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Saksnr.
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Tiltak

E6 Ulsberg-Vindåsliene

Kommune, gnr/bnr

Rennebu, Midtre Gauldal, flere gnr/bnr

Tiltakshaver

Nye Veier AS

Registreringsmetode

Overflateregistrering

Tidsrom for registrering

30.07.-08.08.2018

Deltakere i felt

Arkeologer Are Skarstein Kolberg, Hanne Bryn

Timer i felt inkl. reise

111,5

Timer for- og etterarbeid

15

Askeladden-id
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1 SAMMENDRAG
I forbindelse med planprogram for ny E6 på strekningen Ulsberg-Vindåsliene i Rennebu
kommune, gjennomførte Trøndelag fylkeskommune arkeologiske registreringer innenfor
planområdet i løpet av juli og august 2018. Registreringsundersøkelsen ble gjennomført ved
visuell overflatebefaring.
Det ble ikke gjort nye funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.

2 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN
Alle kulturminner eller spor etter menneskelig virksomhet fra før reformasjonen, det vil si
før år 1537, er automatisk freda etter § 4 i kulturminneloven (kml), og i henhold til
gjeldende forskrifter til kulturminneloven er fylkeskommunen delegert ansvaret for å
ivareta de samlete verneinteresser knyttet til kulturminner i plan- og utbyggingssaker.
Fylkeskommunen kan derfor kreve arkeologiske registreringer før en eventuell godkjenning
av planen/tiltaket, jf. Kml.
I forbindelse med plan- og utbyggingssaker kan fylkeskommunen kreve at det foretas
arkeologiske registreringer forut for en eventuell godkjenning av planen/tiltaket.
Tiltakshaver har etter kulturminnelovens § 9 plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på
automatisk fredete kulturminner. Det vil som regel innebære en befaring eller registrering
av det aktuelle planområdet av arkeolog fra fylkeskommunen.
Hensikten med undersøkelsen var å få klarhet i om det kunne påvises automatisk freda
kulturminner som kunne komme i konflikt med tiltaket.

3 OMRÅDET
Planområdet strekker seg fra Ulsberg i sør til Soknedal i nord, og følger parallelt med
dagens E6. Området består i stor grad av utstrakte myrområder og noe kupert terreng.
Enkelte deler av planområdet var til dels svært bratt og det var enten ikke mulig å befare
områdene, eller de ble ansett som ikke potensielle for funn av automatisk fredete
kulturminner. Planområdet er preget av sparsom bebyggelse og enkelte deler lå avsides til.
Det lå flere gamle setre og ødegårder innenfor tiltaket.

[TIttel]

3/11

Figur 1: Oversiktskart over planområdet for E6 Ulsberg-Vindåsliene. Kart: Hanne Bryn, Trøndelag
fylkeskommune.
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Figur 2: Aktuelle befaringsområder innenfor planområdet markert med rødt. Kart: Hanne Bryn.
Trøndelag Fylkeskommune.
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Ut i fra kulturminnedatabasen Askeladden, er det registrert et fåtall førreformatoriske
kulturminner i nærheten av planområdet. Disse omfatter enkelte fangstgropanlegg, ett
gravfelt og to jernfremstillingslokaliteter (se tabell). Øvrige kulturminner innenfor eller i
forbindelse med planområdet består i stor grad av tjæremiler og kullfremstillingsanlegg i
form av reismiler. Disse er ikke automatisk fredet.
Formålet med registreringen var derfor å kartlegge om ytterliggere kulturminner ville bli
berørt av tiltaket.
Askeladden ID

