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Kulturminner: Type: Askeladden id: 

Nyregistrerte automatisk fredete 
kulturminner i planområdet: 

2 kokegroper 
 
 
3 enfasa dyrkingslag 

ID 267851-1 
ID 267854 
ID 267851-2 
ID 267855 
ID 267857 

Faglige konklusjoner: ☐ Planen er ikke i konflikt med kulturminner  
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Sakstype: ☒ Reguleringsplan      ☐  Kommunedelplan    ☐ Mindre privat tiltak     
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Sammendrag 

Statens vegvesen har varslet oppstart av planarbeid for ny gang- og sykkelvei langs fv.241 
Hadelandsveien på strekningen Åsaveien-Putten i Ringerike kommune. Buskerud fylkeskommune 
vurderte potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner i dette området som høyt, og 
gjennomførte en arkeologisk registrering i planområdet i 2019. Det ble gjort noen få funn av 
automatisk freda kulturminner langs traséen. Disse lå svært spredt. Det ble funnet tre enfasa 
dyrkningslag og tre kokegroper. Kokegropene ble arkeologisk utgravd i forbindelse med 
registreringen.  
 
Det ble ikke gitt tilgang til eiendom gnr. 37/1, så hele planområdet er ikke undersøkt. I lys av 
spredningen på funnene som er gjort og de topografiske forholdene på eiendommen som ikke er 
registrert, anser vi potensialet for at det finnes bevarte automatisk fredete kulturminner her som 
langt lavere enn først antatt. Det vil derfor ikke være nødvendig å undersøke denne eiendommen. 
Viken fylkeskommune anser kulturminnelovens § 9 som oppfylt i planområdet. 
 

 
Figur 1. Søndre ende av Lisletta, sett mot nordøst på gnr 36/1.  

Deltakere og tidsrom 

Undersøkelsen ble utført av Sølvi Helene Fossøy og Eirin Susann Beenberg fra 4. november til 27. 
november. Det ble brukt 118 t på feltarbeidet, 7,5 t på forarbeidet, og 30 timer på etterarbeidet. 
Totalt ble det brukt 155,5 t på prosjektet. 

Områdebeskrivelse 

Hadelandsveien går i dag fra Middelalderkirkestedet Norderhov i Ringerike kommune og 
nordøstover mot Hadeland og Jevnaker kommune. Den delen av veien det nå skal etableres gang- 
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og sykkelvei på berører så vidt kulturmiljøet på Norderhov, og gårdene Tanberg og Hesleberg. 
Derfra går veien videre opp på en slette med dyrket mark, før den går inn i et mer tettbygd 
område lengst mot nord. Over Lisletta består grunnen av marine avsetninger mens lenger nord i 
traseen er det forvitringsmateriale og skiferberg. Flyfoto av Lisletta viser at området tidligere i 
stor grad har vært skogdekket og har nok hatt svært fuktig grunn.  
 
Ved Tanberg vil gang- og sykkelveien komme tett på gravfeltet på Stavhella (ID 71125). Her er det 
også tidligere avdekket kulturminner i dyrka mark. Like sør for planområdet er det blant annet 
avdekket strukturer som er datert til bronsealder (ID 220176). Forbi gravfeltet og vest for 
Hadelandsveien går den gamle kongeveien. Langs Hadelandsveien på Lisletta var det ikke tidligere 
kjent noen kulturminner. 
 

 
Figur 2. Sjakt 14 sett mot nordøst. 

Metode 

Traséen på fv. 241 Hadelandsveien ble arkeologisk registrert ved maskinell sjakting. Maskinell 
sjakting blir som oftest benyttet i dyrket mark. Dette er en metode som innebærer sjakting med 
gravemaskin, hvor man avdekker kulturminner som ikke er synlig over bakkenivå. Da brukes 
gravemaskin for å fjerne overliggende masser til man treffer naturlig, uberørt undergrunn. 
Nedgravde kulturminner og intakte kulturlag vil da kommer til syne. For eksempel kan man finne 
bosetningsspor slik som stolpehull, kokegroper og ildsteder, men også flatmarksgraver, dvs. graver 
uten synlig markering på overflaten. Det graves sjakter på ca. 3,5 meters bredde med 10-20 meters 
mellomrom mellom hver sjakt. 

