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Fylkeskommunens uttalelse til offentlig ettersyn av
områderegulering for Vikhammer sentrum i Malvik
kommune - Planid 201505.
Vi viser til oversendt høringsforslag for områdereguleringsplan for Vikhammer
sentrum. Planområdet er satt av til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel
(vedtatt i 2011) med en gjennomføringssone med krav til at det skal utarbeides
en områdereguleringsplan. Områdereguleringsplanen skal avklare arealbruk,
lokalisering og utnyttelse innenfor området.
Malvik kommune vedtok høsten 2017 ny samfunnsdel og er nå i ferd med å
ferdigstille revidert arealdel. Arealdelen har vært på høring parallelt med sentrumsplanen for Vikhammer. Samfunnsdelen og ny arealdel legger opp til at den
forventede veksten i kommunen i hovedsak skal skje innenfor eksisterende
tettsteder. Vikhammer og Hommelvik skal utvikles som kompakte bymessige
sentrumsområder med funksjonsblanding (boliger, handel, næring, offentlig og
private tjenester). Sentrumsplanen for Vikhammer skal følge opp kommuneplanen og har som ambisjon å utvikle et lokalsenter som er godt å bo og være
i, både for innbyggere og næringsliv. Planen er overordnet og det kreves utarbeidet detaljreguleringsplaner for alle nye større utbyggingsprosjekt med
unntak av ny ungdomsskole der utbygging er tenkt avklart gjennom områdereguleringsplanen.

Planfaglig vurdering
Fylkeskommunen vurderer hovedgrepene i sentrumsplanen som gode. Planen
følger opp vedtatte premisser gitt i arealdelen i 2011, i IKAP-arbeidet, i nylig
vedtatte samfunnsdel og i vedtatt planprogram for sentrumsplanen. Kommunen har gjennomført et grundig utredningsarbeid og en omfattende medvirkningsprosess. Det er positivt at kommunen bruker ny plan til å erstatte
mange eldre reguleringsplaner og dermed får en mer oversiktlig og enhetlig
plansituasjon for området.
Hovedgrep
I arbeidet med planen har kommunen vurdert flere alternative prinsipp for utviklingsretning og lokalisering av fremtidig sentrumstyngdepunkt. Fylkeskommunen støtter kommunens valg om å bygge videre på dagens arealbruk med
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skoler og idrettsanlegg på sørsiden av Malvikvegen og boliger og sentrumsfunksjoner på nordsiden. Det synes riktig at en ny ungdomsskole legges inntil
de eksisterende skolene slik at man kan oppnå flerbruk av både inne- og utearealer. Skole- og idrettsanleggene er viktige møteplasser. Å styrke Vikhammer
som lokalsenter ved å konsentrere handel og tjenester inn mot det som allerede finnes av slike funksjoner, vil gi muligheten for en trinnvis og robust utvikling. Boligfortetting i tilknytning til Vikhammer som kollektivknutepunkt er i
tråd med nasjonale og regionale føringer om mer bærekraftig areal- og transportbruk (SPR-BATP). Det er bra at det i planen er fokus på at innbyggerne
skal kunne velge andre reisemiddel enn privatbil. Boligfortetting på det som
fortsatt er dyrket jord er utfordrende i lys av skjerpede føringer for jordvern.
Dyrka jorda er omdisponert i tidligere vedtatt overordnet plan og utbygging
forutsetter at kommunen legger opp til høy arealutnyttelse. Hensynet til
stedets kvaliteter og særpreg er etter vår vurdering godt ivaretatt gjennom at
planen stiller krav om tilpasning og ulike stedsanalyser som en del av detaljplanene.
Boligfortetting
Planforslaget legger i følge planbeskrivelsen (8.1.1) opp til et boligpotensiale på
ca. 800 nye boenheter. Av disse er de fleste tenkt som konsentrert bebyggelse
i sentrumsområdet. Malvik kommune har i dag en stor andel eneboliger. Flere
nye leilighetsbygg på Vikhammer vil bidra til en bedre fordeling mellom ulike
boligtyper og gi større mangfold og bedre sirkulasjon i den totale boligmassen.
Dersom det er begrenset tilgang på nye eneboligtomter vil det være lettere å
selge brukte boliger. Det settes av flere større områder for ny konsentrert
boligbebyggelse (B1 – B5). Av disse berører B1, B4 og B5 dyrka jord. Fylkeskommunen anbefaler at det i sentrumsplanen settes rekkefølgekrav til hvordan
disse skal bygges ut slik at hvert område ferdigstilles før neste bygges ut. Vi
anbefaler at sentrumsområdet utvikles «innenfra og ut» slik at fortettingen
starter nærmest kjerneområdet med butikker mv.
I tillegg til de nye byggeområdene for konsentrert bebyggelse åpner kommunen også for at det skal kunne fortettes med flere boligenheter i eksisterende
utbygde boligområder. Fortetting i eldre boligfelt er ofte konfliktfyllt da det kan
medføre nedbygging av hager, friområder, økt trafikk, tap av utsikt m.v. Bitvis
prosjektbasert fortetting med dårlig tilpasning kan forringe kvaliteten i tidligere
attraktive småhusområder. For å unngå negative konsekvenser av denne type
fortetting settes det i planen krav om detaljregulering og utarbeidelse av stedsanalyse for prosjekt med flere enn 2 enheter. Fylkeskommunen mener det er
bra at kommunen setter plankrav, men i stedet for å åpne for «tilfeldig eplehagefortetting» i alle eldre felt anbefaler vi kommunen å vurdere om småhusområdene i større grad bør differensieres. I de mest sentrale eneboligområdene
foreslår vi at det signaliseres enda tydeligere at gradvis transformasjon er
ønskelig, mens andre områder lenger unna sentrum i denne planperioden
sikres med tilnærmet de kvalitetene de har i dag. Effekten av spredt fortetting i
eksisterende eneboligfelt blir erfaringsmessig ikke så stor. Offensiv satsing på
leilighetsbygg i et attraktivt sentrumsområde på nye eller transformerte byggeområder er bedre egnet til å takle befolkningsvekst.
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Krav til tetthet – minimumsutnytting
I planbeskrivelsen (8.1.1) skriver kommunen at det bør stilles krav om tetthet
som samlet sett sikrer minimum 6 boliger pr daa i nye felt (med unntak av B3).
Dette kravet er ikke fulgt opp i planbestemmelsene til områdereguleringsplanen
som kun har maksimumskrav og ikke minimumskrav til utnytting. Generelt
mener fylkeskommunen at man skal være forsiktig i overordnet plan med å
sette krav om eksakt minimumsutnytting eller minimumsantall nye boliger. Det
er viktig å stille krav om høy utnytting der dette er tenkt, men dette må ikke
gå på bekostning av bokvalitet eller resultere i at det bare bygges små enheter
for å oppfylle krav om antall. Der det er mulig å anslå hva som vil være akseptabel utnytting anbefaler vi kommunen å ta inn minimumskrav som %BYA og
etasje. For de mest sentrumsnære områdene mener vi det bør åpnes for
høyere maksimum høyde enn 4 etg. på enkeltbygg hvis det kan dokumenteres
at det ikke gir uheldige skyggeforhold e.a. for omgivelsene. Dersom det tas inn
minimumskrav til antall boenheter for delområder bør dette suppleres med
krav om variasjon i boligstørrelse.
Trafikksikkerhet
Utviklingen av Vikhammer er planlagt løst på begge sider av Malvikvegen med
de utfordringer dette gir for trafikksikkerheten. Kommunen har hatt stort fokus
på trafikksikkerhet i arbeidet og det er stilt krav om gang- og sykkelveger og
utforming av trygge krysningspunkt i oppfølgende detaljplaner. Løsningene
som velges for å gjøre Malvikvegen til miljøgate må gjøres så sikre at de også
fungerer godt om vegen i korte perioder må benyttes som alternativ E6-trase.
Redusert bilbruk
Fylkeskommunen synes det er bra at det i områdeplanen settes krav om at nye
utbygginger skal utarbeide en mobilitetsplan som har til hensikt å bidra til flere
syklister, fotgjengere og kollektivreisende fremfor økt biltrafikk. Vikhammer har
i dag egen stasjon på Trønderbanen og toget er et attraktivt reisemiddel for
mange. Togtraséen planlegges lagt om og den dagen jernbanen flyttes vil buss
bli det viktigste kollektivreisemiddelet til og fra Vikhammer. Planen ser ut til å
kunne støtte en slik endring.
Stedskarakter
Vikhammer har i dag et landlig og spredtbygd preg. Ny plan legger opp til en
«urbanisering» ved å åpne for konsentrert bebyggelse i 4 etasjer (evt høyere) i
sentrumsområdet. Vi vurderer prinsippene som legges til grunn med grønne
siktakser ned mot sjøen og høydemessig avtrapping som gode grep for å
tilpasse utbyggingen til områdets kvaliteter.
Friluftsliv og folkehelse
Planen sikrer de strandnære sjøområder og friluftsinteressene på en god måte.
Det er satt av flere grønne drag med ferdselsårer ned til sjøen og Vikhammerløkka. Den dagen jernbanen flyttes vil sentrumsområdet på Vikhammer kunne
kobles til en svært attraktiv strandpromenade som på sikt gir mulighet for
lange rekreasjonsturer både østover og vestover. Samlokalisering av alle skoleog idrettsanlegg i sentrumsområdet gir gode muligheter for å utvikle aktivitetsanlegg og møteplasser med bruksverdi langt utover skoletiden.
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Næring/ handel service
Kommunen har gjennom andre overordnede planer avklart hvilke sentrumsfunksjoner som bør lokaliseres i de ulike sentrene i kommunen. Vikhammer
skal primært videreutvikles som lokalsenter med tilbud som dagligvarer,
blomster, frisør, café etc. I forhold til kommuneplanens arealdel som satte av
et stort areal til sentrumsformål så har områdereguleringsplanen nå avgrenset
sentrumsområdet vesentlig. Fylkeskommunen mener de næringsarealene som
er satt av til sentrumsfunksjoner ser ut til å være store nok til å fylle behovet
som lokalsenter.
Innspill om formelle justeringer
Det er ikke samsvar mellom alle benevnelsene som er benyttet på plankartet
og i planbestemmelsene – bl.a. gjelder dette bruk av o_ for å angi at områder
er offentlige. I bestemmelsenes 8.3 er det angitt B11 der det trolig menes B13.
Vi regner med kommunen vil ta en ekstra sjekk av dette før planen vedtas.

