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Forslag til reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei lang Fv 241 
Åsaveien-Putten i Ringerike kommune - tillatelse til inngrep i automatisk 
fredete kulturminner etter kulturminneloven § 8, 4. ledd. 
 

Innenfor planområdet er det registrert 5 kulturminner i form av tre enfasa  
dyrkningslag og to kokegroper. Kulturminnene fordeler seg på 4 ulike lokaliteter og er 
automatisk fredet i medhold av lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 
4 første led. 
 
Konflikt med Kulturminne ID 267851-1, ID 267851-2, ID 267854, ID 267855 og ID 267857 
 
Lovhjemmel og myndighet 
I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med 
behandlingen av reguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep 
i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av planen. Fylkeskommunen er 
rette myndighet til å fatte avgjørelse i slike saker, jf. forskrift om fastsetting av 
myndighet mv. etter kulturminneloven § 3 andre ledd. 
 
Beskrivelse av kulturminnene 
Planområdet ligger like nord for, og i utkanten av det store og svært verdifulle 
kulturlandskapet Steinsletta/Norderhov som er svært rikt på arkeologiske kulturminner. 
Området kalles Lisletta, og er i dag en forholdsvis flat slette bestående av dyrka mark, men 
også noe boligbebyggelse. Det ligger flere gårdsbruk ved sletta. Gårdsnavnene Li, Brådalen og 
Gullerud er neppe gamle nok til å kunne fortelle om forhistorisk bosetning her. 
 
Fylkeskommunen har ikke tidligere registrert i dette området. Det har frem til nå heller ikke 
vært kjente automatisk fredete kulturminner her. Det er tidligere gjort noen løsfunn i 
nærheten av sletta. Dette er i all hovedsak fra gården Gullerud som ligger på et høydedrag i 
sørøst. På gården er det funnet en flintdolk og en skålgropstein. 
 
Området havner likevel i skyggen av det tilgrensende området på Norderhov/Tanberg der det 
er registrert et stort antall gravminner fra jernalder og der det også er funnet mange 
bosetningsspor fra bronsealder og jernalder. Tanberg var en storgård også i middelalder og 
middelalderkirken på Norderhov vitner om stedets sentrale beliggenhet i middelaleren. 
Lisletta virker likevel å ligge noe i utkanten av dette kulturmiljøet. 
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Det ble funnet fem automatisk freda kulturminner: tre dyrkningslag og to kokegroper.  
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. 
 
ID 267851-1 Kokegrop 
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 jernalder. 
. 
ID 267851-2 Dyrkningslag 
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. 
 
ID 267854 Kokegrop 
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 bronsealderen. 
 
ID 267855 Dyrkningslag 
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 yngre steinalder. 
 
ID 267857 Dyrkningslag 
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 leiraktig 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  
yngre steinalder. 
 
Kulturminnene som er registrert vitner om spredt aktivitet over en lengre periode, men gir 
ikke et godt innblikk i hvordan området har vært brukt i forhistorisk tid. Trolig vil høydedraget 
i sørøst ha et større potensial for funn av kulturminner og dermed også større potensial for å 
romme kunnskap om hvordan området har vært brukt i forhistorisk tid. 
 
Beskrivelse av planens arealbruk og konflikt med kulturminner 
Planen legger opp til etablering av ny gang- og sykkelvei på sørøstre side a dagen fylkesvei 241 
på strekningen Åsaveien-Putten. Kulturminnene er registrert i områder avsatt til gang- og 
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sykkelvei, annen veigrunn – grøntareal og til midlertidig anleggsområde og er således i konflikt 
med tiltak innenfor arealformålene. Videre bevaring innenfor planen vurderes som 
ikke forenlig med planformålet. 
 
Kulturhistorisk museums rolle i saken 
Kulturhistorisk museum skal i saker som behandles etter kulturminneloven § 8, 4. ledd gi sin 
tilråding i saken jf. Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven § 8.  
 
Den arkeologiske registreringen i forbindelse med dette planarbeidet ble gjennomført i 2019. 
Dette var før fylkeskommunen fikk overført myndighet til å fatte vedtak etter 
kulturminneloven § 8. Gjeldende praksis var den gang en prøveordning for delegering av 
midlertidig myndighet, der fylkeskommunen kunne fatte vedtak som tillatelse til å gjøre 
inngrep i automatisk fredete kulturminner i konflikt med tiltak. Prøveordningen var kun 
gjeldende i visse saker der et begrenset antall kulturminner av en vanlig forekommende type 
er påvist i et område og det ikke kunne påregnes ytterligere funn. 
 
Da det under registreringen i 2019 kun ble påvist et begrenset antall kulturminner av en 
vanlig forekommende type ble det vurdert at reguleringsplanen ville falle inn under 
prøveordningen. Kulturhistorisk museum er derfor ikke kontaktet i saken. 
 
Under registreringen i 2019 ble kokegropene og dyrkningslagene som er kulturminner av en 
vanlig forekommende type, gravd ut i henhold til prøveordning for delegering av midlertidig 
myndighet. Kulturminnene er dokumentert og datert. Det vil ikke være aktuelt å gjøre 
ytterligere arkeologiske utgravninger i planområdet. 
 
Kulturminnemyndighetens merknader og vurdering av saken 
Kulturminneforvaltningen 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. 
 
Fylkesvei 241 er i dag en svært trafikkert vei, uten et godt tilbud til myke trafikanter på den 
aktuelle strekningen. Etablering av gang- og sykkelvei her vil gi et sammenhengende gang- og 
sykkelveinett mellom Haugsbygd og Norderhov, men også videre inn til Hønefoss og sørover 
til Vik og Sundvollen. Planen vil derfor være et svært viktig trafikksikringstiltak, og vil ha svært 
stor positiv verdi for lokalsamfunnet da det vil gi et vesentlig bedre tilbud til gående og 
syklende. Det vil også kunne bidra til å redusere den bilbaserte transporten i Ringerike 
kommune. 
 
Kulturminnene som er i konflikt med planen er tilstrekkelig undersøkt og dokumentert. Det vil 
ikke være behov for ytterligere undersøkelser innenfor planområdet. Resultatet av de 
arkeologiske undersøkelsene er tilgjengelig for allmennheten i form av en arkeologisk rapport. 
 
Dersom reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei på strekningen Åsavein-Putten vedtas, kan 
kulturminnene kulturminnene som er i konflikt med planen fjernes uten vilkår om ytterligere 
arkeologisk granskning. 
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Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
 
«De berørte kulturminnene, ID 267851, 267854, 267855 og 267857, som er markert som  
bestemmelsesområde (#3, #4, #5 og #6) i plankartet kan fjernes uten vilkår om ytterligere  
arkeologisk undersøkelse» 
 
 
Vilkår for dispensasjon 
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at 
ovennevnte tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom kommunen ikke 
innarbeider ovennevnte tekst i reguleringsbestemmelsene må fylkeskommunens 
uttalelse her forstås som en innsigelse til planforslaget. 
 
 
 
Vennlig hilsen 

 

Morten Hanisch 

 

Lars Hovland 

Seksjonsleder arkeologi Rådgiver arkeologi 
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