Sjakter og kulturminner blir beskrevet, fotodokumentert og målt inn med CPOS med RTK-
korrigering. Dokumentasjonen blir lagt inn i Riksantikvarens kulturminnedatabase 
www.askeladden.ra.no.  
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Ved funn av kulturminner kan det bli tatt kullprøver for å avklare alder.  Alle kullprøver ble sendt 
til vedartbestemmelse hos arkeobotaniker Helge Høeg. Videre ble det beste dateringsmateriale 
videresendte for C14-analyse hos laboratoriet til BETA Analytic i Dublin, Irland.   
 
Et prøveprosjekt, knyttet til delegasjon av midlertidig myndighet etter Kulturminnelovens §8, 
første, andre og fjerde ledd, gav fylkeskommunen i 2019 tillatelse til å gjennomføre en forenklet 
arkeologisk utgravning. Kriteriene er at det er et vanlig forekommende kulturminne av type; 
ildsted, kokegrop, fyllskifte/nedgravning og dyrkingsspor. I tillegg må det være funnet et 
begrenset antall kulturminner. Om disse kriteriene er oppfylt og det er innenfor prosjektets 
budsjettrammer kan en slik utgravning med tilhørende dokumentasjon utføres. 
 

 
Figur 3. Planlagt sjakting. Kart fra Lars Hovland, saksbehandler, Viken fylkeskommune.  
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Undersøkelsens forløp 

Den arkeologiske registreringen ble påbegynt 4. november med Eirin Susann Beenberg. Fra og 
med neste dag, 5. november ble registreringen utført av Sølvi Helene Fossøy. Den arkeologiske 
registreringen ble avsluttet 27. november. Gravemaskinsjåfør var Knut Åge Knutsen for BAT.  
 
Det ble i alt gravd 18 sjakter. Det ble gjort noen nye prioriteringer underveis bort fra den 
opprinnelige planen vist på side 6. Det ble valgt å sjaktet på gnr 32/10, på nordøstsiden av veien, i 
nordenden av Lisletta. Grunnen og terrenget her var tørrere, og minnet om steder med mye funn 
oppe på Klekken, bare noen kilometer unna. Det ble ikke sjaktet på det korte partiet med dyrka 
mark i sørenden på gnr. 34/59, nesten helt nord i planområdet. Her var det svært skrinn jord rett 
på berg.  
 
8. november kom det snø og en stund var det fare for at prosjektet måtte stoppes på grunn av 
tele. Men mildvær og mer snø gjorde at all tela forsvant igjen. Det ble forsøkt å fylle sjaktene 
fortløpende så de ikke skulle fylles opp med snø eller vann, men et par av sjaktene på 31/4 og 
31/8 ble stående lenge åpne.  
 

 
Figur 4. Sjakt 8. Siste dag før mildværet, og telen begynte å bli uoverkommelig tykk. 

Manglende tilgang til eiendom 
Jordet på gnr. 37/1 helt sør i planområdet skulle arkeologisk registreres. Men vi fikk ikke tilgang til 
eiendommen av grunneier i løpet av undersøkelsen. Tiltakshaver ønsket at vi skulle sjakte på de 6 
meterne vegvesenet eier ut fra veiskuldra. Men terrenget på eiendommen er skrånende med en 
høy skjæring opp til veien. Om man fikk gravd sjakta ville det ikke være plass til å lagre jorda. Da 
snøen kom bedømte gravemaskinsjåføren også at det kunne være risikofylt å grave i så skrånende 
terreng. Eiendommen er derfor ikke undersøkt. Da terrenget er såpass skrånende i dette området 
må potensialet for funn vurderes som svært mye lavere enn først antatt. I lys av de svært få 
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funnene som ble gjort langs traseen forventer vi ikke å finne bevarte automatisk fredete 
kulturminner her.  
 