Planområdet som kulturmiljø
Området har stor tidsdybde med mangfoldige kulturminner fra den tidlige bosetningen til vår tid og helt til trøndersk gårdsarkitektur fra tidlig 1900-tallet.
Som kulturmiljø har området regional verneinteresse. Planen vurderes som et
godt kompromiss med tilstrekkelig vern i et pressområde der utbygging/ fortetting nødvendigvis endrer kulturlandskapet.
Kulturminner nyere tid
Det er to viktige historiske gårdsanlegg som er berørt. Deres kulturhistorie er
utfyllende beskrevet og de er som kulturmiljøer godt ivaretatt gjennom hensynsoner som sikrer at verdiene ved en framtidig utvikling følges opp gjennom
plan og plan- og bygningsloven. Vernebestemmelser bør i forhold til sin intensjon likevel presiseres ved at det i punkt 19.5 avsnitt b) Bevaring kulturmiljø
(H570_2 og 3) fjernes eller riving og må rives
…Før ombygging eller riving av bygninger vedtas, skal det innhentes
uttalelse fra regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).
Dersom bygninger må rives, endres vesentlig eller brenner ned skal ny
bygning settes opp samme sted, og ha samme fotavtrykk, form, proporsjon
og skala som den bygningen det skal erstatte/kopiere.
Kulturminner eldre tid
Det ble i 2015 gjennomført arkeologiske registreringer innenfor planområdet
hvor det ble funnet en rekke automatisk fredete kulturminner under dyrket
mark. Dette gjelder id ID 215598, 215592, 215591, 215595, 215593, 215597,
215596, 215594, 216164 og 216165. I forbindelse med at planen nå er på
offentlig ettersyn er det foretatt en dispensasjonsbehandling i henhold til
kulturminnelovens § 8 fjerde ledd for de omsøkte kulturminner. Vi viser til
vedlagte uttalelse med kart fra Riksantikvaren datert 11.09.2018 samt brev
datert 06.09.2018 fra NTNU vitenskapsmuseet med budsjett og prosjektplan
for arkeologisk utgraving.
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Riksantikvaren finner at reguleringsplanen kan godkjennes under forutsetning
at det først foretas en arkeologisk utgraving av de berørte kulturminnene.
Utgravingen må bekostes av tiltakshaver, jf. Kulturminnelovens § 10.
Riksantikvaren krever at følgende tekst tas inn i planens fellesbestemmelser:
”Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk
utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminner, markert som
bestemmelsesområder i plankartet som #1, id. 215598, #3, id. 21559 1 og
#10, id. 216165.
#2, id. 215592 - 1, #4, id. 215595, #5, id. 215593 - 1, #6, id. 215597 - 1,
#7, id. 215596 - 1, #8, id. 215594 - 1, #9, id. 216164 - 1 kan fjernes uten
vilkår om videre arkeologisk undersøkelser.
Det skal tas kontakt med Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal
gjennomføreslik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes."

