyggelse
eller jordbruk. Det vil derfor generelt være små sjanser for spennende arkeologisk funnmateriale. Et av
de nærmeste kulturminnene som er registrert er «Finnrommet», et samisk kulturminne som ligger
langs dagens E6. Det finnes svært lite informasjon om dette, og det er heller ikke mye gjenværende
materiale fra dette kulturminnet i dag [10].
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Landskapstrekk som beskrevet over, og det som er av funnmateriale langs dalen, tyder ikke på at det er
et stort potensial for større arkeologiske funn. Det er ikke gått i dybden av lokalhistorien på stedet
annet at historien om Armfeldt og ruten han tok hæren sin på gikk gjennom stedet. I kildene er det
beskrevet at ruten han tok var strevsomme og svært lite tilgjengelig [27]. Det er ikke sikkert dette var
den foretrukne ruten for lokalbefolkningen, og andre tilreisende fra Trøndelag. Vuddudalen har for
øvrig hatt funksjon som en naturlig ferdselsåre mellom Skatval og Åsen. Det kan tenkes at det har
foregått noe drivjakt i området. Småskala jordbruk og beite for husdyr kan tenkes å ha eksistert i
Vuddudalen. Spor etter husmannsplasser og mindre funn av artefakter tyder på en viss menneskelig
aktivitet, men fraværet av større strukturer og gravhauger kan tolkes som at det har vært i svært liten
utstrekning.
Den totale verdien av det som ligger der i dag er vurdert til noe betydning.

5.1.3

Vurdering av påvirkning på delområde 1

De få artefaktene og de fleste sporene etter hustufter som ligger innenfor området er i dag borte, eller i
svært dårlig forfatning. Hustuft ved tunnelportalen til Høghåmmårtunnelen som omtalt over vil bli
fjernet. Disse er vurdert til å ha en lokalhistorisk verdi. Terrenget vil utvilsomt bli påvirket, og vil gi en
viss innvirkning på helhetsinntrykket av dalen. Sørlig dalside får et stort terrenginngrep som kan
berøre eldre ferdselsårer og veganlegg hvis dette finnes. Reiseruten til Armfeldt som beskrevet over
kan ha gått i dette området. Ut i fra tilgjengelige kilder er vanskelig å si eksakt hvor denne ruten skal
ha gått, kun at den gikk gjennom Langsteinpasset, som skal ha vært en rute mellom Åsenfjorden og
Langstein [27]. Det er derfor vanskelig å vurdere påvirkningen når det kun er historiske kilder igjen,
og ingen artefakter eller andre funn som kan bekrefte dette.. Det skal derimot ha vært en ferdselsåre på
den andre siden av dalen. Opplevelsen av å kjøre gjennom dalen vil også endres, men det er ikke
vurdert om dette er til det bedre eller verre. Det kan jo godt tenkes at oversikten over dalføret blir
bedre. Det er uansett ikke vurdert at den kulturhistoriske overleveringen av Vuddudalen som
ferdselsåre, mulig jaktterreng eller jordbruksområde forringes til det ugjenkjennelige som følge av å
legge veganlegget i dalsiden i Vuddudalen. Arnfeldts historie vil heller ikke påvirkes av dette.
Vuddudalen vil i høyeste grad fremdeles være en ferdselsåre. Plasseringen av vegen i det bratte
sideterrenget vil også spare de kulturminnene som ligger nederst i dalen hvor det har vært noe
jordbruk og husmannsplasser.
På bakgrunn av dette er vurderingen av påvirkning av delområdet derfor satt til noe påvirkning.

5.1.4

Konsekvens delområde 1

Det er ikke avdekket at veganlegget vil medføre noen negative konsekvenser for registrerte
kulturminner eller verneverdige bygg innenfor delområde 1. Eventuelle funn i forbindelse med
anleggsarbeid kan være eldre veganlegg, fangstanlegg, mulige jordbruksredskaper eller andre løsfunn.
Det er ikke vurdert som stor sannsynlighet for at utpregede funn kan skje; dette vurdert ut ifra funn i
området i dag, og potensialet for funn i området. Vuddudalen vil kunne overlevere historien om en
viktig forbindelse mellom Skatval og Åsen, selv om inngrepet i dalsiden er omfattende. Det nye
veganlegget vil kunne sies å videreføre historien om en viktig forbindelse, og utsikten og opplevelse
av dalen bli løftet opp i høyden, og kan gi de som ferdes der et bedre overblikk. Det er ikke
nødvendigvis negativt for at historiene om Vuddudalen som ferdselsåre.
Oppsummering av konsekvens kan leses av i figur 19 og tabell 5
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Figur 19: Konsekvens, delområde 1.
Tabell 5: Oppsummert verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområde 1.
Nr.

Delområde

Verdi

Påvirkning

1

Vuddudalen

Noe

Noe forringet

5.2

Delområde 2

5.2.1

Konsekvensgrad
(0)

Beskrivelse av delområde 2

Delområde 2 omfatter landbruksområdene i og rundt Åsen sentrum. Delområdets avgrensning i sør
starter ved Grubbåsen som vist på figur 20. Videre østover følger avgrensningen de bratte fjellsidene
øst for Vuddudalen frem til og med Stokkmyra. Avgrensningen av delområde i øst omfatter
Hoklingan-gårdene og gården Hove. I nord avgrenses området av kollen og terrenghøyden ved
Vassmarka. I vest omfatter delområdet Grenne-gårdene og Ytre Håmmåren.
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Figur 20: Delområde 2 – Åsen.
Delområde 2 – Åsen ligger nordvest for Vuddudalen, akkurat i det landskapet åpner seg opp og flater
ut i et typisk mosaikklandskap. Grense er vist i figur 20 og figur 21. Det er stedvis noe kupert, men er
stort sett preget av enten bebygd areal inkludert veg og landbruksjord. Delområdet omfatter flere store
gårder som er i drift i dag. Området omfatter også Åsen kirke og Åsen sentrum.

Figur 21: Delområde 2 - Åsen. Dagens situasjon sett mot øst i fugleperspektiv. (Med samme
avgrensning som over)
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Innenfor delområde 2 – Åsen er det flere registrerte automatisk fredede kulturminner. Disse består av
gravhauger av ulike størrelser, ett helleristningsfelt, et eldre kirketun og dagens kirke på Åsen, se figur
22. Det er en stor konsentrasjon av gravhauger ved Hoklingen like øst for delområdet. Disse er inndelt
i 4-5 sammenhengende gravfelt kalt Husby, hvor det største gravfeltet inneholder flere titalls
gravhauger. På Hovshaugen er det registrert et hov datert til bronse- /jernalder.

