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INNLEDNING 

I forbindelse med ny E-18 mellom Knapstad og Akershus grense er det utført arkeologiske 
registreringer. Parsellen er ca. 4 km lang (jf. figur 49). Traseen berører både åkerområder og 
skogspartier. Tiltakshaver er Statens vegvesen. På grunn av topografi og nærhet til 
automatisk fredete kulturminner varslet Fylkeskonservatoren i brev av 06.09.10 om behov for 
arkeologiske registreringer før en endelig uttalelse kunne foreligge, jf. kulturminneloven § 9.  

Det arkeologiske registreringsarbeidet foregikk høsten 2010 og våren 2011.     

SAMMENDRAG 

Det arkeologiske arbeidet registrerte 8 automatisk fredete kulturminnelokaliteter i konflikt 
med trasevalget. Disse har blitt tildelt: ID140 287–ID140 291, ID143 512, ID143 513 og 
ID143 698 i Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden. Kulturminnetypene 
innbefatter både gravminner og bosetningsspor.  

På Melleby gård (gnr./bnr. 45/1) ble det registrert en lokalitet (ID140 287) som består av 35 
bosetningsspor. Bosetningsområdet er avgrenset og måler ca. 70 meter fra sør mot nord og 
ca. 40 meter fra øst mot vest.     

På Riggesum/Torp gård (gnr./bnr. 51/1) ble det funnet 50 bosetningsspor som har blitt fordelt 
mellom følgende ID-nr. i Riksantikvarens kulturminnedatabase, Askeladden: ID140 288, 
ID140 289, ID140 290, ID140 291 og ID143 512. Av disse er ID140 288 mest omfattende og 
består av 28 bosetningsspor. Denne lokaliteten måler ca. 100 meter fra øst mot vest og ca. 
70 meter fra sør mot nord. ID140 289 og ID140 290 består henholdsvis av 13 og 6 
bosetningsspor. I tillegg til disse ble det registrert to kokegroplokaliteter med henholdsvis 2 
(ID140 291) og 1 kokegrop (143 512).     

På Foss gård (gnr/bnr. 44/1) ble det funnet et gravfelt (ID143 513), som består av minst 3 
gravrøyser. Lokaliteten ligger på et høydedrag ca. 500 meter vest for ID140 288. Gravfeltet 
er avgrenset. Det strekker seg ca. 30 meter fra nord mot sør og ca. 20 meter fra øst mot 
vest.   

På Jaren gård (gnr./bnr. 46/1) ble det registrert én hulvei (ID143 698).  

I tillegg er det registrert 3 etterreformatoriske lokaliteter.   

OMRÅDEBESKRIVELSE 

Trasevalget til E-18 fra Knapstad til Akershus grense ligger i indre Østfold. Parsellen er ca. 4 km 
lang. Traseen krysser nåværende E-18 og fortsetter videre over fylkesvei 120 og frem til 
Akershus grense. Landskapet langsetter trasevalget er kupert med både åkerområder og 
skogspartier. Det er en mer utfyllende og detaljrik beskrivelse av topografien i fremleggelsen og 
gjennomgangen av funnlokalitetene. Traseen berører ikke et spesielt funnrikt område i Østfold 
fylke. Figur 2 viser fem nære automatisk fredete kulturminnelokaliteter. Lokalitetene vises også 
på figur 3,4 og 5, som er kartutsnitt hentet fra Riksantikvarens kulturminnedata, Askeladden.    
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Figur 2: Oversikt over nærliggende og relevante kulturminner.  

    

Figur 3: Satellittfoto med nærliggende kulturminner markert med R. Kulturminnesok.no.      

 

Askeladden ID Kulturminnetype Avstand fra planen (ca.) 