Vannmiljø
Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet for Trøndelag, med ansvar
for fastsetting av tverrsektorielle miljømål for alt vann i regionen. Det overordnede målet med arbeidet er å hindre forringelse av vannmiljøet, og sikre at
det gjennomføres tiltak der nødvendig for å komme opp på ønsket miljøtilstand. Miljømålene framgår av regional plan for vannforvaltning 2016 – 2021,
og Vikhammerelva inngår i denne. Elva har vann-nettID: 123-467-R, og er satt
i «moderat økologisk» og «ukjent kjemisk» tilstand. Miljømålet er «minst god
økologisk & god kjemisk» tilstand innen 2021. Mer informasjon kan leses på
www.vann-nett.no/portal. Tiltak er påkrevet for å nå miljømålet. God planlegging av kommunen kan inngå som del av nødvendige tiltak for å bedre miljøtilstanden. Fylkeskommunen kan komme med konkretiseringer rundt dette ved
senere reguleringsplaner.
Vi har følgende merknader til vurderingene omtalt i planbeskrivelsen:
 Som utredningstema må hensyn til vannmiljø i tråd med vannforskriften
komme med.
 Kap. 5.1: Regional plan for vannforvaltning 2016 – 2021 med fastsatte
miljømål er en gjeldende forutsetning for all planlegging som berører
vann. Denne mangler.
 Kap. 6.3.2: det redegjøres kort for ulike vandringshindre for laks &
sjøørret. Det er svært vesentlig at disse fjernes for oppnåelse av
miljømål. Iflg. NINA-rapport 1141 var opprinnelig anadrom strekning
minimum 10km, noe som er utgangspunkt for det fastsatte miljømålet.
Kommunens ansvar for dette er uklart, men i plansammenheng må det
legges til rette for at restaurering av fiskevandring kan skje.
 Kap. 6.3.2: kantsoner bør fastsettes i overordnet plan, jf. høringssvar til
arealplanen. Dette er viktig for oppnåelse av miljømål i vann.
 Kap. 6.3.2: kystvann omfattes av vannforskriften, og det er satt
miljømål for Saksvikbukta (vann-nettID: 0320040900-5-C).
 Kap. 6.3.2: Saksvikdammen inngår ikke som egen vannforekomst etter
arbeidet med vannforskriften, men alt vann skal i utgangspunktet nå
minst god økologisk og kjemisk tilstand.
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Kap. 6.6.3: overvannshåndtering og utfordringer med tette flater bør
vurderes helhetlig i forhold til Vikhammerelva. Fiskevandring og
kryssing av FV 950 må ses i sammenheng med dette.
Kap. 6.7.3 & 8.7.1: her bør forholdet til vedtatt miljømål framkomme
ettersom hydromorfologiske inngrep i vannforekomsten kan påvirke den
økologiske tilstanden og funksjonsevnen. Flom er ikke nødvendigvis
skadelig for miljøet i elva, og det er derfor av stor betydning at
flomtilpasninger utføres på en slik måte at vannmiljøet fungerer best
mulig også under normale forhold.
Kap. 8.1.4: her bør det framkomme at vann i åpne vannveier er et
viktig og positivt element i stedskarakter. Ev. tilbakeføring av laks og
sjøørret vil også være en karakterforbedring.
Kap. 8.3: veldig bra at åpning av vassdraget diskuteres grunnleggende.
For å nå miljømålet må fisk komme seg forbi de menneskeskapte
hindringene i elva. Om dette medfører at man må gjenåpne må det
være rom for å planlegge konkrete løsninger senere.

Med vennlig hilsen

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder

Gunhild Kvistad
Rådgiver
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Forslag til reguleringsplan for Vikhammer sentrum, Malvik kommune, Trøndelag tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner, jf. kulturminneloven § 8
fjerde ledd
Konflikt med kokegroper og kulturlag id. 215591,215592,215593,215594,215595,215596,215597,
215598,216164,216165

Vi viser til deres brev av 18. juli 2018,der Riksantikvaren blir bedt om å uttale seg til forslag til
reguleringsplan for Vikhammer sentrum i Malvik kommune, gnr. 4, bnr. 1 og gnr. 5, bnr. 1. Vi
viser også til brev av 6. september 2018fra NTNU Vitenskapsmuseet vedlagt forslag til budsjett
og prosjektplan for gjennomføring av arkeologisk utgravning .
Innenfor reguleringsområdet er det registrert ti lokaliteter med bosetningsspor som er
automat isk fredet i medhold av lov 9. juni 1978nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4
første ledd. I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med
behandlingen av regulerings plan , tas stilling til om det kan gis tillatelse til i nngrep i automatisk
fredete kulturminner som blir berørt av planen. Riksantikvaren er rette myndighet til å fatte
avgjørelse i slike saker, jf. f orskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 1
nr. 1.
Beskrivelse av kulturminnene
Trøndelag fylkeskommune foretok arkeologiske registreringer av planområdet i 2015.Totalt ble
det registrert ti lokaliteter med bosetningsspor. Alle kulturminner/strukturer ble vurdert å
være automatisk fredete kulturminner. Imidlertid besto fire av dem bar e av en enkel kokegrop .
Ved id. 215595var det to kokegroper. Det er definert fem lokalit eter som består av flere
enkeltmi nner . Fylkeskommunen mener at to lokaliteter, id. 215591og 216165,har et vesentlig
faglig potensial som bør realiseres gjennom en arkeologisk utgravning, mens potensialet for de
andre er lavt . Den førstnevnte dekker et areal på omtrent 4500m 2 og omfatter etter registrering
seks kokegroper, en nedgrav n ing og et kulturlag. Kokegropene ble funnet under kulturlaget.
Kulturlaget er datert til yngre bronsealder og førromersk jernalder. Nedgravningen er datert til
romertid. Id. 216165dekker et areal på 5000m 2. Her er det avdekket åtte kokegroper, en
nedgravning og et mulig stolpehull.
Nærmere om planforslaget
Planfor slaget skal legge til rette for utvikling av Vikhammer som et framtidig sentrum for Ytre
Malvik. Ulike utredningstemaer er aktuelle i planarbeidet, f. eks. forholdet til dyrka mark med
tanke på frigiving til utbyggingsformål. Kommuneplanens arealdel angir allerede Vikhammer
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med sentrumsformål. Fortetting anseså være viktig. Vikhammer skal ha lokalsenterfunksjoner,
mens Hommelvik fortrinnsvis skal ha offentlige fellesfunksjoner. Planområdet er på ca. 1358
daa. Bane Nors planprosess for etablering av dobbelt spor på Trønderbanen er også noe man må
ta hensyn til.
Trøndelag fylkeskommune bemerker
Fylkeskommunens holdning er at de påviste kulturminnene , id 215591og 216165,som ligger
sentralt i områder som planlegges bygget ut , bør undersøkes arkeologisk . De påviste
kulturminnene er av en type som det er vanlig å påtreffe i dyrket mark. Det vil være lite
hensiktsmessig å ha en hensynssonemed bevaringsformål midt inne i et utbyggingsområde. De
andre lokalitetene som ble påvist innenfor planarealet vurdere s av fylkeskommunen til å ha lavt
faglig verdi -potensial og fylkeskommunen omtaler ikke at disse lokalitetene nærmere.
NTNU Vitenskapsmuseet bemerker
Museet sier seg enig i fylkeskommunens vurderinger. Antallet kulturminner er beskjedent og
det framstår som lite samfunnsmessig fornuftig med en fortsatt bevaring i et
utbyggingsområde. De ligger i dyrket mark og er vanskelig å formidle på en pedagogisk måte i
motsetning til de synlige gravminner som ligger like i nærheten. Museet mener derfor at
kildeverdien knyttet til de påviste kulturminnene hva angår både informasjon om bosetningens
karakter samt landskapskontekst best vil ivaretas gjennom en arkeologisk undersøkelse. Det
knytter seg størst kunnskapspotensiale til id. 215591og id. 216165.Imidlertid ligg er
bosetningssporene på id. 215598såpassnær den førstnevnte at det er nærliggende å se en
sammenheng mellom disse to lokalitetene.
Riksantikvarens merknader og vurdering av saken
Riksantikvaren skal verne om kulturminner som ikke -fornybare ressurser, og arbeide for at
kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et samfunn i endring.
Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de
kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private hensyn, og hensyn til samfunnet. I denne
planen er det avdekket kulturminner som er forholdsvis vanlig å finne ved flateavdekkende
søk. Flere av dem er enkeltliggende kokegroper. Det vurderes at en videre undersøkelse av
disse ikke vil være av større vitenskapelig interesse.Vi er enig i at en arkeologisk undersøkelse
bør rettes mot de tre lokalitetene museet foreslår.
Riksantikvar en finner at reguleringsplan for Vikhammer sentrum kan godkjennes under
forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene , før
tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte kart datert 11. september 2018. I henhold t il
k ulturminneloven § 10 skal arkeologisk e granskinger bekostes av tiltakshaver.
Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen , herunder endelige kostnader og
avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig
ved tatt. Vi gjør oppmerksom på at arkeologisk utgravning normalt bare lar seg gjennomføre i
sommerhalvåret, og at tiltakshaver i sin planlegging må ta hensyn til dette.
Tiltakshaver må varsle Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltak etter reguleringspla nen
ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske
granskingen . Dette vedtaket vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29.
I følge NTNU Vitenskapsmuseets forslag til budsjett er en utgraving av angjeldende
kulturminner, bosetningsspor på Øvre Vikhammer, gnr. 4, bnr. 1 og nedre Vikhammer, gnr. 5,
bnr. 1, beregnet å koste inntil kr 2 871 500,- (2018-kroner og satser).
Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 1483Vika. • 0116Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no
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Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:
”Før iverksettingenav tiltak i medholdav planenskaldet foretasarkeologiskutgravning av deberørte
automatiskfredetekulturminner, markertsombestemmelsesområder
i plankartetsom#1, id. 215598,
#3, id. 215591 og #10, id. 216165.
#2, id. 215592-1, #4, id. 215595,#5, id. 215593-1, #6, id. 215597-1, #7, id. 215596-1, #8, id. 215594-1,
#9, id. 216164-1 kan fjernesuten vilkår om viderearkeologiskundersøkelser.
Det skal tas kontaktmedTrøndelagfylkeskommu
ne i god tid før tiltaket skal gjennomføresslik at
omfangetav den arkeologiske
granskingenkan fastsettes."
Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10.
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte
tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene.Riksantikvaren ber Trøndelag fylkeskommune
om å klargjøre dette i sin endelige uttalelse til Malvik kommune. Vi ber også om at foreliggende
uttalelse fra Riksantikvaren til fylkeskommunen i saken, v edlegges fylkeskommunens endelige
uttalelse til kommunen.
Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene, og fylkeskommunen ikke finner å ville reise innsigelse mot planen,
må fylkeskommunen umiddel bart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i så fall
normalt reise innsigelse mot planen.