Figur 22: Det er flere fredede kulturminner i området rundt Åsen. Blå linje viser plangrense og rød
dobbel linje viser tunnel, rød enkel linje viser dagsone.
Arkeologiske funn
Innenfor en radius på 2-3 kilometer fra Åsen sentrum er det en stor funnmengde, og flere av dem
omfattes av delområde 2. Det er kun to registrerte funn som ligger innenfor varslet planområde. Dette
dreier seg om en gravhaug på Torhaugen, og en ved gården Hove. På Torhaugen er gravhaugen
beskrevet som 8 meter i diameter og med en høyde på 0,3 m. En markert steinring (fotkjede) er påvist
rundt haugen, og det er antydning til en grop i midten. Det går en sti rett over haugen. Gravhaugen på
Hove har omtrent samme karakteristikk, men uten grop og sti over den. Utover dette er hverken
tilstanden kjent, eller kulturminnene er undersøkt videre.
Øvrige kulturminner som omtales i denne rapporten, og som omfattes av delområde 2 – Åsen, er tatt
med for å sette Åsen inn i en kulturarkeologisk kontekst.
Helleristningsfelt på Liberg
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Det er registrert et helleristningsfelt på Liberg, kulturminne-ID 111737-1. Det er lite informasjon
tilgjengelig om dette helleristningsfeltet. Askeladden oppgir at steinblokker med helleristningene nå er
oppbevart på Åsen museum. Det er ikke angitt noen dateringer for helleristningsfeltet.
Hove
På Hovshaugen er det avdekket et område på ca. 2 daa hvor det ble funnet i alt 50 - 55 kokegroper,
adskillige stolpehull og en gravhaug fra jernalder som målte omtrent 11 meter i bredden. For eksempel
er det blitt funnet brente bein av to individer, en kvinne på 45 - 50 år, og en person, trolig mann, i
alderen 20 - 25 år. Det ble også funnet i alt 14 bjørneklør spredt blant beinrestene. Kokegropene er
datert til 500 f.kr. til 400 e.kr., dvs i perioden omtalt som eldre jernalder.
Hoklingen
1 - 2 km øst for delområdet, er det en stor konsentrasjon av gravhauger som omkranser vannet
Hoklingen. Gravhaugene har plassering med god utsikt ut over vannet. Plasseringen er typisk for
gravhauger, og mengden er imponerende i seg selv. Noen av dem er over 30 meter i diameter og
nesten 3 meter høye. Dette vil også si at de gravhaugene som ligger her har vært bygd av et samfunn
med mennesker som hadde både rikdom og makt.
Kirkested
Det ligger to kirkesteder i Åsen. Kirken på kirkestedet som er i bruk i dag, er fra 1904 etter den
opprinnelige kirken fra omtrent 1858 brant ned. Denne kirken ligger sørvest for Åsen sentrum. Et
atskillig eldre kirkested, Vang kirkested, ligger omtrent 2 km lengre øst. Det skal ifølge kilder ha
ligget en stavkirke her på 1200-tallet. Den ble erstattet med et nytt kirkebygg på 1600-tallet, et bygg
som stod der frem til kirken på dagens kirkested lengre vest ble bygget på 1800-tallet. [10].

5.2.2

Vurdering av verdi delområde 2

Det er et stort og rikt utvalg av gravhauger og andre spor fra jernalder/bronsealder i området rundt
Åsen. Kirkestedene som omtalt over har svært lange røtter og har en tydelig historisk sammenheng.
Navnet Hove øst for Åsen sentrum tyder på lange religiøse tradisjoner. Et hov er forbundet med et
samlingspunkt for utøvelse av eldre religiøse eller kultiske aktiviteter [25]. Noen av enkeltminnene
kan inneha en stor verdi i seg selv, men helleristningsfeltet er fjernet og flere av gravhaugene er
allerede borte. Det er registreringen av den totale sammenhengen som skaper konteksten som forteller
oss at Åsen har hatt en høy aktivitet i førreformatorisk tid. Det er sannsynlig med et aktivt jordbruk, og
det kan ha vært et viktig religiøst samlingspunkt.
Funn, helleristningsfelt og rester etter et hov, stadfester at Åsen må ha hatt en viktig betydning over
lang tid. Den landskapsmessige plasseringen, jordkvalitet og ferskvannskilde er viktig for at et
jordbruksområde som dette har klart seg godt over tid. Det kan antas at Åsen har hatt god gjennomfart
av tilreisende på gjennomreise.
Kulturminneverdien av det som vi kjenner der i dag er høy. Den vitner om lange tradisjoner tilbake til
bronsealder. Helleristningene er stort sett tegn på mye aktivitet spesielt i bronsealder og tidlig
jernalder. Kulturminnene har stor verdi, både som enkeltstående minner, og som helhet.

5.2.3

Vurdering av påvirkning på delområde 2

Ingen av de registrerte kulturminnene sør for Åsen vil bli berørt av veganlegget der planlagt E6 går i
dagsone. Dagsonen er omtrent 650 meter lang, og den strekker seg fra Grubbåsen frem til gården
Stokkan. I skråningen like sør for gårdshusene på Stokkan vil E6 gå inn i Åsentunnelen. Forskjæringen
til denne tunnelen vil være godt synlig i terrenget.
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Veglinjen som i plankartet krysser gravhaugene på Torhaugen og Hove, vil i disse to områdene gå i
tunnel og gravhaugene vil derfor ikke bli berørt av vegtiltaket.
Innenfor delområdet vil det i hovedsak være dagsonen mellom Grubbåsen og Stokkan som vil få de
største negative konsekvensene ved at kulturlandskapet påvirkes av vegen og skjæringene, se figur 23.
Dette arealet ville ellers ha vært et større sammenhengende mosaikklandskap. Selv om ingen kjente
kulturminner blir berørt, vil det være sjanser for å påtreffe kulturminner fra jordbrukskultur innenfor
dette området. Det kan se ut som at det har vært tradisjon for å plassere gravhauger rundt vannet
Hoklingen eller med utsikt til Hoklingen. Vannet kan ha hatt en sentral symbolsk verdi, men det er
ikke umulig at det kan ha eksistert bosetninger ut over de gårdene som fremdeles er der i dag. Det er
derfor ikke mulig å utelukke at til nå ukjente kulturminner kan dukke opp under anleggsarbeidet nord
for Grubbåsen.
Påvirkningen av kulturlandskapet er også negativ ved at det avskjærer et sammenhengende
jordbruksareal.

