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Resultat av arkeologisk registrering - E134 Århus-Seljord - Seljord 

kommune 
 

Den regionale kulturminneforvaltningen i Telemark fylkeskommune har nå foretatt 

registrering i planområdet. Det ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner som 

kommer i konflikt med tiltaket, jf. vedlagte rapport. 

 

Dersom det under anleggsarbeid i området skulle dukke opp fredete kulturminner, må 

arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd: 

 

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk 

fredet kulturminne på en måte som nevnt i § 3 første ledd, skal melding etter 

første ledd sendes med det samme og arbeidet straks stanses i den utstrekning 

det kan berøre kulturminnet. Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig – og 

senest innen 3 uker fra det tidspunkt melding er kommet fram til vedkommende 

myndighet – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. (…) 

 

Meldeplikten oppstår når det oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke var kjent på 

forhånd. Bestemmelsen legger et klart ansvar på tiltakshaver om å følge stanse- og 

meldeplikten. Tiltakshaver skal forsikre seg om at de som utfører arbeidet på stedet er kjent 

med stanse- og meldeplikten, men det er tiltakshaver selv som står ansvarlig for at fredete 

kulturminner ikke skades. Telemark fylkeskommune er rette adressat for en eventuell melding. 

Om det påvises automatisk fredete kulturminner er det Riksantikvaren som avgjør om arbeidet 

kan fortsette og vilkårene for det.  

 

Vi anbefaler at meldeplikten innarbeides i fellesbestemmelsene i reguleringsplanen.  

 

Vi viser til vedlagte regnskap for undersøkelsen, og ber med dette om at det betales for 

den registreringen som er blitt gjennomført.  Faktura vil bli ettersendt. 

 

Den regionale kulturminneforvaltningen anser med dette våre krav til reguleringsplanen i 

henhold til kml § 9 (undersøkelsesplikten) som oppfylt.  

 

/Team kulturarv 
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Vi ber om at eventuell videre korrespondanse i saken går via saksbehandler Line 

Grindkåsa:  
Line.Grindkasa@t-fk.no 
T: 35 91 72 97 / M: 40 91 23 86 
 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne Margrethe Scheffler 

   
Anne.Margrethe.Scheffler@t-fk.no 

   

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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Kommune: Seljord 

Gårdsnavn: Flere 

Gårds- og b.nr: Flere 

Tiltakshaver: Statens vegvesen, vegavdeling Telemark 

Adresse: Statens vegvesen, Region sør, Pb 723 Stoa, 4808 Arendal 

Navn på sak: E134 Århus-Seljord 

Saksnummer: 18/06896 

Registrering utført: 06.11.2018 Ved: Anne Margrethe Scheffler 

Rapport utført: 19.-20.12.2018 Ved: Anne Margrethe Scheffler 

  

  

Fornminnetype 

 

Askeladden id. 

Automatisk fredete kulturminner 

innenfor planområdet: 

 

 

 

 

Andre kulturminner innenfor 

planområdet: 

Kraftledning, statlig listeført 227218 

   

Kullprøver (C14-prøver) sendt til datering: 

 

Faglige konklusjoner: 

Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner i planområdet. 

Den statlig listeførte kraftledningen mellom Tokke og Rød, id 227218, skjærer tvers over planområdet fra 

vest mot øst.  

 

Merknader: 

Et lite areal av planområdets nordlige del ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2015, mens området 

rundt avkjørselen til Flatin ble registrert i 2012.  

Planområdet tangerer sikringssonen til id 175392, gravrøys fra bronse- eller jernalder.  
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 Bakgrunn og sammendrag 
I forbindelse med at Statens vegvesen varslet oppstart av detaljregulering for videreføring av E134 fra Århus og 

ned mot Seljord, gbnr flere, i Seljord kommune, gjennomførte Telemark fylkeskommune en arkeologisk 

registrering i planområdet 06.11.2018.  

 

Bakgrunnen for planarbeidet er å redusere standardsprang mellom ny vei og eksisterende vei. I sammenheng 

med tunnelprosjektet E134 Gvammen-Århus vil det i løpet av 2019 være bygd ny vei et stykke sør for 

Lønnestad gård. Det varsla planarbeidet har som mål å finne trafikksikre løsninger videre ned mot avkjøringen 

til Grimås (Grunningsdalsvegen). 

 

Planen skal sikre jevn standard og glidende overganger mellom ny og eksisterende vei, sikre effektiv 

trafikkavvikling, samt redusere fare for ulykker. Planprosessen må avklare om det er nødvendig med tunnel 

eller om veien kan gå i åpen fjellskjæring ved avkjørselen til Flatin.  