Vennlig hilsen

Isa Trøim (e. f.)
seksjonssjef
Ole Grimsrud
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Vedlegg: Vedlegg: Kart merket Riksantikvaren og datert 11. september 2018.
Kopi til:
NTNU - Vitenskapsmuseet, -, 7491TRONDHEIM
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NTNU Vitenskapsmuseet
Institutt for arkeologi og kulturhistorie

Vår dato

Vår referanse

06.09.2018

2018/23740/MMH

Deres dato

Deres referanse

Riksantikvaren
Pb. 8196 Dep.
0034 OSLO

Tilrådning i forbindelse med dispensasjon etter KML § 8.4 Reguleringsplan for Vikhammer sentrum, Malvik kommune,
Trøndelag, ID 215591-98, ID 216164 og 216165
Vi viser til søknad om tillatelse til inngrep i freda kulturminner, jr. KML § 4, fra Trøndelag
fylkeskommune datert 18.07.2018 på vegne av tiltakshaver Malvik kommune. I forbindelse med
reguleringsplan for Vikhammer sentrum, er det påvist konflikt med 10 automatisk freda kulturminner,
ID 215591-98 og ID 216164 og 216165. På lokalitetene er det påvist bosetningsspor fra
bronsealder/jernalder. Saken er oversendt Riksantikvaren som rette myndighet. KML § 3 forbyr
inngrep i automatisk freda kulturminner som definert i § 4, med mindre det er gitt særskilt tillatelse
fra kulturminnemyndighetene jf. § 8.4. NTNU Vitenskapsmuseet har som oppgave å utrede saken
nærmere og komme med en faglig vurdering og tilrådning.

Bakgrunn
Reguleringsplan for Vikhammer sentrum i Malvik legger til rette for sentrumsutvikling som sikrer at
Vikhammer utvikler seg som et levende sentrum med en god kombinasjon av handel, service,
møteplasser og boliger, med offentlig tjenesteyting, skole og idrettsarealer. Området blir et av
Malviks største utbyggingsområder. Tiltaket kommer i konflikt med 10 automatisk freda kulturminner
med antatt datering til bronsealder/jernalder.

Postadresse
7491 TRONDHEIM

Org.nr. 974 767 880
E-post:
postmottak@museum.ntnu.n
o
http://www.ntnu.no

Besøksadresse
Erlings Skakkes gate 47 B

Telefon
+47 73 59 21 45

Saksbehandler
Merete Moe Henriksen

Telefaks
+47

Tlf: +47 73 59 21 53

All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Berørte kulturminner
ID 215591: Lokaliteten dekker et areal på 4500 m2. På lokaliteten er det påvist 6 kokegroper, en
nedgravning og et kulturlag med en tykkelse på 10-30 cm. Kull fra laget har blitt datert til yngre
bronsealder/førromersk jernalder. Fra nedgravningen foreligger en datering til romertid.
ID 215592: En kokegrop.
ID 215593: En kokegrop.
ID 215594: En kokegrop.
ID 215595: To kokegroper.
ID 215596: En kokegrop.
ID 215597: Kulturlag av samme karakter som påvist på ID 215591.
ID 215598: Lokaliteten dekker et areal på 400 m2. På lokaliteten er det påvist 3 kokegroper og et
mulig stolpehull.
ID 216164: Nedgravning med ukjent funksjon. 115 x 210 cm. Mørk fyllmasse med enkelte kullbiter.
Enkelte stein, hvorav to av kvarts.
ID 216165: Lokaliteten dekker et areal på 5000 m2. På lokaliteten er det påvist 8 kokegroper, en
nedgravning samt et mulig stolpehull.