58604 Gravfelt 550 m nordøst for planen. 

41448 Gravfelt 1100 m sør for planen. 

41427 Gravminne 1000 m sør for planen. 

117340 Boplass steinalder 900 m sørvest for planen. Det er 
registrert flere boplasser i dette 
området.  

113361 Bosetningsspor 700 m øst for planen.  

 
 

Figur 4: Kartutsnitt med kulturminnelokaliteter hentet fra Riksantikvarens kulturminnebase, 

Askeladden.  
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Figur 5: Kartutsnitt med kulturminnelokaliteter hentet fra Riksantikvarens kulturminnedatabase, 

Askeladden.   

 

STRATEGI OG METODE 

Det ble utført maskinell sjakting, overflateregistrering og prøvestikking innenfor planområdet. 
Maskinell sjakting innebærer at matjordlaget fjernes slik at undergrunnen synliggjøres. Det er 
i undergrunnen eventuelle spor etter forhistorisk tid først og fremst kan gjenfinnes i åker. 
Disse sporene fremtrer som fyllskifter i undergrunnen. Dette kan for eksempel være 
kokegroper, ildsteder, stolpehull etter huskonstruksjoner eller gravminner.  

Prøvestikking innebærer at registranten graver prøveruter, på om lag 50x50 cm, ned til man 
støter på berg eller steril undergrunnsmasse. Jordmassene i prøvestikket såldes fortløpende  
gjennom et handholdt såld med 4 mm masker. Det er primært kulturspor frå steinalder man 
vil påvise med denne metoden, for eksempel i form av bearbeidet flint og andre mineral 
råstoff. 

Visuelt overflatesøk går enkelt ut på at man går systematisk rundt i terrenget og ser etter 
synlige kulturminner. Dette kan være gravhauger, kullgroper, fangstgraver, rydningsrøyser 
etc.  

Dokumentasjon 

Tiltaksområdet ble fotodokumentert. Samtlige sjakter ble målt inn med CPOS GPS. 
Kulturminnene er innmålt med RTKFIX. Et utvalg av bosetningsporene er fotografert i plan. I 
tillegg er det innesendt 10 kullprøver til datering.  Kullprøvene ble tatt fra anlegg hvor det var 
mye synlig trekull i overflaten. Dette ble gjort for å minske kildeproblematikken, og da særlig 
med hensyn til hvor representativt trekullet er i forhold til nedgravingen.            
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Tidsrom og deltagere 

Registreringsarbeidet ble gjennomført i to omganger. Den første perioden varte fra 
11.10.2010 til 08.12.2010. Registreringen ble foretatt av Ole Kjos, Jan Berge og Morten 
Bertheussen. Feltleder var Ole Kjos. Den andre perioden varte fra 12.05.2011 til 30.05.2011, 
samt 21.06, 22.06, 08.08 og 09.08. Maskinfører var Trond Buer, Erling Grimsrud AS.       

UNDERSØKINGEN  

Registreringsområdet omfatter en trase med en bredde på ca. 150 meter, tre 
fyllmassedeponier og en rasteplass med bensinstasjon. Utgangspunktet for registreringen 
var traseens midtlinje, som var markert med stikker. Det ble herfra målt ca. 75 meter i hver 
retning, og dette området utgjorde registreringsområdet. I områder hvor funnmuligheten var 
høy ble sjaktene lagt med et mellomrom på ca. 8 meter. Enkelte områder ble lavt prioritert, 
noe som gjenspeiles i sjaktfrekvensen. Det ble lagt ca. 101 sjakter for avklare forholdet til 
kulturminner. Sjaktene var fra ca. 2,5 til 4 meter brede, mens lengden var svært varierende, 
men flertallet var ca. 150 meter lange. Matjordslaget varierte fra ca. 0,20 til 0,30 meter.  

I utmark ble det tatt ca. 78 prøvestikk. Samtlige prøvestikk var negative.  Prøvestikkene ble 
ikke innmålt, men de er markert på kartutsnittene (jf. figur 50-54). Undergrunnen i disse 
områdene består i hovedsak av grus og steiner.         