 

Registreringen ble gjennomført ved overflateregistrering.  

 

Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner i planområdet.  

 

Den statlig listeførte kraftledningen mellom Tokke og Rød, id 227218, skjærer tvers over planområdet fra vest 

mot øst.  

 

Planområdet tangerer sikringssonen til id 175392, gravrøys fra bronse- eller jernalder. 

 

Et lite areal av planområdets nordlige del ble registrert av Telemark fylkeskommune i 2015, mens området 

rundt avkjørselen til Flatin ble registrert i 2012.  

 

  

Tiltaksområde 1  

Tiltaksområde 2  



Rapport arkeologisk registrering 5 

 Hvorfor registrerer vi?  
Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, inkludert lokaliteter som det er 

knyttet historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Med kulturmiljø menes områder der kulturminner inngår 

som del av en større helhet eller sammenheng. 

 

I kulturminneloven av 1978 og i forvaltning av kulturminner skilles det mellom automatisk fredete 

kulturminner og kulturminner fra nyere tid. I henhold til kulturminneloven er kulturminner som er eldre enn 

reformasjonen, dvs. år 1537, automatisk fredet (jf. § 4). I tillegg er samiske kulturminner eldre enn 100 år 

automatisk fredet. Kulturminneloven inneholder også bestemmelser knyttet til skipsfunn (jf. § 14). Dette er 

Norsk Maritimt Museums ansvarsområde. Alle former for inngrep i eller skjemming av automatisk fredede 

kulturminner er ikke tillat (jf. § 3). 

 

Kulturminner som er yngre enn reformasjonen kalles kulturminner fra nyere tid. Slike kulturminner kan ha mer 

eller mindre stor verneverdi, men er i utgangspunktet ikke fredet. Om verneverdien regnes stor, kan imidlertid 

kulturminner fra nyere tid vedtaksfredes etter §§ 15, 19 og 20 i kulturminneloven, eller reguleres til bevaring i 

en arealplan. 

 

For å få en oversikt over kjente automatisk fredete kulturminner i Telemark, kan du gå inn på 

Kulturminnesok.no. 

 

§ 9. Undersøkelsesplikten 

Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den ansvarlige leder eller det ansvarlige 

forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som 

nevnt i § 3 første ledd, jfr. § 8 første ledd. 

 

En regner med at kun omtrent ti prosent av automatisk fredete kulturminnene er kjent, men en fullstendig 

oversikt vil aldri kunne foreligge. For å kunne utføre de lovpålagte oppgavene som følger av kulturminneloven, 

innebærer dette at det regionale kulturminnevernet i de fleste tilfeller må undersøke områder som berøres av 

reguleringsplaner, byggeplaner og lignende. Dersom det blir registrert automatisk fredete kulturminner innenfor 

plangrensene, vil disse vanligvis bli regulert til hensynssone. Et annet alternativ er å søke om dispensasjon fra 

kulturminneloven for å kunne fjerne et kulturminne.  

 

§ 10. Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner 

§ 10 i kulturminneloven sier hvem som skal dekke utgifter som følger av nødvendige arkeologiske 

undersøkelser om en slik dispensasjon blir innvilget. Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete 

kulturminner eller særskilte tiltak for å verne dem på grunn av tiltak som nevnt i §§ 8 og 9, bæres av 

tiltakshaveren. Når særlige grunner foreligger, kan departementet fastsette at utgiftene helt eller delvis skal 

dekkes av staten. Ved mindre private tiltak skal staten etter departementets bestemmelse dekke utgiftene, helt 

eller delvis, dersom disse blir urimelig tyngende for tiltakshaveren. 

 

Departementet kan fastsette nærmere regler for gjennomføringen av bestemmelsene i første ledd. 
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 Området 
Planområdet ligger i Seljord kommune, omlag 1,8 km i luftlinje nordøst for Seljord sentrum. Planen omfatter 

nåværende E134 og større og mindre areal på begge sider av veien fra litt sør for avkjørselen til 

Grunningsdalsvegen og nordover til der ny og gammel vei møtes ved Eisand, en strekning på ca. 1,2 km. I 

planen inngår både bebyggelse, gårdstun, innmark og utmark. Et lite areal av planområdets nordlige del ble 

registrert av Telemark fylkeskommune i 2015, mens området rundt avkjørselen til Flatin ble registrert i 2012.  