Høyspentlinjer 
Tre steder på traséen passerte høyspentlinjer jorder som skulle sjaktes. To av linjene tilhørte 
Ringeriks-kraft, den sørligste linjen tilhørte Glitre. Når registreringen begynte å nærme seg 
høyspentledningen sendte kraftselskapene ut folk som undersøkte og gikk god for sikkerheten 
ved fortsatt arbeid. Vi trengte ikke sikkerhetsmann under gravningen. Det ble sjaktet under alle 
tre linjene.   
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Resultater 

Det ble funnet fem automatisk freda kulturminner: tre dyrkningslag og to kokegroper. 
Kokegropene ble arkeologisk utgravd i forbindelse med registreringen. De fem funnene ligger alle 
nede på Lisletta. De ligger alle i tilknytning til små forhøyninger i terrenget. Dette er trolig fordi 
selve flaten har vært myr før den ble drenert og oppdyrket. Alle kulturminnene bortsett fra 
dyrkningslag ID 267851-2 ble datert med C14-datering. En struktur nordøst i planområdet 
(Id267859) ble først tolket som en kokegrop, men viste seg å være etterreformatorisk og dermed 
ikke fredet. 
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ID 267851 
Kokegrop og dyrkningslag i samme kontekst. Men det er usikkert om kokegrop er anlagt før eller 
etter dyrkningslaget.  
 
Kokegrop ID 267851-1 
Sirkulær kokegrop med mørkt brunt og fett fyll. Kokegropa har litt ujevn form og måler 110 cm i 
diameter. Det er usikkert om kokegropa er gravd gjennom dyrkninglaget eller om den er etablert 
før. Fyllet til kokegropa kan likne noe på dyrkningslaget, og de kan ha vært samtidige. Kokegropa 
ble snittet og den viste seg å være svært godt bevart. Den var 45 cm dyp med skrånende profil og 
avrundet bunn. I bunnen målte den omtrent 40 cm i diameter. Både i plan og profil var det 
spredte stein og lite kull. En kullprøve ble datert til 2140+/-30 BP, som er førromersk jernalder1. 
 
Dyrkningslag ID 267851-2 
Dyrkningslag som følger sjakta i 4 meter, og er klart avgrenset opp mot matjorda. Dyrkningslaget 
er 11-13 cm på det tykkeste og består av mørkt brun smuldrete jord med litt leirspett. Over er det 
opp til 50 cm matjord. Under består grunnen av grå-orange leire. I kullprøven tatt av laget ble det 
funnet en bit lett slagg.  
 

 

 
1 (71.4%) 213 - 88 cal BC (2162 - 2037 cal BP), (19.4%) 353 - 296 cal BC (2302 - 2245 cal BP) (3.3%) 78 - 57 cal 
BC (2027 - 2006 cal BP), (1.4%) 229 - 220 cal BC (2178 - 2169 cal BP) 
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Figur 5, Kokegrop ID 267851-1, sett mot øst. 

 
Figur 6, Kokegrop ID 267851-1 i profil, sett mot nordvest. 
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Figur 7. Dyrkningslag ID 267851-2, sett mot sørøst. 

Kokegrop ID 267854 
Bunnen av liten sirkulær kokegrop på 70 cm i diameter. Kokegropa ble snittet og var bare 10 cm 
dyp.  Den hadde mye skjørbrent stein men lite kull. Fyllmassen var noe leirblandet. En kullprøve 
fra kokegropa ble datert til 2820+/-30 BP, som er bronsealderen2. 
 

 
Figur 8 Kokegrop ID 267854, sett mot sørøst. 