Bosetningssporene blir fordelt mellom følgende typer: stolpehull, kokegrop, grøft, ildsted og 
udefinert nedgraving. Stolpehull er nedgravinger etter stolper/staver, som for eksempel kan 
ha båret en takkonstruksjon i et langhus. Kokegroper er nedgravinger med varmepåvirkete 
steiner og trekullbiter, som trolig er brukt til matlaging. Grøfter kan være rester etter en 
veggkonstruksjon i et langhus. Ildsteder kan ofte ses i sammenheng med langhus, hvor de 
trolig kan ses i forbindelse med både matlaging og oppvarming. Udefinerte nedgravinger er 
nedgravinger hvor man ikke kan bestemme funksjonen.           

Det ble registrert 8 automatisk fredete kulturminnelokaliteter. På Melleby gnr. 45, bnr. 1 ble 
det registrert en lokalitet som har blitt tildelt ID140 287 i Riksantikvarens 
kulturminnedatabase, Askeladden. ID140 287 omfatter 6 kokegroper, 22 stolpehull, 6 
nedgravinger og 1 grøft. Lokaliteten er lokalisert i leireundergrunn. 

På Riggesum/Torp gnr. 51, bnr. 1 ble det registrert 50 bosetningsspor innenfor et areal som 
måler ca. 150 meter fra sør mot nord og ca. 200 meter fra vest mot øst. På grunn av 
funnfordelingen av bosetningssporene er de oppdelt i fem lokaliteter, som har blitt tildelt 
ID140 288, ID140 289, ID140 290, ID140 291 og ID143 512 i Riksantikvarens 
kulturminnedatabase, Askeladden. Samtlige bosetningsspor ble i hovedsak funnet i 
leireundergrunn.   

Totalt ble det registrert 35 stolpehull, 23 kokegroper, 19 udefinerte nedgravinger, 4 grøfter og 
4 ildsteder/kullflekker, det vil si til sammen 85 bosetningsspor i dyrket mark.     

På Foss gnr. 44, bnr. 1 ble det registrert et gravfelt med minst 3 gravrøyser. To av disse er 
godt bevart, mens den tredje er sterkt ødelagt.    

I utmark ble det dessuten registrert en hulvei, som har fått ID143 698 i Riksantikvarens 
kulturminnedatabase, Askeladden.   

I tillegg ble det registrert én kullmile, én grop og et område med teigpløyd åker. Disse er 
tolket til å være kulturminner fra etterreformatorisk tid. 
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Gjennomgangen vil presentere kulturminnelokalitetene med stigende ID-nummer. 
Presentasjonen vil i første rekke være en sammenfatning av lokalitetene. Det henvises til 
strukturlistene for en mer detaljert beskrivelse av hvert enkeltminne. Kartutsnitt med innmålte 
strukturer og lokalitetsavgrensinger ligger som vedlegg.        

FUNN AV AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER   

ID140 287, BOSETNINGSSPOR, MELLEBY, GNR. 45, BNR. 1.  

Type Antall 

Kokegrop 6 

Stolpehull 22 

Udefinert 
nedgraving 

6 

Grøft 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Satellittfoto med beliggenheten til ID140 287 markert.  www.norgeibilder.no  

 

 

Figur 7: Oversiktsfoto, tatt mot ID140 287. Tatt mot øst. 
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Bosetningssporene ble registrert på Melleby, gnr. 45, bnr. 1. Landskapet i nærområdet er 
preget av et dalsøkk, som går fra øst mot vest. I dette dalsøkket, hvor eksisterende E-18 er 
anlagt, renner det en elv. Lokaliteten er funnet på en flate nord for dette dalsøkket. Det er to 
bekkefar både øst og vest for funnområdet. Terrenget faller bratt ned til bekkefaret øst for 
lokaliteten, mens det faller svakere mot sør og vest. Flaten fortsetter nord for lokaliteten. Det 
er varierende leireundergrunn i området. Undergrunnen utgjorde et problem, og 
vanskeliggjorde tolkningen av bosetningssporene.       

