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Innledning og formål
I perioden 04.-05.11. 2014 gjennomførte Bergens Sjøfartsmuseum marinarkeologiske
registreringer i planområdet for Holmane næringsområde, Osterøy kommune.
Foranledningen for undersøkelsene var reguleringsplan for Holmane næringsområde i
Fotlandsvågen. Formålet er å utvide dagens næringsareal. Museet varslet krav om
marinarkeologiske registreringer 08.04. 2014. Med hjemmel i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner, §§ 9 og 14, ble det derfor fra Bergens Sjøfartsmuseum som vedkommende
myndighet, stilt krav om marinarkeologiske registreringer i søknadsprosessen.
Formålet med registreringene var å vurdere tiltakets grad av konflikt i forhold til eventuelle
marine kulturminner, samt å vurdere det maritime kulturlandskapet i det berørte området.

Undersøkelsesområde og bakgrunn
Vi kjenner til flere skipsvrak i området. Ved «Saltverket» nord for planområdet er det spor etter 3
skipsvrak samt andre havnefunn som krittpipe og keramikk. I Drangevågen er det 3 skipsvrak.
Undersøkelsene
Undersøkelsene ble utført av Eirik Herdlevær Søyland og Tord Kristian Karlsen ved Bergens
Sjøfartsmuseum, samt innleid dykker Fredrik Sivertsen. Alle er sertifisert for vitenskapelig
dykking (klasse S eller B). Det ble benyttet selvforsynt pusteutstyr (SCUBA) med
kommunikasjon mellom dykker og dykkeleder. Redningsdykker sto parat ved dykk. Som
utgangspunkt for undersøkelsene ble det brukt kart fra tiltakshaver. Det ble gjennomført visuelt
søk ved bruk av dykker i området.

Figur 1 Oversikt over næromådet. Kart: Statkart.
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Figur 2 Kart over undersøkt område. Kart: Statkart

Resultater
Sjøbunnen i planområdet er sterkt preget av sedimentering og industrivirksomhet. Det ble sondet
med sondestang i planområdet men det ble ikke avdekket strukturer nedi sedimenteringen. I
utkanten av kaianlegget sørøst i planområdet ble det funnet en del keramikk men ikke av noen
betydning.
Konklusjon
Under de marinarkeologiske registreringene ved reguleringsområde for reguleringsplan Holmane
næringsområde ble det ikke funnet spor etter kulturminner som er vernet av §14 i
Kulturminneloven.
Bergen, 07.11. 2014
Eirik Søyland
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Vedr. Holmane næringsområde gnr. 96 bnr. 17 m.fl., Osterøy kommune –
Resultat frå marinarkeologiske registreringar.
Vi viser til tidligare korrespondanse i saka. Museet varsla krav om marinarkeologiske
undersøkingar i fråsegn dagsett 08.04. 2014.
Bergens Sjøfartsmuseum gjennomførte 04.-05.11. 2014 dei marinarkeologiske undersøkingane i
reguleringsområdet.
Konklusjonen frå undersøkingane er at det ikkje vart gjort funn som omfattast av Lov av 9. juni
1978 nr. 50 om kulturminne, § 14.
Vi har elles ingen andre merknader til reguleringa.
Det er mogleg at det kan ligge kulturminne i det aktuelle området. Vi gjer derfor merksam på at
tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn
skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli
råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp
att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil
være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne.
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