Faglig vurdering
På alle 10 lokaliteter som kommer i konflikt med det berørte tiltaket er det påvist bosetningsspor i
form av stolpehull, kokegroper og nedgravninger som vi ofte finner ved maskinell sjakting på
områder med sandgrunn. Blant de påviste bosetningssporene er kokegropene i flertall, mens påviste
stolpehull er få. Bosetningssporene ligger også relativt spredt innenfor planområdet, men med enkelte
konsentrasjoner (ID 215591, 215598 og 216165). Det aktuelle området ligger sentralt plassert i
Malvik, på en lett skrånende flate ned mot fjorden. Flere kulturminner er registrert i umiddelbar
nærhet, med gravminner på høydene både øst og vest for området. Slik sett kunne man ha forventet en
større tetthet av anleggsspor enn det registreringen viser. Av de dateringene som foreligger, som
spenner over et tidsrom fra yngre bronsealder/førromersk jernalder til og med romertid, antydes
imidlertid et område med en lang bruksperiode.
Planområdet ligger i et område som er relativt rikt på kulturminner fra jernalderen. På gårder
som Bostad og Hønstad har det framkommet til dels velstående funn fra perioden. Fra Hønstad
foreligger et gravfunn fra folkevandringstid (T 17415) og på Bostad undersøkte NTNU
Vitenskapsmuseet i 1988 en våpengrav fra yngre romertid (T 21243). På både Forbordsgårdene og
Bostad har det opp gjennom årene framkommet gravfunn fra vikingtid. På gården Kvegjerdet, en av
nabogårdene til Bostad, ligger kommunens største gravfelt bestående av minst 20 hauger og røyser
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(ID 87733). Flere skålgropfelt ligger i tilknytning til gravfeltet. Få arkeologiske utgravninger har
imidlertid vært gjennomført i Malvik, og følgelig har vi lite kunnskap om jernalderens bosetning og
karakter i området. På Torp, som ligger ca. 3 km øst for det aktuelle planområdet på Vikhammer, har
imidlertid registreringsundersøkelser nylig påvist spor etter flere overpløyde gravhauger samt hus (ID
240795, 240796), og på Bostad spor etter flere langhus fra jernalderen (ID 238786, 238787). Det er
søkt om dispensasjon for sistnevnte kulturminner på både Torp og Bostad.
Lokalitetene på Vikhammer øvre og nedre skiller seg fra lokalitetene på Torp og Bostad ved å
ha en lavere tetthet av kulturminner. Det er derfor mulig at det sentrale bosetningsområdet på
Vikhammer kan ha ligget utenfor planområdet. Eventuelt kan de mange kokegropene i området ha
sammenheng med aktiviteter som har funnet sted i tilknytning til gravminnene like i nærheten. En
arkeologisk undersøkelse av lokalitetene innenfor planområdet hvor større flater avdekkes vil følgelig
kunne belyse områdets funksjon og karakter i yngre bronsealder/eldre jernalder, og også danne
grunnlag for en sammenlikning med øvrige lokaliteter som planlegges undersøkt i nærområdet (ID
240795, 24096, 238786, 238787). En undersøkelse av de påviste kulturminnene på Vikhammer vil
derfor kunne frambringe informasjon som kan bidra til å belyse bosetningsutvikling og
landskapsutnyttelse i jernalderen i denne delen av Trøndelag.
Vurdering av dispensasjon
Trøndelag fylkeskommune uttaler i sin tilrådning til Riksantikvaren at kulturminnene som inngår i
søknaden om dispensasjon vil komme til å ligge sentralt i det området som tenkes utnyttet, og at det
derfor vil være lite hensiktsmessig å ha en hensynssone med bevaringsformål inne i et slikt område.
Antallet kulturminner er også beskjedent, og av en type som det er behov for mer kunnskap om i
Trøndelag. Fylkeskommunen vurderer videre at de påviste kulturminnene ikke har en verdi som
overstiger lokal verdi. Trøndelag fylkeskommune er av den oppfatning at ID 215591 og ID 216165
har størst faglig potensial, men at en mindre undersøkelse av også ID 215593, 215595 og 215598 bør
vurderes slik at disse kan knyttes til ID 215591.
NTNU Vitenskapsmuseet er enig med Trøndelag fylkeskommune i at det ikke vil være
hensiktsmessig med en hensynssone med bevaringsformål for de påviste kulturminnene. De påviste
kulturminnene ligger også skjult under dyrkamark, og kan dermed vanskelig formidles, i motsetning
til gravminnene som ligger bevart i området. NTNU Vitenskapsmuseet mener derfor at kildeverdien
knyttet til de påviste kulturminnene hva angår både informasjon om bosetningens karakter samt
landskapskontekst, best vil ivaretas gjennom en arkeologisk undersøkelse. De påviste kulturminnene
ligger relativt spredt innenfor området, men synes å ligge mer konsentrert i områdene definert som ID
215591, 215598 og 216165. Tettheten av anleggsspor er heller ikke særlig høy om det undersøkte
området ses under ett. NTNU Vitenskapsmuseet vurderer det derfor slik at en større avdekking av
enkelte av lokalitetene vil gi et representativt bilde av bosetningens karakter i området i yngre
bronsealder/jernalder.
NTNU Vitenskapsmuseet er enig i Trøndelag fylkeskommunes oppfatning om at det knytter seg størst
kunnskapspotensial til lokalitetene ID 215591 og 216165. Bosetningssporene påvist på ID 215598
ligger også såpass nært ID 215591, at det ligger nær å se en sammenheng mellom bosetningssporene
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påvist på de to lokalitetene. NTNU Vitenskapsmuseet tilråder derfor at det gis dispensasjon for de
berørte kulturminnene under forutsetning av at det gjennomføres en arkeologisk undersøkelse av ID
215591, 215598 og 216165.

Vilkår
NTNU Vitenskapsmuseet tilråder at det gis dispensasjon etter KML § 8 fjerde ledd for ID 215592,
215593, 215594, 215595, 215596, 215597 og 216164 uten vilkår om arkeologiske undersøkelser. For
ID 215591, 215598 og 216165 tilråder NTNU Vitenskapsmuseet at det gis dispensasjon mot at det
gjennomføres en arkeologisk utgravning av lokalitetene.
Det vises til NTNU Vitenskapsmuseets forslag til prosjektplan og budsjett for en undersøkelse av ID
215591, 215598 og 216165 som ligger vedlagt.
Ved spørsmål kan saksbehandler Merete Henriksen kontaktes på epost merete.henriksen@ntnu.no
eller på telefon 482 13 905.

Med hilsen
Bernt Rundberget
Instituttleder
Merete Moe Henriksen
Arkeolog/prosjektleder

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur

Kopi:
Trøndelag fylkeskommune

Side 1

BUDSJETT - SÆRSKILT GRANSKING/SÆRSKILTE TILTAK ETTER KML § 10
Utførende instans
Tiltakskode/prosjektnr.
Prosjektnavn
Sted/gård, kommune, fylke
Kulturminnetype/objekt(er)
Askeladden ID nr.
Tidsramme i felt
Prosjektansvarlig
Tiltakshaver
Adresse

NTNU Vitenskapsmuseet
2018/xxxx
Vikhammer sentrum, Malvik
Vikhammer øvrre og nedre, Malvik kommune, Trøndelag
Bosetningsspor
ID 215591, 215598, 216164
12 uker
Merete Henriksen

Dato:

05.09.2018
Versjonsdato: 31.05.2018

(2.1)
(2.1.1)

(2.1.2)

(kun for
intern bruk)

LØNNSUTGIFTER *)

Sum

Forarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig
Utgravningsleder
Feltleder
Innmåling/GIS

l.tr.
l.tr.
l.tr.
l.tr.
l.tr.
l.tr.

