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BAKGRUNN FOR REGISTRERINGEN
I forbindelse med varsel om oppstart av detaljregulering av område ved Pålsrud-grenda - Åsa til
boligareal like vest for Steinsfjorden Montesorriskole gnr 21 bnr 1 i Ringerike kommune foretok
Viken fylkeskommune en arkeologiske registrering. Planområdet omfatter et areal på omkring 10
dekar.
I nærområdet er det noen kjente kulturminner av typen rydningsrøyser. Også løsfunn er gjort i
området av bl.a. en skafthulløks, ID71111.
Ut fra områdets topografi og nærhet til kulturminner varslet Viken fylkeskommune i brev av
27.4.2020 om behov for en arkeologisk registrering, jf. kulturminneloven § 9. Hensikten var å
undersøke om planen kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner.

SAMMENDRAG
Det ble ikke gjort funn under registreringen av planområdet ved Pålsrud – grenda - Åsa. Det ligger
kulturminner av typen rydningsrøyser i nærområdet. Det er kjent gravminner lenger nord for
området, ID 43304 og 43305. Ingen automatiske fredete kulturminner ble påvist ved registreringen.

Deltakere og tidsrom
Registreringen ble utført av feltarkeolog Vanja Tørhaug fra Viken fylkeskommune. Feltarbeidet ble
gjennomført den 21. juni 2020. Det ble brukt en arbeidsdag til registreringen med kjøring.
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Figur 3: Område sør for plan med utsyn mot Steinsfjorden, sett mot sør.

OMRÅDESKILDRING
Det planlagte området for regulering ligger på eiendommen gbn 21/1 ved Pålsrud-grenda Åsa i
Ringerike kommune. Området ligger like nord for Steinsfjorden i et tidligere beiteområde vest for
Steinsfjorden Montesorriskole. Området ligger åpent terreng ca 80 -90 moh med noen høydedrag og
flater. Det grenser til fylkesvei 2850 i sør og en driftsvei opp til dyrka mark i vest.

METODE
Ved denne registreringen ble det benytte overflateregistrering som metode.
I skog og utmark blir området befart til fots og det blir sett etter synlige kulturminner, som
gravhauger/røyser, steinstrenger, kullgroper, jernvinneanlegg, tufter, hulveier mfl.
Overflatebefaringen gir også grunnlag for planlegging av eventuelle videre undersøkelser. I området
er det kjent rydningsrøyser og gravrøyser/hauger og disse synes som synlige røyser/hauger i
terrenget. Det var derfor ansett som potensiale å gjøre funn i området.
Som dokumentasjon ble det tatt digitale foto.
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Figur 4: Planområde i nord ved Pålsrud -grenda, sett mot nord.

UNDERSØKELSE
Det ble utført en registrering innenfor planområdet ved Pålsrud og Åsa. Det er ikke kjent automatisk
fredet kulturminner innenfor området. Det finnes flere rydningsrøyser i nærområdet og det er kjent
graver lenger nord for Pålsrud av typen gravrøyser, ID 43304, 43305 og 23306. Innenfor planen er
terrenget variert med høydedrag og koller. På slike høyder er det potensiale for funn av røyser og det
ble derfor sett etter denne typen kulturminner. Det er god utsyn utover området og fjorden herfra.
Ingen nye kulturminner ble funnet innenfor planområdet ved registreringen.
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Figur 4: Oversiktsbilde av planområde sett mot sør.

RESULTATER/FUNN
Det ble ikke gjort funn av kulturminner innenfor området.

KONKLUSJON
Det ble utført en arkeologisk registrering av i forbindelse med detaljregulering av område Pålsrud –
grenda – Åsa gnr 21, bnr 1 i Ringerike kommune. Det ble sett etter synlige kulturminner i området.
Innenfor planområdet ble det ikke funnet automatisk fredete kulturminner.

14. august 2020

Feltarkeolog
Vanja Tørhaug
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