Figur 23: Illustrasjon ved gården på Stokkan.

5.2.4

Konsekvens delområde 2

Ingen av de registrerte kulturminnene innenfor planområdet blir direkte berørt av det planlagte
veganlegget. Konsekvensen for disse kan derfor ikke sies å være negativ.
De øvrige registrerte funnene innenfor delområdet har høy verdi. Det forteller en historie om at Åsen
har hatt en kulturell og religiøs sentral plassering i forhistorien. Vegen har ikke en negativ konsekvens
for forståelsen av denne historien. Vegen legger seg i en kort dagsone og tilrettelegger for påkobling til
lokalvegsystemet, men mesteparten av den går i tunnel under Åsen. Sentrum og mesteparten av
kulturmiljøet rundt Åsen blir derfor spart. Tiltakene kan ikke sies å ha en negativ konsekvens for
formidlingen av Åsen i et arkeologisk og historisk perspektiv.
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Strekningen med dagsone nord for Grubbåsen har som terrenginngrep de største negative
konsekvensene. Dette vurderes til å forringe verdien i noen grad. Det er et tolkningsspørsmål om
graden av forringelse er så stor at opplevelsen av kulturhistorien reduseres. Sett i sammenheng med
øvrige arkeologiske funn innenfor delområdet og Åsen, er det totale bildet av samlingen av
kulturminner som forteller historien. Når ingen av de kjente kulturminnene går tapt som følge av
vegtiltaket, er det vurdert at tiltaket kun medfører noe forringet verdi av området. Oppsummering av
konsekvens kan leses av i figur 24 og tabell 6.

Figur 24: Konsekvens, delområde 2.
Tabell 6: Oppsummert verdi, påvirkning og konsekvensgrad, for delområde 2.
Nr.

Delområde 2

Verdi

Påvirkning

2

Åsen

Stor

Noe forringet

5.3
5.3.1

Konsekvensgrad
(0/-)

Delområde 3
Beskrivelse av delområde 3

Delområde 3 omfatter området Hammermarka nord for Vassmarka og øst for Hammervatnet. Ved
Hammermarka avsluttes også plangrensen og utbyggingen av ny E6. I øst omfatter delområdet
jordbruksarealene rundt gårdene Hoklingan og Skogmo, se figur 25.
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Figur 25: Delområde 3 Hammermarka
Det er registret få kulturminner i dette området, og disse er lokalisert mot gårdene lengst nord i
delområdet. Dette er stort sett gravhauger, samt en fangstgrop.
Det er tidligere utført maskinell sjakting i området der det ble påvist to kokegroper. I de øvrige
sjaktene ble det ikke påvist funn av bosetningsspor. Figur 26 viser hvor det ble utført arkeologiske
undersøkelser med maskinell sjakting i desember 2008. Undersøkelsene ble utført i forbindelse med en
reguleringsplan for næringsområdet i Vassmarka [23].

Figur 26: Kart over undersøkelsesområder (sjakting) i 2008 [23].
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Kokegropene som ble registrert i dette arbeidet er registrert i Askeladden (ID nr. 120558), og de ligger
like sør for jernbanelinjen, ved Breivegen 402. Bosetningsområdet er avmerket i figur 27. Det er
omtalt som et bosetning- og aktivitetsområde [10]. Det ligger på flat mark like ved jernbanelinjen og
bolighusene og har utsikt over Hammervatnet. I forbindelse med forarbeid ble det gitt dispensasjon til
geotekniske undersøkelser i dette området.

Figur 27: Bosetning- og aktivitetsområde ved Breivegen avmerket med Kulturminne 120558 [10].
Det er gjort funn av kokegrop med tilnærmet sirkulær form, ca. 1 m i diameter og dybde, ca. 15 cm.
Kokegropen var fylt av sandgrus blandet med sot og enkelte skjørbrente steiner. En mulig kokegrop er
også registrert innenfor samme område, og denne har en oval form, ca. 60 x 70 cm, med en dybde på
ca. 10 cm. Der er det mindre stein og ingen er skjørbrente. Funnene er registrert i forbindelse med
detaljreguleringsarbeid i dette området i 2008/2009, og registreringene er gjort av Nord-Trøndelag
fylkeskommune. [10]
Utover bosetningsområdet som omtalt over, er det noen gravhauger lengre nord og nordvest for
delområdet. Dette omfatter en fangstgrop langs dagens E6, og noen rydningsspor og rydningsrøyser
ved Nonstad gård. Kulturminnene vises på kart i figur 28.
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Figur 28: Registrerte kulturminner ved delområde 3 – Hammermarka. Blå linje viser plangrense og
rød dobbel linje viser tunnel, rød enkel linje viser dagsone.