Lokaliteten består av 6 kokegroper, 22 stolpehull, 6 nedgravinger og 1 grøft, totalt 35 
bosetningsspor (jf. figur 61-62). Lokaliteten er avgrenset, og den måler ca. 70 meter fra sør 
mot nord og ca. 40 meter fra øst mot vest. Stolpehullene er ikke jevnt fordelt innenfor 
lokaliteten, og i særlig et område er funnfrekvensen høy (jf. figur 61). I dette området, 
omtrent midt på lokaliteten, kan det ha stått et langhus. Av disse har S-50, S-51, S-52, S-53, 
S-54, S-58, S-59, S-67, S-68, S-71 og S-72 en rødbrun farge, som trolig stammer fra brent 
leire. Stolpehullene inneholder også småbiter av brent leire. Dette vitner om at huset har 
brent på stedet. Ut fra utbredelsen og mønsteret av stolpehull er det mulig å fremtolke et 
tilnærmet vest-øst orientert hus, hvor S-69 og S-53 kan ha vært en del av dets inngangsparti.  

  

 

 

 

 

 

 

Stolpenedgravingene har ut ifra størrelse og beliggenhet i forhold til hverandre hatt ulik 
funksjon. Størrelsen på stolpenedgravingene varierer fra ca. 0,10 til 0,40 meter i diameter.   
De kraftigste har trolig hatt en grindbærende funksjon, mens de med mindre omkrets kan 
tolkes som rester etter for eksempel veggkonstruksjoner, indre skillevegger eller gjerder.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Stolpehull, S-52. 

 

 

Figur 11: Grøft, S-74.  

 

 

Figur 8: Stolpehull , S-51 og S-71. 

 

 

Figur 10: Mindre stolpehull (S-67 ligger nærmest i 

bilde). 
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Det ble også funnet kokegroper og udefinerte nedgravinger. Kokegroper er et utbredt 
kulturminne i Østfold, og finnes ofte i tilknytning til andre bosetningsspor. Hvilken funksjon 
nedgravingene har hatt er uavklart. Hovedårsaken til dette er at det i nedgravingenes 
overflate ikke var kjennetegn eller detaljer, som kan indikere et bruksområde. Dette forblir 
med andre ord uavklart frem til en eventuell utgraving.       

DATERINGSRESULTATER 

Det ble sendt inn kullprøver til datering fra S-48, S-50, S-52 og S-81. Samtlige kullprøver ble 
tatt i plan. Av disse er S-50 og S-52 stolpehull, mens S-48 og S-81 er udefinerte 
nedgravinger. Det var en del kullbiter synlig i overflaten i både S-50 og S-52, og det ble 
derfor vurdert at dette var hensiktsmessig. S-50 er datert til 335–170 f.Kr., mens S-52 er 
datert til 195–120 f.Kr. Ut fra dateringsresultatene kan bruksfaen til det mulige langhuset 
settes til førromersk jernalder. I tillegg er også S-81 datert til førromersk jernalder, mens S-48 
avviker en del fra dette med en datering til 605–645 e.Kr.  

ID140 288, BOSETNINGSSPOR, RIGGESUM GNR. 51, BNR. 1   

Type Antall 

Kokegrop 7 

Stolpehull 10 

Udefinert 
nedgraving 

5 

Grøft 3 

Ildsted/kullflekk 3 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Kokegrop, S-47. 

 

 

Figur 12: Nedgraving, S-48. 
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Bosetningssporene er registrert på Riggesum/Torp, gnr. 51, bnr. 1. Bosetningssporene ligger 
på et høydedrag som faller svakt mot sør. I de andre himmelretningene fortsetter flaten. Det 
er et bekkefar ca. 100 meter øst for lokaliteten. Lokaliteten er avgrenset. Den måler ca. 100 
meter fra øst mot vest og ca. 70 meter fra sør mot nord (jf. figur 63-64). Lokaliteten består av 
10 stolpehull, 7 kokegroper, 5 udefinerte nedgravinger, 3 grøfter og 3 ildsteder, totalt 28 

 

Figur 15: Foto tatt fra S-28 og mot S-13. Tatt mot SV.  

