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Torstein Synnes

Fra: Pål Nymoen <Pal.Nymoen@marmuseum.no>
Sendt: 2. mai 2018 14:31
Til: Torstein Synnes
Kopi: ah@pbbl.no; Per Stian Dahle (per.stian.dahle@gi.no); Lars Gabrielsen; Line 

Grindkåsa (Line.Grindkasa@t-fk.no)
Emne: Rapport - arkeologisk registrering, reguleringsplan Porselensvegen 47

Vår ref: 2018030 
 
Vi har nå gjennomført arkeologisk registering i planområdet. Undersøkelsen ble gjort ved bruk av dykking. Forut for 
dykkingen ble det opprettet meldingsrutine med trafikkstasjonen/havnekontoret i forbindelse med HMS / skipsanløp. 
 
Registreringen ble lagt opp etter plankart for Porselensvegen 47 med redusert avgrensning i elva (vedlagt). Det viste 
seg at elvebunnen i hele det registrerte området er fast og tydelig erodert. Vi kom over noen få områder med 
løsmasser, men i hovedsak er det steinete bunn, flere steder med bart fjell i dagen. Nærmest land ligger det en god 
del skrot, dvs jernplater, utrast spunsdeler, og søppel.  
 
Dykkingen ble gjort etter sektorer langs land og i det ytterste/sørøstre søket kom vi over en konsentrasjon av 
brynesteinsemner, og en ballastrøys som hovedsakelig inneholdt flintknoller. Begge disse funnene er å anse som 
omfattet av kulturminneloven § 14 og er vist som grønne punkt på vedlagte kart. De ligger begge klart utenfor 
reguleringsgrensen. 
 
Det ble ikke registrert vrak, båtdeler eller løse gjenstander omfattet av bestemmelsene i kulturminneloven inne i 
planområdet.  Ettersom det viste seg at sjøbunnen var så fast og erodert og at det i hele området anser vi 
sannsynligheten for at det kan finnes kulturminner skjult nede i sjøbunnen som liten.  
 
Norsk Maritimt Museum har etter dette ingen videre merknader til reguleringsplanen. 
 
Kopi: Telemark fylkeskommune, til orientering. 
 
Vennlig hilsen 
 
Norsk Maritimt Museum 
 
Pål Nymoen 
Arkeolog 
 
Norsk Maritimt Museum/ 
Norwegian Maritime Museum 
Bygdøynesveien 37 
N- 0286 Oslo 
 
phone (central) +47 24114150 
fax +47 24114151 
direct: + 47 92010063 
www.marmuseum.no 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Torstein Synnes [mailto:ts@borveborchsenius.no]  
Sendt: 16. april 2018 14:20 
Til: Pål Nymoen <Pal.Nymoen@marmuseum.no> 
Kopi: ah@pbbl.no; Per Stian Dahle (per.stian.dahle@gi.no) <per.stian.dahle@gi.no>; Lars Gabrielsen 
<lg@borveborchsenius.no> 
Emne: SV: SV: PMV, Porsgrunn - arkeologisk registrering på elvebunn 
 
OK - takk for foreløpig tilbakemelding. 
 
Mvh 
Torstein Synnes 