5.3.2

Vurdering av verdi delområde 3

Det er relativt få funn nord for Vassmarka sammenlignet med områdene rundt Åsen. En av grunnene
til dette kan være mindre antall utbygginger, og derav færre arkeologiske undersøkelser. Det kan også
være en direkte følge av mindre aktivitet i bronse- /jernalder, som er hovedvekten av funnene ellers i
området. En annen grunn til at det er færre funn i dette området, kan være at hoveddelen ligger i et noe
lavereliggende terreng. Funnene som er gjort rundt Hoklingen, hvor det er en høy konsentrasjon av
gravhauger, er nesten alle gjort på høydedrag eller koller rundt kote +140 eller over. Dette kan bety at
området nord for Vassmarka ikke hadde den samme tradisjonen for gravhauger. Gravhauger lå gjerne
med god utsikt, gjerne rettet utover vann og/eller ved gjennomfartsårer [26].
Bosetningsområdet som er registrert ved Breivegen 402 er ikke et utpreget interessant funn sett i
forhold til funnene som er registrert i nærområdet. Kokegroper ble brukt til å tilberede mat i ved å
varme opp stein, for deretter å bruke steinene til å varme opp maten. Kokegroper har blitt funnet
relativt hyppig, og enkeltstående funn uten videre kontekst har begrenset informasjonsmengde.
Likevel kan det være muligheter for ytterligere funn rundt dette stedet. Kokegroper var et sted for
matlaging og tilberedning, og dette har krevd redskaper. Disse kan fremdeles ligge i nærheten og kan
gi oss svar på tema som matlagingsteknikker og kanskje til og med dietten [26]. I dag ligger det et
bolighus ved dette kulturminnet. Nyere tids bosetning og aktivitet kan ha medført at spor og artefakter
har blitt borte eller ødelagt. Det ligger også en jernbane like i nærheten, og byggingen av denne kan ha
vært ødeleggende for eventuelle gjenstander i bakken.
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Hammer gård ligger ved en kolle langs dagens E6. Bygningene er registrert i SEFRAK-registeret.
Kårhuset skal ha inskripsjoner som sier at det er ført opp i 1783. Gårdstunet ligger pent plassert ut mot
Hammervatnet. Gården er omkranset av jorder som er i drift. Kulturhistorisk er det ikke vurdert til å
inneha stor verdi ut over at den bidrar til jordbrukskulturen i området. Det er ikke kjent at gården har
annen spesiell lokalhistorisk verdi.

5.3.3

Vurdering av påvirkning på delområde 3

Det er ingen registrerte kulturminner som blir påvirket av veganlegget eller byggingen i dette
delområdet. Det nærmeste kulturminnet ligger ved boligbebyggelsen i Breivegen 402. Tunnelportalen
plasseres i et område lengre ned i skråningen og har ingen påvirkning på kulturminnet.
Terrenginngrepene i området vil være store, men dette er ikke vurdert å ha påvirkning som er relevant
til kulturminnene i den forstand at de vil påvirke opplevelsen av dem. Veganlegget blir riktignok større
enn det som ligger der i dag, men det er ikke vurdert at konteksten som kokegropene ligger i vil
forringes. Ved geoteknisk forarbeid ble det i uttalelsen fra Trøndelag fylkeskommune, med tilrådning
fra NTNU Vitenskapsmuseet, vurdert som liten verdi når det gjelder formidling og kunnskapsverdi.
Det ble gitt dispensasjon fra fredningsbestemmelsen i Lov om kulturminner § 3 og 4 uten vilkår.

Figur 29: Permanent situasjon av Hammerkrysset sett mot sør.

5.3.4

Konsekvens delområde 3

Det er stort sett dagsone i delområde 3, noe som gjør at påvirkningene og inngrepene i landskapet er
omfattende. Skjæringene vil stå igjen i Hammerberga og bryte i sterk kontrast med øvrig terreng.
Planforslaget regulerer et næringsområde i Vassmarka. Arealet som avsettes til næringsformål består i
dag av tett vegetasjon, og inngrepene vil få store konsekvenser for landskapet. Det er vanskelig å si
hvor store konsekvenser tiltakene får for arkeologi og kulturarv når det kjente materialet er så tynt.
Vurderingen av landskapet er vanskelig å sette i sammenheng med arkeologien, da det ikke er lett å si i
hvor stor utstrekning dette området har vært tatt i bruk av de som bodde i og ved Åsen. Det kan tenkes
at det har vært bosetning eller aktivitet langs Dulumbekken, men slik området fremstår i dag er det
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ikke et veldig attraktivt område. Hammerberga kan ha hatt gravhauger eller annen aktivitet på grunn
av den utstikkende formasjonen mot Hammervatnet, men dette blir kun spekulasjoner.
På bakgrunn av dette vurderes påvirkningen til forringet. Sammenlignet med kulturminnene i
delområde 2 er det et mye mindre omfang. Det kan spekuleres i grunnen til dette, men det kan ha
sammenheng med lavereliggende terreng, dvs. at området kan i større grad ha vært under vann. Det
kan også ha en sammenheng med bygging av nye veger og bebyggelse som har medført graving.
Området har godt jordsmonn og er plassert fint i landskapet. Det er ikke usannsynlig at det har vært
aktivitet her i like lang tid som bare noe hundre meter lengre sør. Vassmarka og kollene kan ikke sies å
være noen hindring. Oppsummering av konsekvens kan leses av i figur 30 og tabell 7.

Figur 30: Konsekvens, delområde 3.
Tabell 7: Oppsummert verdi, påvirkning og konsekvensgrad for delområde 3.
Nr.

Delområde

Verdi

Påvirkning

3

Hammermarka

Noe

Forringet

5.4

Konsekvensgrad
(0/-)

Samlet konsekvens for fagtema

Ingen av delområdene har konkludert med høyere konsekvensgrad enn verdi (0/-). Innenfor delområde
1 i Vuddudalen er det svært få kulturminner som er registrert. Det som finnes der i dag er langt utenfor
veglinjen, og det som påvirkes av veganlegget. Sporene og terrenget tyder på at det har vært liten
aktivitet i området, og hva som eventuelt ligger igjen under jorda vil ikke være mulig å forutsi på dette
tidspunktet. Muligheten for løsfunn forbundet med jakt eller jordbruk vil alltid være til stede.
Åsen sentrum og omkringliggende jordbruksområde er av stor arkeologisk interesse. Det er flere funn
som har høy verdi. Kirkestedet i Åsen har en rik historie som er skriftlig dokumentert, og
helleristninger, hov og flere gravfelt tyder på at det har vært et religiøst og sosialt viktig sentrum også
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før dette. Veganlegget vil ikke berøre noen av de kjente kulturminnene, men vil gå gjennom
kulturmiljø og noen SEFRAK-registrerte bygninger, som blir noe berørt.
Det nordligste området i konsekvensområdet er i Hammermarka, og dette er et område med mye færre
funn enn bare noen kilometer lengre sør. I utgangspunktet kan det virke som dette området er mindre
interessant for arkeologi. Dette kan ha sammenheng med lavereliggende terreng, og plassering og
avstand fra Åsen sentrum.
Det vil uansett være en viss mulighet for å påtreffe kulturminner underveis. Dette gjelder alle
delområdene. Her gjelder uansett varslingsplikten i kulturminneloven [7]. Konsekvenser i
anleggsperioden tas ikke med i vurderingen av konsekvens for permanent situasjon.
Nr.