 

 

Figur 16: Bildet er tatt øst for låven på Torp, og mot 

ID140 288. Tatt mot øst.   

 

 

Figur 14: Satellittfoto med beliggenheten til ID140 288 markert med pil. www.norgeibilder.no  

 

 

Riggesum/Torp 
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bosetningsspor. Værforholdene vanskeliggjorde arbeidet med både kraftig regnvær og frost. 
På grunn av usikkerheten været skapte ble det åpnet ytterligere en sjakt i tilknytning til både 
S-13 og S-28, slik at tolkningen av bosetningsporene blir mer velbegrunnet.    

Bosetningssporene er ikke jevnt fordelt innenfor lokaliteten, særlig er funnhyppigheten 
høyere i nærområdet til S-82 og S-18. Dette området, med høy funnfrekvens, måler ca. 20 
meter fra nord mot sør og ca. 8 meter fra øst mot vest. Her er det størst mulighet til å finne 
spor etter et langhus eller andre typer bygningskonstruksjoner. Dette understøttes først og 
fremst av grøften (S-13), som trolig er spor etter en veggkonstruksjon. Det kan også 
bemerkes at undergrunnen skifter karakter, fra leire til grus/sand, nedenfor S-15. Deretter blir 
det igjen leireundergrunn, men her ble det ikke registrert bosetningsspor.  

Det ble oppdaget en del biter av brent leire i overgangen mellom matjordslaget og 
undergrunnen, og særlig var dette påfallende i området omkring S-14 og S-15. Denne 
konsentrasjonen av brent leire er neppe tilfeldig, men årsaken kan diskuteres. En 
nærliggende årsak er at dette er rester etter en nedbrent bygning, en sammenheng som har 
blitt påvist gjennom tidligere utgravinger.           

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når det gjelder de andre stolpehullene er det ingen klare konsentrasjoner, og det er ikke ut 
fra registreringen mulig å skille ut noen stolpehullkonsentrasjoner.  

 

Figur 17: Veggrøft, S-13. Tatt mot nord.  

 

 

Figur 18: Stolpehull, S-83. 

 

 

Figur 19: Stolpehull, S-82. 

 

 

Figur 20: Stolpehull, S-22. 
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I tillegg til S-13 ble det registrert to andre grøfter, som er benevnt med S-24 og S-28 (jf. figur 
21-22). Disse grøftene kan, med bakgrunn i fravær av stolpehull i nær tilknytning til grøftene, 
ikke like klart tolkes til å være veggrøfter. Hvilken funksjon disse grøftene har hatt er derfor 
ikke avklart, og vil være det inntil en grundigere gransking av området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg er det registrert kokegroper og udefinerte nedgravinger. Kokegroper er et utbredt og 
kjent kulturminne i Østfold fylke og de opptrer både som enkeltminner og samlet på større 
kokegropfelt. Ut ifra registreringen er det rimelig å anta at S-2, S-3 og S-21 inngår i et 
kokegropfelt.                      

De udefinerte nedgravingene er funnet i nærheten av stolpehullkonsentrasjonen, og disse 
bosetningssporene kan derfor forstås i sammenheng. Registreringen avdekket ingen forhold 
som kan fortelle noe om deres funksjon.     

 

 

 

  

 

 

 

DATERINGSRESULTATER 

Fra lokaliteten ble det sendt inn 3 trekullprøver til datering. Prøvene ble tatt fra en grøft, en 
udefinert nedgraving og et stolpehull. Grøften (S-28) inneholdt en del kull i overflaten og er 
datert til 1035–1160 e.Kr. Stolpehullet (S-82) og nedgravingen (S-8) er datert til henholdsvis 
1120–1000 f.Kr. og 175–50 f.Kr. Dette viser at S-28 antakelig ikke kan ses i sammenheng 
med resten av bosetningsporene, og at det trolig er to atskilte tidsfaser i området.  