 
2 (95.4%) 1055 - 899 cal BC (3004 - 2848 cal BP) 
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Figur 9. Kokegrop ID 267854, sett mot nordvest. 
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Dyrkningslag 10-5, ID 267855 
I bunnen av et naturlig søkk på flaten er det bevart et dyrkningslag som følger sjakta i 6-7 meter. 
Under 50 cm matjord og 10 cm litt lysere brun jord, ligger et mørkere kullholdig dyrkningslag. 
Laget er 30 cm tykt på det dypeste punktet i sjakta, men tynnes ut mot begge kantene. Laget er 
leirspettete og ujevnt ved bunnen. Dyrkningslaget ble datert til 3640+/-30 BP, slutten av 
Neolitikum/bondesteinalderen3. 
 

 
Figur 10. Dyrkningslag ID 267855, sett mot sørøst. 

Dyrkningslag 12-1, ID 267857 
Svært mørkt dyrkningslag bevart i et naturlig søkk i landskapet. Dyrkningslaget forsvinner der 
terrenget stiger litt. Øverst er det 50 cm matjord som i en glidende overgang blir mørkere til 70cm 
dybde.  Det er et dyrkningslag med leirlig konsistens med noe kull og leirspett. Laget har en klar 
bunn og ingen stein. Kullprøve fra laget gir datering til 4630+/-30 BP, som er i 
neolitikumbondesteinalderen4. 
 

 
3 (79.7%) 2056 - 1921 cal BC (4005 - 3870 cal BP), (15.7%) 2133 - 2084 cal BC (4082 - 4033 cal BP) 
4 (71.6%) 3515 - 3423 cal BC (5464 - 5372 cal BP),(22.3%) 3385 - 3352 cal BC (5334 - 5301 cal BP) (0.8%) 
3404 - 3399 cal BC (5353 - 5348 cal BP), (0.7%) 3417 - 3412 cal BC (5366 - 5361 cal BP) 
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Figur 11. Dyrkningslag ID 267857, sett mot sørøst. 

 
Ildsted fra nyere tid, ID 267859 
En sirkulær, stein og kullholdig flekk som målte 60x37 cm. Fyllet besto av kull, rødbrent leire og 
stein. Grunnen rundt besto av forvitret skifer. Bare ved rensning ble den synlig mindre i omkrets, 
og den var bare 3 cm tykk ved snitting. Den var bevart like nedenfor en topp i landskapet. Først 
ble strukturen tolket som bunnen av en kokegrop, men den ble datert til mellom 1500 og 1660 
ved C14-datering. Det er dermed mer sannsynlig at det er spor etter et ildsted. 
 

 
Figur 12. Kokgegrop ID 267859, bildet tatt mot sør-sørvest. 



 
 

Side 18 av 21 

Fv 241 
Hadelandsveien 

 

Konklusjon 

Under registreringen av Fv.144 ble det ble gjort funn av fem automatisk freda kulturminner: to 
kokegroper og tre dyrkningslag. I alt fem strukturer ble datert med C14-datering, hvorav en viste 
seg å være etterreformatorisk. Kokegropene ble arkeologisk utgravd i forbindelse med 
registreringen. 
 
Vi anser kulturminnelovens § 9 som oppfylt, og vi har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å 
kunne behandle reguleringsplanen i henhold til kulturminnelovens § 8, 4. ledd. 
 
 

VIKEN 25.11.2020 
 

................................................................. 
Sølvi Helene Fossøy 

og 
Lars Hovland 
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Figur 13. Undersøkelse av moderne struktur i sjakt 4. Bildet tatt mot nordøst. 
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Vedlegg 

Sjakter med funn 
 

Sjakt 3 Gnr/bnr: 31/8 06.11.19 

50 cm dypt matjordslag over siltig leirgrunn. Funn av kokegrop og dyrkninglag rett bortenfor en 
liten kant i sjakta.  
 

Funn: kokegrop ID 267815-1, dyrkningslag ID 267815-2 

 

Sjakt 10 Gnr/bnr: 31/31 15.11.19 

30-40 cm matjord over lys leire. I nordøstre ende kommer et søkk hvor matjordslaget blir opp 
til 90 cm dypt, før det atter blir grunnere. På flaten før de dype søkket ble det gjort funn av en 
kokegrop, mens ned i søkket ble det funnet et dyrkningslag. Rundt kokegropa og dyrkningslaget 
ble det funnet flere nyere nedgravninger som inneholdt stien og tegl.  