Delområde

Verdi

Påvirkning

1
2

Vuddudalen
Åsen

Noe
Stor

Noe forringet
Noe forringet

(0)
(0/-)

3

Hammermarka

Noe

Forringet

(0/-)

5.5

Konsekvensgrad

Konsekvenser i anleggsperioden

Planen legger opp til en intensiv anleggsperiode der tunnel- og vegarbeidene vil kreve store arealer
utenfor vegtraséen. Anleggsområdene er midlertidige, og vil tilbakeføres til dagens formål etter at
vegen er ferdig [3]. For kulturminnene i grunnen vil midlertidig anleggsvirksomhet i de aller fleste
tilfeller ha svært liten konsekvens så lenge det ikke skal graves dypere enn plogdybde ned i bakken.
Kulturminner i grunnen vil i disse tilfellene ligge trygt og godt der de ligger. Bygges det en veg over et
kulturminne, vil vegen i seg selv beskytte kulturminner for menneskelig påvirkning i uoverskuelig
framtid. Dette er på en måte den aller beste måten å bevare og forsegle et kulturminne på. Marktrykket
kan påvirke det som eventuelt måtte befinne seg under bakken, men da vil dette etter all sannsynlighet
bli liggende uoppdaget uansett.
Faren for at anleggsarbeid kan skade nærliggende og uoppdagede kulturminner er uansett til stede.
Dette gjelder spesielt ved Åsen der flere gravminner øst for veglinja mot Hoklingen er av spesielt høy
verdi. Nærføring av anleggsarbeid til kulturminner må på best mulig måte sikre at kulturminner ikke
blir skadet eller ødelagt. Bestemmelser for oppfølging- og beredskapsrutiner inngår i planen.

5.6
5.6.1

Skadereduserende tiltak
Forutsatte tiltak

Bestemmelsene til planen stiller krav til at det skal utarbeides kvalitets- og internkontrollsystem som
skal sikre at føringer og krav for å oppnå miljøkvalitet blir ivaretatt på en systematisk måte i
prosjekteringsfasen, anleggsfasen og i videre drift av anleggene. I kvalitets- og internkontrollsystemet
skal håndtering av kulturminner inngå.

5.6.2

Ikke forutsatte tiltak

Det er ikke kommet frem til at det bør legges inn ytterligere forutsetninger om tiltak i planen.
Bestemmelsene og konsekvensutredningen, samt øvrige registreringer og undersøkelser i og ved
planområdet, ivaretar KML § 9 som omhandler undersøkelsesplikten.
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Usikkerhet

Det vil alltid være usikkerhet med tanke på faren for å treffe på kulturminner ved anleggsarbeid. Det er
innarbeidet en bestemmelse i planen om at arbeidet skal stoppes så fort dette oppdages. Dette er også
sikret gjennom kulturminneloven [3] [7].
Det vil være potensiale for funn flere steder langs planområdet. Hensikten med denne rapporten er å
prøve å avdekke det kjente materialet, og å gjøre seg opp en mening om det som ikke er kjent i dag.
Det er i størst grad brukt datagrunnlag som er hentet fra Askeladdens kulturminnedatabase [10]. Det
må alltid tas forbehold om at det kan oppstå feil, enten ved feil type registrering, eller arkivering og
visning i kartdataportalen. Det har vært dialog med arkeolog i Trøndelag fylkeskommune underveis i
prosessen, der plangrense og eksisterende kulturminner har vært drøftet.
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Figur 1 Høstvær på Vollan. Utsikt ned Vollandalen og mot Stjørdal. Foto: Lene Vestrum Kirkhus/NTFK

Figur 2 Høstvær på Vollan. Utsikt ned Vollandalen og mot Stjørdal. Foto: Lene Vestrum Kirkhus/NTFK
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Sammendrag
I forbindelse med bygging av ny trase av E6 mellom Kvithammer og Åsen, varslet Nord-Trøndelag
fylkeskommune behov for arkeologiske registreringer av traseen. Dette ble gjennomført i perioden
02. -19. oktober 2017. Det ble åpnet i alt sjakter – ingen var funnførende. Tiltaket kan dermed
gjennomføres som planlagt.

Bakgrunn for undersøkelsen
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Ny E6 Kvithamar-Åsen gjennomførte
Nord-Trøndelag fylkeskommune en arkeologisk registrering av planområdet for å avklare om det er
automatisk freda kulturminner i området, jf. Lov om kulturminner (kml) §§ 9 og 11 a.
Stjørdal og Levanger er to kommuner rike på kulturminner og det er gjort mange løsfunn. Den
planlagte traseen ligger i områder som det ikke er gjort registreringer tidligere, og det var derfor
behov for en arkeologisk registrering av strekningen.

Området
Den planlagte traseen går fra Kvithammarkrysset i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune.
Store deler av strekningen er planlagt lagt i tunnel. Det undersøkte området strekker seg fra
Kvithammarkrysset i Stjørdal kommune til øvre del av Vuddudalen i Levanger kommune, i områder
der dagsone for traseen vil gå, samt ved tunnelinnslag. De berørte områdene består i hovedsak av
kulturlandskap, og i nærhet til allerede kjente registrerte kulturminner.

Vollan Østre 30/20 Stjørdal kommune
Vollan gård ligger på østsiden av Skatvalhalvøya. Like nord for Kvithammerkrysset på østre side av E6.
I dag er området preget av åkerlandskap.
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Det er ikke gjort funn eller registrerte kulturminner på gården tidligere. Like sørvest for gården Vollan
er det registrert dyrkningsflate (ID148502 Bolkan), en gravhaug (ID 63772-1 Bolkan) og et løsfunn av
en steinøks, trolig av grønnstein (ID 46668-1). Gravhaugen ligger rundt 70 moh.
På Skatvalhalvøya er det dokumentert hele 43 helleristningsfelt, der den generelle tendensen er at
disse ligger på bergflater høyt i terrenget. Mange av lokalitetene har flere felt, som ligger nær
hverandre. Den største samlingen av felt ligger ved Auran og Røkke (Sognnes 2001:133). I tillegg til
de mange bergkunstfeltene, finner man på Skatval den høyeste funnfrekvensen fra bronsealder i
Stjørdal kommune (Grønnesby 1998:23). Det er det registrert en rekke kulturminner, og gjort en
rekke gjenstandsfunn på Skatval.