Gnr/bnr (Gård), kommune

Type

Status

97864

61/190 (Skiarena), Rennebu

Kullgrop

AUT

97865

61/190 (Skiarena), Rennebu

Kullgrop

AUT

100785

61/2 (Rye), Rennebu

Gravminne

AUT

100787

61/198, Rennebu

Gravminne

AUT

101264

61/2 (Rye), Rennebu

Gravminne

AUT

101265

60/1 (Kosberg), Rennebu

Gravminne

AUT

211638

65/4 (Solli), 65/5 (Fredheim),
Rennebu

Jernfremstillingsanlegg

AUT

211991

58/6 (Lykjhagen), Rennebu

Jernfremstillingsanlegg

AUT

214097

85/1 (Skamfer), Rennebu

Fangstgrop

AUT

214672

85/1 (Skamfer), Rennebu

Fangstgrop

AUT

214673

83/2 (Skamfermoen), Rennebu

Fangstgrop

AUT

214688

83/2 (Skamfermoen), Rennebu

Fangstgrop

AUT

240175

130/1 (Åsenhus, Bakken), Midtre
Gauldal

Fangstgrop

AUT

240176

130/1 (Åsenhus, Bakken), Midtre
Gauldal

Fangstgrop

AUT

240177

130/1 (Åsenhus, Bakken), Midtre
Gauldal

Fangstgrop

AUT

Registrerte kulturminner i og i nærheten av planområdet

Det ble i 2015 registrert fangstgroper innenfor planområdet, hvorav tre ble utgravd av
NTNU Vitenskapsmuseet høsten 2017. Fangstgropene har idnummer 213964, 213965 og
213968 i Askeladden. Tre andre fangstgroper (id 213962, 213963 og 213967) som lå
innenfor daværende plangrense kan fjernes uten vilkår, jfr. Riksantikvarens vedtak fra
05.04.2016. Ettersom ny plangrense er noe endret vil fangstgrop med idnummer 213966
nå ligge innenfor plangrensen. En registrert fangstgrop i umiddelbar nærhet til de andre
omtalte vil bli kontrollert i felt av Trøndelag fylkeskommune. Denne har id 240174.
Rett øst for Solberg steinbrudd er det registrert tre fangstgroper med idnummer 240175,
240176 og 240177 som også ligger innenfor plangrensen.
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Figur 3: Tidligere registrerte kulturminner i forbindelse med planområdet. Kun et fåtall av disse er
automatisk fredet. Kart: Hanne Bryn, Trøndelag fylkeskommune.
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4 METODE
Vurderingen av et område for funn av kulturminner bygger på den tilgjengelige
informasjonen om landskapet, naturforholdene og kulturhistorien på stedet. Denne
informasjonen settes i sammenheng med kunnskap om hvor det forventes å finne et gitt
kulturminne eller en kulturminnekategori. Slike lokaliseringsfaktorer er etablert gjennom
analyser av arkeologiske funn med bakgrunn i hvilke faktorer ved landskap, natur og
kulturspor som mest sannsynlig må være tilstede for at bestemte kulturminner skal kunne
finnes innenfor et område.
Det berørte området ble undersøkt ved visuell overflateregistrering. Det vil si at arkeologer
går over det aktuelle området til fots mens man ser etter og kartfester automatisk freda
kulturminner som er synlige på overflaten, f.eks. gravhauger, rydningsrøyser, bautasteiner
og fangstgroper.

5 OM SELVE UNDERSØKELSEN OG EV. FUNN
Store deler av planområdet var registrert i 2015 i forbindelse med reguleringsplan for E6
Ulsberg-Støren i Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune. Det var områdene som
ikke er registrert tidligere som ble befart, se figur 2.
Registreringsundersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 30.07.-08.08.2018. Til sammen
brukt 111,5 timer i felt, hvorav 56 timer ble brukt til kjøring. Det var stort sett godt vær
gjennom hele feltarbeidet.
Befaringen ble startet i den sørlige delen av planområdet. Deretter ble det sakte, men
sikkert befart nordover. Generelt sett var planområdet dominert av myrområder med
enkelte tørrere områder innimellom. Enkelte deler av traseen var også bratt og ulendt.
Potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet ble ansett
som lav. Det ble ikke gjort nye funn av automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet.

Figur 4: Mye myr innenfor planområdet. Foto: Hanne Bryn, Trøndelag fylkeskommune.
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Figur 5: Oversikt over når de ulike delene av planområdet ble befart. Kart: Hanne Bryn, Trøndelag
fylkeskommune.
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6 KONKLUSJON
Ved denne arkeologiske registreringen ble det ikke påvist noen nye automatisk freda
kulturminner.
Det er tidligere registrert automatisk fredete kulturminner innenfor plangrensen, disse har
idnummer 213962, 213963, 213964, 213965, 213966, 213967, 23968, 240174, 240175,
240176 og 240177 i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Alle er fangstgroper.
Id 213964, 213965 og 213968 er utgravd av NTNU Vitenskapsmuseet høsten 2017. Id
213962, 213963 og 213967 kan fjernes uten vilkår. Id 240174 vil bli kontrollert i felt.

Hanne Bryn og Ingvild Sjøbakk, arkeologer
Trøndelag fylkeskommune
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