66

37,5

55
55
60
62

7,5
7,5

timer
timer
timer
timer
timer
timer

á
á
á
á
á
á

Feltarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig
Utgravningsleder
Feltleder
Innmåling/GIS
Feltassistent
Konservator

l.tr. 66
75,0
timer á
l.tr.
timer á
l.tr. 55
450,0
timer á
l.tr. 55
37,5
timer á
l.tr. 55
1 350,0
timer á
l.tr. 66
timer á
l.tr. 62
timer á
Andre lønnsutgifter, skifttillegg mv. (Skal spesifiseres i budsjettfoklaring el.l)

kr

300,60 kr

11 272,50

kr
kr
kr
kr

246,30 kr
246,30 kr
268,60
279,00

1 847,25
1 847,25

kr

14 967,00

kr

300,60 kr

22 545,00

kr
kr
kr
kr
kr

246,30 kr
246,30 kr
246,30 kr
300,60
279,00

110 835,00
9 236,25
332 505,00

kr

475 121,25

kr

300,60 kr

22 545,00

kr
kr

246,30 kr
246,30 kr

147 780,00
18 472,50

kr

279,00

1 912,5
(2.1.3)

Etterarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig
Utgravningsleder
Feltleder
Innmåling/GIS

l.tr.
l.tr.
l.tr.
l.tr.
l.tr.
l.tr.

66

75,0

55
55

600,0
75,0

62

timer
timer
timer
timer
timer
timer

á
á
á
á
á
á

750,0
(2.1.4)

l.tr. 62
l.tr.
l.tr.
l.tr.

(2.1.5)
(2.1.6)
(2.1.7)
(2.1.8)

(2.1.9)

(2.2)

kr

188 797,50

20 925,00
18 036,00

Naturvitenskap/øvrig kompetanse **)

Andre lønnsutgifter
Konservering
Formidling
Interne styringsgruppe mdl
Felttillegg

l.tr. 62
l.tr. 66
l.tr.

Sum direkte lønnsutg.
Sosiale utgifter - (legg inn %-sats)
Sum lønn og sos. utg.
Overhead

75,0
60,0

timer
timer
timer
timer

á kr
á
á
á

279,00

timer
timer
timer
døgn

á kr
á kr
á
á kr

279,00 kr
300,60 kr

41,95 % av direkte lønnsutgifter
60 % av lønn og sosiale utgifter

SUM samlete lønnsutgifter (lønn+ sos. utg. + overhead)

961,82

kr

38 961,00

kr
kr
kr
kr

717 846,75
301 136,71
1 018 983,46
611 390,08

kr

1 630 374
forts. neste side

Budsjettmal RA mai 2018
(tall i parentes viser til post i retningslinjer)

Side 2

overført fra forrige side:

(kun for
intern bruk)
(2.3)

(2.3)

(2.4)

DRIFT

260

Reiseutgifter **)
Kjøregodtgjørelse (pr.km)
Bil leie (dag/uke/mnd.)
Offentlig transport (fly, tog osv,)

500

(2.6)

(2.7)

Uforutsett

(2.1.7)
(2.1.7)

dager
netter
dager
netter
dager
dager
netter
døgn

km

á
á
á
á
á
á
á
á

kr

77 220,00

kr

77 220,00

3,90 kr
kr

1 950,00
63 200,00

kr

65 150,00

kr

25 770,00
65 214,94
270 000,00

á kr

Inntil 10 % av samlete lønnsutgifter

SUM samlete driftsutgifter
SUM TOTAL

678,60

kr
904,80
kr
430,00
kr
297,00 kr
kr
552,00
kr 1 800,00

inkl rigging og påkobling strøm/vann

Innkjøpt konsulentbistand, og tjenester **)
Konservering
Miljøovervåking
C-14 prøver
Naturvitenskap **)
Gravemaskin
Eksterne styringsgruppe medlemmer
Drift styringsgruppemøter
Trykkeutgifter

(2.5)

1 630 373,54

Sum

Diett-/nattillegg
Diett m/overn. (feltsats)
Natttillegg
(feltsats)
Diett m/overn. (stat.reg.)
Nattillegg
(stat.reg.)
Diett 6 -12 t (stat.reg.)
Diett 12 t u/overn.(stat.reg)
Hotell, legitimert
Administrativ forpl.

Utstyr m.m. **)
Større/tyngre utstyr
Småutstyr/arb.klær/verneutst.
Brakkeleie inkl. frakt
Toalettleie inkl. frakt

kr

kr

kr

360 984,94

kr
kr
kr

119 000,00
108 000,00
347 500,00

kr
kr

574 500,00
163 272,00

kr

1 241 127
kr 2 871 500

*) Føy til ytterlige stillingskategorier om nødvendig
**) Spesifiser/legg til. Legg ved underbilag ved behov
Sted/dato:

Signatur:

Budsjettmal RA mai 2018
(tall i parentes viser til post i retningslinjer)

FORELØPIG PROSJEKTPLAN FOR
ARKEOLOGISK UTGRAVNING

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KULTURMINNELOVEN § 8.4, I FORBINDELSE MED
REGULERINGSPLAN FOR VIKHAMMER SENTRUM, MALVIK KOMMUNE, TRØNDELAG

Saksbehandlere

Merete Moe Henriksen

Sted

Øvre Vikhammer, Nedre Vikhammer, Malvik

Gnr/bnr

4/1, 5/1

Vår ref.

2018/23740

Fylkeskom. ref.

201846082-6

Riksantikv. ref.
Kulturminnetype Bosetningsspor fra bronsealder/jernalder
Askeladden id.

Dato: 05.09.2018

ID 215591, 215598, 216165

~1~
1 BAKGRUNN

Reguleringsplan for Vikhammer sentrum i Malvik legger til rette for sentrumsutvikling som
sikrer at Vikhammer utvikler seg som et levende sentrum med en god kombinasjon av handel,
service, møteplasser og boliger, med offentlig tjenesteyting, skole og idrettsarealer. Området
blir et av Malviks største utbyggingsområder. Planområdet ble registrert av daværende SørTrøndelag fylkeskommune i 2015. Det ble da påvist 10 automatisk freda kulturminner i form
av bosetningsspor fra bronsealder/jernalder som kommer i konflikt med tiltaket. Trøndelag
fylkeskommune sendte den 18.07.2018 søknad om dispensasjon fra kulturminnelovens § 8.4.
for disse lokalitetene på vegne av tiltakshaver Malvik kommune. NTNU Vitenskapsmuseet
mener det er tilstrekkelig med en arkeologisk undersøkelse av tre av lokalitetene.
Prosjektplanen omhandler følgelig en arkeologisk undersøkelse av de tre lokalitetene ID
215591, 215598 og 216165.