Øvre Holan, gbnr. 22/2, Stjørdal kommune
Øvre Holan ligger 500 meter sør for Storåsen/ Forbordfjellet. Området rundt består i store deler av
kulturlandskap, bestående av åkerjord/ kulturlandskap. Fra undersøkelsesområdet har en god
oversikt nedover dalen mot sør og mot Stjørdal.
På Holan Øvre er det tidligere registrert to gravfelt oppe på gårdstunet (ID 26693 og 7214). På
nabogården i sørøst, er det gjort funn på åkeren av to økser av jern (ID 46667 og 63771). På Holan
vestre er det registrert et gravfelt med 2 rundhauger (ID 26695). Alle gravhaugene ligger på
terassekanter på ca. 70 moh.

Einbu gbnr 3/7, Drogset 3/1 Stjørdal kommune
Planområdet ligger oppe på et platå på toppen av Langstein. Ca. 150 moh. Det er registrert en
gravrøys Askeladden ID 111608-1., samt to løsfunn (Økseblad av jern ID 111613-1 og to slipesteiner
ID 111614-1) på nabogården Drogset øvre 3/1.

Kleiven østre gbnr 220/13, Levanger kommune
Kleiva gård ligger i øvre del av Vuddudalen i Levanger kommune, med bratte fjellsider på begge sider.
Dagens E6 og Nordlandsbanen går langs vestsiden av dalen. Det har ikke vært foretatt arkeologisk
registrering/ sjakting i området tidligere.
Terrenget innover i nord dalen er ulendt. Fram til 1800 –tallet var Allmannavegen
(hovedferdselsåren) lokalisert på vestsiden av Vudduåsen (Pettersen 2000:140). Dalen er smal og
jorda skrinn. Gården ble skilt ut fra Kleiven (220/2) i 1907, og var en husmannsplass med navn
Kleivtrøa (Vudduaunet et al 1995:495). Området ble først bebodd på tidlig 1800-tall. På grunn av
dårlige dyrknings- og beiteforhold ble store deler av disse aktivitetene lagt oppe på fjellet ”Stokkvola”
på østsiden av gården. Deler av området har tidligere vært myr/våtmark.
Navnet «Kleiv» stammer fra gammelnorsk for kleiff, og betyr bratt bergside hvor det gikk opp en vei.
(Vudduaunet et al 1995:456)
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Figur 2 Utsikt fra Grubbåsen nedover Vuddudalen. Kleivtrøa (nå Kleiven østre) til venstre i bildet. Bildet er tatt i 1906.
Fotograf: Aune, Trondheim. Fotoeier: Åsen Museum og Historielag

I Vuddudalen er det gjort to registrerte løsfunn. Disse ble gjort på gården Vuduaunet som ligger 2
kilometer sørvest for Kleiva. Funnene består av to skålspenner datert til vikingtid. Disse er beskrevet
ved tilvekstkatalogen til NTNU Vitenskapsmuseet under tilvekstnummer: T16074 og T17374. Bilde og
beskrivelse av gjenstandene ligger også inne på gjenstandsbasen unimus.no

Volstykket, (Fætten 251/1 og Vudu 250/1)
På sørsiden av Vuddudalen ligger 3 husmannsplasser kalt Volstykket. Tuftene ligger på en flate ca.
130 moh., og området er nå er gjengrodd av granskog. Selve bosetningen her opphørte i 1907, men
området lå åpent og ble dyrket fram til 1950-tallet. Det er 3 tydelige tufter i området, og det er
fortsatt mulig å se hvor den tidligere åkermarka har vært. Husmannsplassen går ikke under
kulturminneloven, jf. Kml §§ 3 og 4, men vil være av en lokalhistorisk betydning.
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Figur 3 Vollstykket 1955. Her ser en åker og tuftene tydelig i terrenget. Hentet fra Norge i Bilder, Stjørdal -FrostaLevanger 1955. Foto eier: Geovekst

Metode
Det berørte området ble undersøkt ved bruk av gravemaskin, såkalt maskinell søkesjakting, der det
åpnes sjakter på 2-3 m bredde med ca. 10 m avstand ved hjelp av gravemaskin. Med denne metoden
vil kulturminner som er skjult under matjorda framtre som flekker med avvikende farge og konsistens
i undergrunnen. Sjaktene blir lagt i retning etter potensiale for å påvise kulturminner, og for å få
oversikt over et område og eventuelle aktivitetsspor i undergrunnen.
Det ble foretatt overflateregistrering på deler av planområdet. Ved en slik registrering går man i et
område for å påvise synlige kulturminner i terrenget/ overflaten. Synlige kulturminner i vises som
forsenkninger/ forhøyninger i terrenget, eksempelvis fangstgroper, gravhauger, kullgroper,
rydningsrøyser, kullmiler ol.
Det ble gått med metalldetektor over større flater på jordene. Dette ble gjort i samarbeid med
Stjørdal Metalldetektorklubb.

Undersøkelsen og funn
Den arkeologiske registreringen i området for den planlagte E6 foregikk over 10 dager. Tidvis dårlig
vær, regn og vind vanskeliggjorde arbeidet. Det ble ikke dokumentert noen strukturer i
undergrunnen og ikke gjort gjenstandsfunn under sjakting.
Det ble ikke registrert noen nye strukturer/kulturminner på noen av undersøkelsesområdene.
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Vollan

Figur 4 Oversiktsbilde over sjaktene 9 - 18 på Vollan. Sett mot NØ. Foto: Lene Vestrum Kirkhus

Det ble lagt totalt 18 sjakter. Undergrunn på de flate åkerlappene besto stort sett av leire. Ifølge
NGU.no (Norges geologiske undersøkelse) består undergrunn av tykk marin avsetning. Den marine
grensa har gått til foten av Forbordfjellet, 175 moh. dagens havnivå (ngu.no kart marin grense).
Trøndelag er en av områdene i Norge med størst utbredelse av marin leire (ngu.no), noe som
samsvarer med undergrunn i sjaktene. Det var tykk leirholdig grunn i store deler av
undersøkelsesområdet. Det ble ikke påvist kulturminner i sjaktene.
I sjakt 9 og 10 besto undergrunnen av gråsvart grusholdig masse. Her skilte undergrunnen seg fra de
øvrige sjaktene på flata. Det påvist et stolpehull av moderne art. I fyllmassen var det
trønderkeramikk. Det ble ikke påvist andre strukturer i undergrunnen.
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Figur 5 Sjakt 9 på Vollan. Undergrunnen i her annerledes enn resten av det undersøkte området. Sett mot nordøst. Foto:
Lene Vestrum Kirkhus/NTFK
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Figur 6 Sjakt 13. Undergrunn av kompakt grå leire. Sett mot SV Foto: Lene Vestrum Kirkhus/NTFK