 

 

Figur 1. Planområdet omfatter ca. 1,2 km av E134 og arealer på begge sider av veien, ca. 2-3 km i luftlinje 

nordøst for Seljord sentrum.  
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Figur 2. Planen omfatter både bebyggelse, gårdstun, innmark og utmark. Telemark fylkeskommune har 

tidligere registrert en liten del av planområdets nordre del, samt området rundt avkjørselen til Flatin.  
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3.1 Terrenget 

Fra planområdets søndre ende ved avkjørselen til Grunningsdalsveien svinger traseen seg langs østsiden av 

Valleråi oppover til der den gamle veien møter den nye ved Eisand. Søndre del av planområdet omfatter 

gårdstunet ved Bergtun, samt noe dyrkamark på vestsida av veien. Fra Nyøygard og opp mot Eisand omfatter 

planen ganske bratt og stedvis ulendt utmark på østsida av E134. Ved Eisand er det også inkludert en del av 

dyrkamarka på vestsiden av veien.  

 

 

Figur 3. Terrengbeskrivelser, fra sør mot nord i traseen. Fra øverst mot høyre: 1. Bergtun, tatt mot ØNØ. 2. 

Dyrka mark ved Bergtun, tatt mot S. 3. Svingene opp mot avkjørselen til Flatin, tatt mot NV. 4. Ved 

avkjørselen til Flatin, tatt mot S. 5. Eisand, tatt mot ØNØ. 6. Nordre del av planområdet, tatt mot N.  
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3.2 Tidligere registrerte kulturminner 

Det er ikke tidligere registrert automatisk fredete kulturminner inne i selve planområdet, men plangrensen 

tangerer søndre del av sikringssonen til det automatisk fredete kulturminnet id 175392, gravrøys fra bronse- 

eller jernalder. Røysa ligger på vestsiden av E134, inne på det som i dag er et industriområde, like ved 

avkjørselen til Flatin. I nærheten til planområdet, både nordover og sørover og på begge sider av Valleråi er det 

kjent mange kulturminner, spesielt fra jern- og middelalder, slik som f.eks. gravminner og ulike bosetningsspor 

(kokegroper, stolpehull o.l.), se figur 6.  

 

Tvers over planområdet, ved avkjørselen til Flatin, går det en bred kraftgate. Den sydligste av linjene er 

registrert i Askeladden med id 227218 og strekker seg fra litt sør for Dalen i Tokke til Rød i Skien. Den er ikke 

fredet, men er statlig listeført og er en av NVEs utvalgte kulturminner.   

 

 

Figur 4. Id 175392, gravrøys fra bronse- eller jernalder. Gravrøysa ligger inne på det som i dag er et 

industriområde. Planområdet tangerer søndre del av kulturminnets sikringssone. Tatt mot V.  

 

Figur 5. Tvers over planområdet, ved avkjørselen til Flatin, går den listeførte kraftledningen, id 227218, 

Tokke-Rød, en av NVEs utvalgte kulturminner. Tatt mot S. 
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Figur 6. Flyfoto som viser registrerte kulturminner (markert med blå rune-R) i nærhet til planområdet. Alle 

kulturminnene som vises på bildet er imidlertid ikke automatisk fredet, se Askeladden/Kulturminnesøk for 

mer informasjon om de enkelte. Id 175392 er markert med rødsirkel og id 227218 med gult.  
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 Metodebeskrivelse 
Registreringene ble utført ved hjelp av følgende metode:  

 

Visuell overflateregistrering  

Visuell overflateregistrering benyttes for å påvise kulturminner som er synlige på overflaten. Metoden foregår 

ved søk gjennom terrenget for å påvise f.eks. gravminner, rydningsrøyser, kullgroper, fangstgroper med mer.  

Jordbor benyttes for å påvise kull eller steinstrukturer i grunnen. 

 

Innmåling og dokumentasjon  

Det ble ikke nødvendig med innmåling og dokumentasjon da det ikke ble gjort funn av automatisk fredete 

kulturminner. Det ble heller ikke funnet nyere tids kulturminner det ble prioritert å måle inn eller dokumentere 

på annet vis enn ved et eventuelt foto.   

 

 

 Undersøkelsen 

5.1 Deltagere og tidsrom 

Undersøkelsen i felt ble gjennomført 06.11.2018 av Anne Margrethe Scheffler.  Etterarbeid og rapportskriving 

ble utført av Anne Margrethe Scheffler 19.-20.12.2018. 

5.2 Strategi og valg 

På bakgrunn av topografi og kjente kulturminner i nærheten ble det antatt at tiltaksområdet kunne ha potensial 

for funn fra jern- og/eller middelalder, slik som f.eks. gravminner, kullgroper og annet.  

5.3 Gjennomføring 

Hele planområdet ble befart og overflateregistrert. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner.  