Figur 1. Lokalitetenes beliggenhet i Malvik. Kartgrunnlag: Norgeskart.

~2~
2 KULTURHISTORISKE FORHOLD
Planområdet ligger i et område som er relativt rikt på kulturminner fra jernalderen. Flere
kulturminner er registrert i umiddelbar nærhet, med gravminner på høydene både øst og vest
for området (ID 35016, 15381, 45039, 72434, 72435, 54839, 25165). På nærliggende gårder
som Bostad og Hønstad har det framkommet til dels velstående funn fra perioden. Fra
Hønstad foreligger et gravfunn fra folkevandringstid (T 17415) og på Bostad undersøkte
NTNU Vitenskapsmuseet i 1988 en våpengrav fra yngre romertid (T 21243). På både
Forbordsgårdene og Bostad har det opp gjennom årene framkommet gravfunn fra vikingtid.
På gården Kvegjerdet, en av nabogårdene til Bostad, ligger kommunens største gravfelt
bestående av minst 20 hauger og røyser (ID 87733). Flere skålgropfelt ligger i tilknytning til
gravfeltet. Få arkeologiske utgravninger har vært gjennomført i Malvik, og følgelig har vi lite
kunnskap om jernalderens bosetning i området. På Torp, som ligger ca. 3 km øst for det
aktuelle planområdet på Vikhammer, har imidlertid registreringsundersøkelser nylig påvist
spor etter flere overpløyde gravhauger samt hus (ID 240795, 240796), og på Bostad spor etter
flere langhus fra jernalderen (ID 238786, 238787). Det er søkt om dispensasjon for sistnevnte
kulturminner på både Torp og Bostad.

3 BERØRTE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER
Registrering ble gjennomført av Sør-Trøndelag fylkeskommune i tidsrommet 14.0922.09.2015 og 02.11-10.11.2015 (Skavhaug 2015, 2016). Det ble da påvist 10 lokaliteter med
bosetningsspor fra bronsealder/jernalder. Kulturminnene ligger spredt, og på et flertall av
lokalitetene er det kun påvist ett anleggsspor.
ID 215591: Lokaliteten dekker et areal på 4500 m2. På lokaliteten er det påvist 6 kokegroper,
en nedgravning og et kulturlag med en tykkelse på 10-30 cm. Kull fra laget har blitt datert til
yngre bronsealder/førromersk jernalder. Fra nedgravningen foreligger en datering til romertid.
ID 215592: En kokegrop.
ID 215593: En kokegrop.
ID 215594: En kokegrop.
ID 215595: To kokegroper.
ID 215596: En kokegrop.
ID 215597: Kulturlag av samme karakter som påvist på ID 215591.
ID 215598: Lokaliteten dekker et areal på 400 m2. På lokaliteten er det påvist 3 kokegroper og
et mulig stolpehull.
ID 216164: Nedgravning med ukjent funksjon. 115 x 210 cm. Mørk fyllmasse med enkelte
kullbiter. Enkelte stein, hvorav to av kvarts.
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ID 216165: Lokaliteten dekker et areal på 5000 m2. På lokaliteten er det påvist 8 kokegroper,
en nedgravning samt et mulig stolpehull.

Fig. 2. ID 215591. Kart: Trøndelag fylkeskommune.

Fig. 3. ID 215598. Kart: Trøndelag fylkeskommune.
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Fig. 4. ID 216165, nordre del. Kart: Trøndelag fylkeskommune.

Fig. 5. ID 216165, søndre del. Kart: Trøndelag fylkeskommune.
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4 PROBLEMSTILLINGER
På ID 215591, 215598 og 216165 er det påvist bosetningsspor i form av stolpehull,
kokegroper og nedgravninger som vi ofte finner ved maskinell sjakting på områder med
sandgrunn. Blant de påviste bosetningssporene er kokegropene i flertall, mens påviste
stolpehull er få. Bosetningssporene ligger også relativt spredt innenfor planområdet, og
tettheten av påviste anleggsspor er relativ lav. Lokalitetene ligger i et område sentralt plassert
i Malvik, på en lett skrånende flate ned mot fjorden. Flere kulturminner er registrert i
umiddelbar nærhet, med gravminner på høydene både øst og vest for området. Slik sett kunne
man ha forventet en større tetthet av anleggsspor enn det registreringen viser. Av de
dateringene som foreligger, som spenner over et tidsrom fra yngre bronsealder/førromersk
jernalder til og med romertid, antydes imidlertid et område med en lang bruksperiode.
Det er mulig at det sentrale bosetningsområdet på Vikhammer kan ha ligget utenfor
planområdet. Eventuelt kan de mange kokegropene i området ha sammenheng med aktiviteter
som har funnet sted i tilknytning til gravminnene like i nærheten. Gjennom undersøkelsen av
de tre lokalitetene ønsker vi å få svar på når området var i bruk, og hvilke aktiviteter som har
pågått i området over tid, for på den måten å spore trekk ved bosetningens utvikling og
karakter.

5 METODE OG GJENNOMFØRING
Undersøkelsen vil gjennomføres ved maskinell flateavdekking av samtlige tre lokaliteter for et
representativt bilde av områdets karakter og funksjon. Størrelsen på planlagt avdekket areal utgjør
ca. 9900 m2. Ut ifra de påviste anleggssporene under registreringen har lokalitetene en antatt
kulturminnetetthet på 0,007-0,008 pr. m2. Anleggsspor som stolpehull, kokegroper og ildsteder i
steril undergrunn vil bli snittet/tømt og dokumentert. Kulturlaget påvist på ID 225191 oppgis å være
lokalisert kun i sjakt 1 i den nordligste delen av lokaliteten, og ser ikke ut til å dekke vesentlige deler
av lokaliteten. Skulle det vise seg at laget dekker større deler, vil laget undersøkes maskinelt for å se
om det kan påvises anleggsspor i laget. Eventuelle anleggsspor i dyrkingslaget vil bli dokumentert, og
laget vil også bli gått over med metallsøker for å søke etter metallfunn. Deretter vil laget fjernes ned
til steril undergrunn for å avdekke eventuelle anleggsspor i undergrunnen.
Til innmåling vil vi bruke en RTK-GPS med CPOS. Intrasis vil benyttes som dokumentasjonssystem
med utgangspunkt i MUSITs dokumentasjonsmal. Her samles innmålinger, kontekstopplysninger,
fotolister og funnopplysninger.
Behov:
En tetthet på 0,007-0,008 innebærer ca. 80 anleggsspor totalt på de tre lokalitetene. Selv om
tettheten er relativt lav, tilsier likevel erfaringstall fra andre undersøkelser av samme karakter at
antall anleggsspor vil ligge en del høyere. Det er også et betydelig areal som planlegges avdekket.
Med en estimert avdekking på ca. 300-500 m2 pr dag med maskin, vil det ta ca. 4-5 uker å avdekke
lokalitetene, og ca. 2,5 uker på hver av de to hovedområdene, henholdsvis ID 215591 og 215598, og

~6~
ID 216165. Med utgangspunkt i ca. 200 anleggsspor på hvert av de to områdene, vil det være behov
for en feltleder og 3 assistenter i 6 uker på hver av de to hovedområdene, dvs. samlet 12 uker.