På bergknausen ble det lagt 6 ”kikhull”. På grunn av den den utbredelsen av helleristninger på
Skatvalhalvøya, var det hensiktsmessig å lage flere små kikhull på bergknausen for å se tilstand på
berget, og om det også her kunne være helleristninger. Berget besto av flussberg/ skjørt berg som
ikke er egnet for helleristninger i utgangspunktet.
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Figur 7 Sjakt 8. Bergknausen besto av flussberg. Sett mot NV. Foto: Lene Vestrum Kirkhus/NTFK

Det ble valgt å gå over hele jordet med metalldetektor. Dette ble utført av Stjørdal
Metalldetektorklubb. Det var imidlertid lite utslag på gjenstandsfunn, av både nyere og eldre dato.
Det ble ikke gjort noen funn av arkeologisk betydning.
Det ble brukt 3 dager til sjakting, samt 1 dag til dokumentasjon av sjaktene.
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Holan

Figur 8 Vendla Kvalheim Johnsby følger med på gravingen av sjakt. Arve Solli går over undersøkelsesområdet med
metalldetektor. Foto: Lene Vestrum Kirkhus/NTFK

Det ble lagt totalt 7 sjakter og et kikhull. Kikhullet ble lagt ved det planlagte tunellinnslaget,
undergrunnen besto av kompakt blåleire. Ifølge løsmassekart på NGU.no består undergrunn på
Holan av tykk marin avsetning. Dette stemmer overens med undergrunn dokumentert i store deler
av sjaktene. Flekker i undergrunn er trolig groper i terrenget der det har lagt seg organisk materiale
eller tilsig fra skråningen i nordøst. Det ble ikke påvist kulturminner i undergrunnen.
Her ble det gått over med metalldetektor av Arve Solli ved Stjørdal Metalldetektorklubb. Det ble ikke
gjort noen arkeologiske gjenstandsfunn.
Det ble brukt 2 dager til sjakting og dokumentasjon.
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Drogset

Figur 9 Oversiktsbilde tatt på åkeren sør for gravminne ID 111608. Sett mot N. Foto: Lene Vestrum Kirkhus/NTFK

Det ble foretatt en overflateregistrering av området for den planlagte traseen til E6.
Overflateregistreringen ble gjort av området i vest, nord og sør for gravrøys Askeladden ID: 111608.
Nordøst for åkrene var terrenget skogkledt. Like ved sør for det planlagte tunellinnslaget var det
skogen nedhogd, og området blir brukt til skogdrift. Det ble ikke påvist synlige kulturminner i
terrenget.
En tidligere registrert gravrøys (Askeladden ID 111608-1) vil komme i konflikt med tiltaket. Denne
ligger midt i den planlagte traseen for den nye E6, og kommer dermed i konflikt med utbyggingen.
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Kleiva

Figur 10 Åkeren på Kleiven østre. Mot NV. Foto: Lene Vestrum Kirkhus/NTFK
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Det ble lagt totalt 6 sjakter. Undergrunnen besto av leirholdig silt, leire og gammel myr/ torvjord
/skogbunn. Det ble brukt 1 arbeidsdag på sjaktingen og dokumentasjon.

Figur 11 Sjakt 7. Her var det et tykt kompakt lag med gammel myr/torvjord. Gravde et kikhull for å se tykkelsen på
massen. Tilsig av vann gjorde det vanskelig. Sett mot Ø. Foto: Lene Vestrum Kirkhus/NTFK
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Ifølge NGU.no består den øvre delen av Vuddudalen av tykk marin avsetning fra siste istid, noe som
samsvarer med undergrunn som ble dokumentert i sjaktene. Det ble ikke påvist kulturminner i
undergrunnen. Påfylte masser etter leirskred for 100 år siden vises som en forhøyning i terrenget,
like nedenfor toglinja.

Figur 12 Sjakt 1 besto av leirholdig grunn. Sett mot SØ. Foto: Lene Vestrum Kirkhus/NTFK

Det ble gått med metalldetektor over hele jordet, dette ble utført av Arve Solli og Ronald Hosen fra
Stjørdal Metalldetektorklubb. På Kleiva var det håp om å finne spor etter Armfelds marsj forbi
Langstein - i 1718. Hæren besto av mange tusen soldater, og om hæren har gått ned i dalen her ville
det være et stort potensiale for å finne spor etter dette med metalldetektor. Det ble ikke gjort noen
gjenstandsfunn som tydet på at hæren har gått nede i dalen forbi Kleiva gård. Under søket ble det
heller ikke gjort noen arkeologiske gjenstandsfunn.
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Vollstykket

Figur 13 Husmannsplassen på Vollstykket er igjengrodd av skog de siste 50 årene. Men ennå er hustuftene tydelig i
terrenget, selv om det ikke kommer ikke godt fram på bildet. Foto: Lene Vestrum Kirkhus/NTFK

På Vollstykket ble det foretatt en overflateregistrering. Det ble ikke påvist kulturminner som
omfattes av kulturminneloven. På Vollstykket er det 3 kjente husmannsplasser, med tilhørende
åkermark. Alle disse ble målt inn. Husmannsplassen Vollstykket ble forlatt i 1907, og tuftene etter
bosetningene er ennå synlig i terrenget. Boplassene ligger ca. 130 moh.
Det ble gått over områdene med metalldetektor, og en del jerngjenstander ble funnet i den tidligere
åkermarka. Dette ble utført av Arve Solli og Ronald Hosen fra Stjørdal Metalldetektorklubb. Funnene
er tatt med inn til Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Dokumentasjon
Sjaktene og ev. strukturer er dokumentert med tekst og foto. Alle arkivverdige foto er tagget og lagt
inn i fylkeskommunens fotodatabase, Fotoweb. Sjaktene er målt inn med (DPOS), og kartene er
utarbeidet i QGIS.