Funn: kokegrop ID 267854, dyrkningslag ID 267855 

 

Sjakt 12 Gnr/bnr: 32/1 18.11.19 

40-80 cm dypt sjakt over lys leirgrunn. Sjakta var dypest i den sørvestre enden hvor det er et 
naturlig søkk. Der ble det funnet et dyrkningslag.  

Funn: Dyrkningslag ID 267857 

 

Sjakt 18 Gnr/bnr: 35/59 27.11.19 

Sterkt skrånende sjakt, 25 cm dyp på oversiden langs sørøstre kant, og 40-50 cm dyp ned mot 
nordvest. Under matjordslaget var det forvitret skifergrunn og skiferberg.  

Funn: Kokegrop ID 267859 

 
 

Fotoliste 
 

Bildenr. Retning Beskrivelse  

1 NØ Jorde ved sjakt 1 og 14 før sjakting 05.11.19 

2 NØ Jorde ved sjakt 1 og 14 før sjakting 05.11.19 

3 NØ Sjakt 1 05.11.19 

4 NØ Sjakt 1 05.11.19 

5 SV Sjakt 1 05.11.19 

6 NØ Jorde ved sjakt 14, før sjakting.  05.11.19 

7 N Område under høyspent før sjakting – sjakt 15 05.11.19 

8 SV Sjakt 1 05.11.19 

9 NØ Sjakt 3 05.11.19 

10 SV Sjakt 3 05.11.19 

11 SØ Kokegrop ID 267851-1 06.11.19 

12 NØ Kokegrop ID 267851-1 06.11.19 

13 NØ Kokegrop ID 267851-1 06.11.19 

14 NØ Dyrkningslag ID 267851-2 06.11.19 
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15 NV Kokegrop ID 267851-1 06.11.19 

16 NV Kokegrop ID 267851-1 06.11.19 

17 Ø Utsikt mot øst fra planområde 08.11.19 

18  Sjakteselfie i snø 08.11.19 

19 SV Sjakt 7 08.11.19 

20 SV AVSKREVET område i sjakt 7 08.11.19 

21 NV AVSKREVET område i sjakt 7 08.11.19 

22 SV Sjakt 8 11.11.19 

23 NØ Sjakt 9 13.11.19 

24 NØ Nyere tids nedgravninger i sjakt 10 14.11.19 

25 NØ Nyere tids nedgravning – snittet – i sjakt 10 14.11.19 

26 SØ Kokegrop ID 267854 ved nyere tids strukturer i sjakt 10.  14.11.19 

27 SØ Kokegrop ID 267854 14.11.19 

28 N Kokegrop ID 267854 ved nyere tids strukturer i sjakt 10. 14.11.19 

29 NØ Kokegrop ID 267854 ved nyere tids strukturer i sjakt 10. 14.11.19 

30 NV Dyrkingslag ID 26785 15.11.19 

31 NV Dyrkingslag ID 26785 15.11.19 

32  Sjakt 10 15.11.19 

33 SV Kokegrop ID 267854 snittet 15.11.19 

34 SV Kokegrop ID 267854 snittet 15.11.19 

35 
SV Snitt nyere tids struktur med tegl i sjakt 10, ved siden av 

kokegrop.  
15.11.19 

36 SV Sjakt 12 16.11.19 

37 NØ Sjakt 12 19.11.19 

38 NV Dyrkningslag ID 267857 19.11.19 

39 NV Dyrkningslag ID 267857 19.11.19 

40 SV Sjakt 12 19.11.19 

41 NV Sjakt 14 22.11.19 

42 NV Sjakt 17 25.11.19 

43 SØ Kokegrop ID 267859 27.11.19 

44 NV Kokegrop ID 267859 27.11.19 

45 SV Sjakt 18  27.11.19 

46 NØ Sjakt 18 med sjakt 17 bak 27.11.19 

47 NØ Sjakt 17 27.11.19 

 