7 BUDSJETT OG ARBEIDSOPPLEGG
Det er lagt opp til å bruke inntil 12 uker i felt. Arbeidslaget vil bestå av en feltleder og tre
feltassistenter. Prosjektet vil følges opp av en prosjektleder på museet som vil delta i felt i inntil 10
dager. I tillegg vil det være behov for oppfølging av GIS-personell i inntil 5 dager.

FORARBEID (POST 2.1.1)
Prosjektleder har behov for fem dager til å gjennomføre nødvendige tiltak i forkant av prosjektet.
Dette innebærer nødvendige møter, avtaler og befaringer med tiltakshaver og/eller grunneier,
konsulenter og feltleder, inngåelse av avtaler, organisering av logistikk, bestillinger, HMS, og
nødvendig kursing.
Feltleder har behov for en dag forarbeid. Dette innebærer klargjøring av utstyr, ordne innkvartering,
informasjonsinnhenting, møter med prosjektleder og HMS-arbeid.
I tillegg har vi behov for en dag forarbeid til GIS. Dette innebærer avtale om fastpunkter, etablering
av Intrasisprosjekt, installasjon av programvare og klargjøring av utstyr.
FELTARBEID (POST 2.1.2)
Behov for feltarbeid er redegjort for under punkt 6 i prosjektplanen. Til sammen utgjør dette:
Prosjektleder 75 timer
Feltleder 450 timer
GIS 37,5 timer
Feltassistenter 1350 timer

ETTERARBEID (POST 2.1.3)
Retningslinjene for budsjettering har satt et maksimumstak på 50 % etterarbeid av samlet timeverk i
felt for flateavdekking i dyrket mark. På de aktuelle lokalitetene er det påvist en relativt lav tetthet av
kulturminner. Vi legger derfor til grunn den nedre del av spekteret ved prosjektering av
etterarbeidet. Etter avrunding for å gå opp i hele arbeidsdager har vi beregnet behov for 750 timer
(39,2 %).
Arbeidsoppgavene i etterarbeidsfasen er planlagt fordelt på prosjektleder, feltleder og GIS-ansvarlig:
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Prosjektleder
Vi har behov for 2 uker til prosjektleder. Dette dekker oppfølgingsarbeid, avtaleinngåelse med
analyse, faglig arbeid med prosjektet og direkte administrasjon knyttet til dette prosjektet. I tillegg
inngår kvalitetssikring, avlevering av dokumentasjon og avslutting av prosjektet.

Feltleder
Til feltleder har vi behov for 16 uker som dekker rapportarbeid, prøve og funnbehandling,
katalogisering av funn og prøver, rentegning av profilsnitt av anleggsspor og andre profiler, og
innlegging av foto i fotobasen, samt avlevering av funn, rapport og dokumentasjon til museet.
GIS
Vi har behov for 10 dager til behandling og oppdatering av GIS-data, prosessering av
fotogrammetrifoto og arkivering av fotogrammetrifoto og GIS-data.

KONSERVERING OG INNLEMMELSE I SAMLINGENE (POST 2.1.5)
Vi budsjetterer med 75 timer til konservering. Foruten konservering av eventuelle funn av metall
dekker også posten museets utgifter til arkiv og magasinering av funn fra prosjektet.

FORMIDLING (POST 2.1.6)
Formidlingsopplegget vil for det første rettes mot lokale medier, og mot publisering av innlegg i
feltbloggen NORARK.NO som drives av universitetsmuseene. Norark har de siste årene blitt en
populær side, med god respons som tyder på at innleggene når ut til et bredt publikum.
Formidlingsopplegget koordineres av formidlingsansvarlig for feltprosjekter ved Institutt for arkeologi
og kulturhistorie.
Vi har budsjettert med inntil 60 timer til formidlingsarbeid.

KOST OG OVERNATTING (POST 2.3)
Kost og losji godtgjøres etter NTNUs feltavtaler. Det er regnet med 260 dager med diett uten
overnatting for feltleder, feltassistenter, Gis-ansvarlig samt prosjektleder.

REISEUTGIFTER
NTNU har leiebilavtale med bilutleiefirmaet Europcar. Leiebilkostnadene er beregnet på grunnlag av
denne rammeavtalen.
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Leiebil for feltstab:

Type bil
Stasjonsvogn
Varebil
Drivstoff

Antall
biler
1
1

Antall uker Pris pr uke.
12
4 dager
12

Sum

4 350,00

52200
5000
6000
63200

500,00
Sum

Kjøregodtgjørelse for prosjektleder og gis-ansvarlig: 1950,-

NTNU Vitenskapsmuseet gjør oppmerksom på at budsjettet for leiebil er satt opp i henhold til 2018priser, og at tallene kan endres skulle prisene økes.

ØVRIGE BEHOV - DRIFT
Spesifikasjon av utstyr:

GIS-utstyr 1 enhet
Brakkeleie

60 dager i felt
60 dager i felt

429,5
2 brakkemoduler inkl.
rigging/påkobling
vann/strøm

25 770
270 000

Pga. prosjektets varighet i felt er det budsjettert med brakkerigg (to moduler á 30 000 pr. måned i 4
mnd). I tillegg kommer utgifter til rigging og påkobling av vann/strøm beregnet til inntil 150 000 kr.
For priser er det tatt utgangspunkt i NTNUs rammeavtale med BN entreprenør.

Gravemaskin:

Gravemaskin
avdekking
Transport
Samlet

Antall timer

Sats

Sum

187,5

kr 1 800,00

337 500
10 000
347 500

For priser ved bruk av gravemaskin er det tatt utgangspunkt i NTNUs rammeavtale med BN
entreprenør.
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Naturvitenskapelige analyser:
For C14-datering av prøvemateriale budsjetterer vi med priser fra Nasjonallaboratoriene for datering
ved NTNU Vitenskapsmuseet:

Analyseform
C14-prøver inklusiv
enkel
vedartsbestemmelse

Antall

Stykkpris
ca.

Sum

35

3 400

119 000

Sum

119 000

For andre analyser beregner vi følgende priser:
Analyseform
Makrofossilanalyse

Antall
15

Stykkpris ca.
4000

Sum
60 000

Jordmikromorfologi
Sum

8

6000

48 000
Kr 108 000
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Reguleringsplan for Vikhammer, Malvik
Riksantikvarens saksnr.:
Gårdsnavn
Gårds- og bruksnummer
Kommune
Fylke
Id.nr i Askeladden

Kulturminnetype
Oslo, 11. september 2018

18/02461
Vikhammer øvre og nedre
Gbnr. 4/1 og 5/1
Malvik
Trøndelag
215598, 215592, 215591,
215595, 215593, 215597,
215596, 215594, 216164,
216165
Bosetningsspor