 

Det ble påvist noen kulturminner fra nyere tid. Av disse kan nevnes en gammel, stedvis pent oppbygd vei, 

trolig den gamle postveien, som kan følges flere steder på østsiden av E134. Ved Øvrum (gbnr 2/30) og 

Bergtun (gbnr 54/8 og 38) ble det funnet flere nyere tids rydningsrøyer og nord for Nyøygard (gbnr 54/7) ligger 

det noen bygningsruiner. Det ble ikke prioritert å bruke tid på å dokumentere disse kulturminnene annet enn 

ved fotografi.  
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Figur 7. Pent oppbygd eldre veifar på østsiden av E134 ved Nyøygard, gbnr 54/7, trolig den gamle postveien. 

Tatt mot ØNØ. 

 

Figur 8. T.v.: Rydningsrøys ved Øvrum, gbnr 2/15, sør i planområdet. Tatt mot N. T.h.: Bygningsruin ved 

Nyøygard, gbnr 54/7. Tatt mot SV. 
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Figur 9. Kart over planområdet. Hele planområdet ble befart og overflateregistrert. Id 175392 er markert 

med rød sirkel, id 227218 er markert med oransje. De to rune-Rene nord for planområdet viser til id 51110, 

gravrøys fra bronse- eller jernalder (aut. fredet) og id 216245, postvei (ikke fredet).  
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 Konklusjon 
Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner i tiltaksområdet. 

 

  

 

 

 

SKIEN 20.12.2018 

 

Anne Margrethe Scheffler 

Rapportansvarlig 
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Telemark fylkeskommune 

 

www.telemark.no 

Postadresse: 

Postboks 2844 

3702 Skien 

Besøksadresse: 

Fylkesbakken 6 

3715 Skien 

Sentralbord: 

35 91 70 00 



Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

Saksnr. 18/06896 Saksbeh.:

Prosjektnr. 0 Dato: 20.12.2018

Tiltakshaver

Adresse

TIMEKOSTNADER
timer à kr SUM

Forarbeid 4 808kr                   3 232,00kr                   
Budsjett 4 3 232kr              

Differanse 0 -kr                  
Feltarbeid 8 808kr                   6 464,00kr                   

1 077kr                -kr                             
Budsjett 37,5 40 388kr            

Differanse 29,5 33 924kr           
Etterarbeid 9,5 808kr                   7 676,00kr                   

Budsjett 22,5 18 180kr            
Differanse 13 10 504kr           
Sum timekostnader 21,5 17 372,00kr                 

Budsjett 64 61 800kr            
Differanse 42,5 44 428kr           

REISEUTGIFTER Budsjett Differanse SUM
Reiseutlegg 600,00kr             247,00kr            353,00kr                      
Leiebil el. tilsvarende 2 160,00kr          1 440,00kr         720,00kr                      
Sum reiseutgifter 2 760,00kr          1 687,00kr         1 073,00kr                   

KJØP AV TJENESTER Budsjett Differanse SUM
Gravemaskin -kr                    -kr                   
Annet teknisk utstyr -kr                    -kr                   
Delsum -kr                   -kr                  -kr                            
Naturvitenskapelige analyser antall Budsjett Differanse
14C 10 600,00kr        10 600,00kr       
annet -kr                    -kr                   
Delsum naturvitenskap 10 600,00kr        10 600,00kr       -kr                            
Andre konsulenttjenester -kr                    -kr                   
Sum kjøp av tjenester -kr                             

Budsjett Differanse
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)

6 179,95kr          6 179,95kr         -kr                             
Budsjett Differanse

SUM REGNSKAP 81 339,45kr       62 894,45kr      18 445,00kr                 

Drivstoff og bom
Leasingbil 1 døgn

Kulturhistorisk museum

Telemark fylkeskommune

Line Grindkåsa

Sted/ gård, kommune E134 Århus-Seljord, Seljord kommune

Statens vegvesen

Statens vegvesen, Regnskap, Postboks 702, 9815 Vadsø

0



Dato Forarbeid Feltarbeid Etterarbeid

30.10.2018 4

06.11.2018 8

19.12.2018 7,5

20.12.2018 2

Delsum timer: 4 8 9,5

Prosjektnavn:

Timeregnskap arkeologisk feltarbeid

E134 Århus-Seljord

Sum fakturerte timer: 21,5

Vårt saksnr.: 18/06896

Feltarkeolog: Anne Margrethe Scheffler



KJØREBOK - ARKEOLOGISK REGISTRERING

Feltleder

Prosjekt

Dato Kjøring fra Kjøring til Formålet med reisen Antall km Utgifter

06.11.2018 Fylkeshuset, Skien Århus, Seljord Arkeologisk registrering t/r 167 79,00kr                     

SUM 167 79,00kr                    

Anne Margrethe Scheffler

18/06896 E134 Århus-Seljord