Tolkning
Til tross for at Vollan og Holan ligger i et område som er rikt på kulturminner, ble det ikke påvist
aktivitetsspor i undergrunnen. Tidligere registreringer viser bosetning- og aktivitetsspor ligger
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høyrere i terrenget, enn i det undersøkte området. Dette kan være en forklaring på de manglende
sporene etter menneskelig aktivitet her.
Fra historiske kilder ble ikke Kleiva bebodd før på 1800-tallet. Gjennom den arkeologiske
undersøkelsen har vi ikke kunne påvise aktivitets- eller bosetningsspor fra forhistorisk tid. Gården
ligger øverst i Vuddudalen, som er et trangt og smalt dalføre med høye fjell på hver side. Matjorda på
Kleiva er marginal, og egner seg dårlig til dyrking. De begrensede solforholdene kan også ha hatt
betydning for tidligere bosetning.

Konklusjon
Det ble åpnet totalt 33 sjakter på de undersøkte områdene, og ingen av disse var funnførende.
Den omsøkte traseen for E6 vil derfor ikke komme i konflikt med automatisk freda kulturminner, og
tiltaket kan derfor gjennomføres som planlagt.

Lene Vestrum Kirkhus, arkeolog
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
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Vedlegg
Sjakter Vollan
Sjakter
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Beskrivelse

Ligger like ved nåværende E6. Rødbrun grus med klaser av leire, berg/ flussberg i deler av sjakta
Ligger like ved nåværende E6. Rødbrun grus med klaser av leire, berg/ flussberg i deler av sjakta
I bergside, kikhull, Flussberg, skifrig bergart.
I bergside, kikhull, Flussberg, skifrig bergart.
I bergside, kikhull, Flussberg, skifrig bergart.
I bergside, kikhull, Flussberg, skifrig bergart.
I bergside, kikhull, Flussberg, skifrig bergart.
I bergside, kikhull, Flussberg, skifrig bergart.
Ca. 45 meter, 20-25 meter matjord. Sør, mørkere jord, en del brent leirebiter, men ikke kull. Snittet et stolpehull, var steinopptrekk,
og nedgravning som var av nyere art. Trolig natur. Mørkere grusholdig parti ikke henger sammen med mørkt lag i sjakt 9? Del av
moderne aktivitetsflate. Terrenget skrår ned mot nord, der begynner leirelaget som dekker åkeren under matjorda.
Ca. 13 meter, 25-30 cm matjord. Grå grusholdig undergrunn, skrår i terrenget mot sjakt 9. Moderne stolpehull med trøndekeramikk.
Denne flaten sammenheng med det mørke laget i sjakt 9?
Ca. 22 meter, 20-25 cm matjord. Leireholdig undergrunn, kikhull i sjakt for å se tykkelse på leiren. Kompakt leire, noe plogspor der
matjord er tynnest.
Ca. 16 meter, 20-30 cm matjord. Leire undergrunn.
Ca. 17 meter, 20-25 cm matjord. Grå leire. 3 dreneringsgrøfter.
Ca. 28 meter, 25-30 cm matjord. Kompakt leire, drengrøft i nord-sørlig retning. Skifrig berg opp i leira.
Ca. 12 meter, 25 cm matjord. Leire i sør, rødbrun leireholdig masse i nord (trolig matjord blandet i leirelag)
Ca. 20 meter, 25 cm matjord. Leire i sør, rødbrun leireholdig masse i nord. Trolig forvitret berg og matjord blandet med leire.
Gråbrun i vest, nær bergknaus av skifrig art. forvitrert berg rundt, svart flekk (litt kull) ved berg i vest.
Kikhull, 2,5 meter. 25 cm matjord. Leire
11 meter, 20-25 cm matjord. Leire

Sjakter Holan
sjakter
1
2
3
4
5
6
7

Beskrivelse

31 meter, matjord 26 cm. Mye klaser med rødbrun organisk siltholdig jord. Rester etter røtter/ vannsig. Grå mørk grus mellom disse.
Noe leirholdig.
Ca. 20 meter, 25 cm matjord. Skifrig grus i store deler av sjakt, med klaser av organisk siltholdig jord. Rester etter røtter/ trær eller
grøfter til vannsig.Inneholdt tegl i noen av klasene. Blågrå grus mørk
Ca. 23 meter, 21-25 cm matjord, tykkest i sør. Samme som sjakt 2. Mer brun. 2 jernfunn i grusen. Moderne
Ca. 21 meter, matjord 18 i sør og 23 i nord. Tynn matjord, ellers samme som sjakt 2 og 3, men i nordlig del stripe med rødbrun
masse. Tydlige plogspor. Jern "kniv» i nordlige del funnet med detektor i utgravd matjord. Moderne
ca 23 meter, 20-25 cm matjord. Mye rødbrun organisk masse, ingen nedgravninger. Flekker med grå leire i midten, ellers mer
rødbrun grus (skifrig)
Ca. 10 meter, 20 cm matjord. Blå dyp leire.
Kikhull, tykk leire under tynt dekke med grus. Ligger på berg.

Sjakter Kleiva
sjakter
1
2
3
4
5
6
7
8

Beskrivelse

Leire i undergrunn
Leire i undergrunn
24 meter, 20-25 cm matjord. Leireholdig. Dreneringsgrøft gjennom. Rester av skogbunn/ myr
Leiregrunn, ca. 20 meter, 20-25 cm matjord blandet med torv.
Ca. 20 meter. Nordvest, mye skogbunn/ myr. Sjakt samles vann. Andre enden er det kompakt leire. Gravd noen dreneringsgrøfter.
Ca. 33 meter, 25 cm matjord, mye leire, noen klaser som kan se ut som nedgravinger, men er natur. Lagt seg myr/ skog i gropene i
leira.
Tykk torv/myrjord, fuktig undergrunn. Sjakten fyltes med vann
Består av grått sand og grusholdig lag, grått undergrunn. En klase ble snittet, men var naturl. Ikke gjort noen gjenstandsfunn.
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Tegnforklaring
Sjakter ny E6 Hollan

Øverste sjakt i beiteland, resten på åker

Tegnforklaring
Sjakter_Kleiva
Samtlige er lagt på åker

Tegnforklaring
Sjakter_NYE6_Vollan

Gruppen med sjakter i midten er i
beitemark. Sjaktene nord og sør for dette
er på åker.