 

Figur 23: Nedgraving, S-8.  

 

 

Figur 21: Grøft, S-24. Tatt mot NNV 

 

 

 

Figur 22: Grøft, S-28. Tatt mot NNV.  

 

 

Figur 24: Nedgraving, S-9. 
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ID140 289, BOSETNINGSSPOR, RIGGESUM GNR. 51, BNR. 1  

Type Antall 

Kokegrop 7 

Nedgraving 5 

Ildsted 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosetningssporene ble registrert på Riggesum gnr. 51, bnr. 1,2. Lokaliteten er ikke 
avgrenset, og den fortsetter antakelig både mot nord og sør. Terrenget heller svakt fra nord 
mot sør. Mot nord ligger det et gårdstun, som ikke ble registrert. Det er enkelte steder, 
innenfor gårdstunet, synlig berggrunn. Med bakgrunn i registreringen måler lokaliteten ca. 75 
meter fra øst mot vest og ca. 50 meter fra sør mot nord. Det må imidlertid bemerkes at 
aktivitetssporene ikke er jevnt fordelt innenfor lokaliteten. Flertallet av bosetningssporene er 
registrert i lokalitetens vestre del (jf. figur 66). Disse bosetningsporene er registrert i 
sand/grus undergrunn.             

Lokaliteten rommer 7 kokegroper, 5 udefinerte nedgravinger og 1 ildsted. Kokegropene 
benevnt med S-34, S-35, S-36 og S-37 kan inngå i et kokegropfelt, som i så fall fortsetter 
mot nord. Registreringen avdekket ikke forhold, som kan avklare funksjonen til de udefinerte 
nedgravingene.      

 

 

 

 

 

 

Figur 25: Satellittfoto med ID140 289 markert. www.norgeibilder.no  
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DATERINGSRESULTATER  

Fra denne lokaliteten ble det sendt en trekullprøve fra en kokegrop (S-36). Kokegropen er 
datert til 355–180 f.Kr.   

ID140 290, BOSETNINGSSPOR, RIGGESUM GNR. 51, BNR. 1  

Type Antall 

Stolpehull/nedgraving 3 

Udefinert nedgraving 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27: Nedgraving (S-87) i forgrunnen. 

 

 

Figur 26: Deler av ID140 289, S-36 i forgrunnen. 

 

 

Figur 28: Satellittfoto med beliggenheten til ID140 290 markert med pil. www.norgeibilder.no  

 

 

 

 

Riggesum/Torp  
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Bosetningssporene ble registrert på Riggesum gnr. 51, bnr. 1. Terrenget heller svakt fra nord 
mot sør ca. 50 meter, deretter faller det kraftigere. Mot nord fortsetter flaten. Lokaliteten er 
ikke avgrenset, og ut fra topografien fortsetter den mot nord. Bosetningssporene ble funnet 
innenfor et areal som måler ca. 10 meter fra øst mot vest og ca. 40 meter fra sør mot nord (jf. 
figur 65). Det ble registrert 3 stolpehull og 3 udefinerte nedgravinger. Dette er kraftige 
stolpehull med skoningsstein (jf. figur 30-31). Ut ifra utseende og form kan S-40 og S-42 
fortolkes i sammenheng, men deres innbyrdes avstand er for lang til at dette kan være et 
grindpar. I tillegg peker også fraværet av stolpehull i de nærliggende sjaktene mot at et 
eventuelt langhus fortsetter mot nord, og ikke mot øst eller vest. Registreringen oppdaget 
ikke forhold eller detaljer ved de udefinerte nedgravingene som kan kaste lys over deres 
funksjon.  

     

 

        

 

 

 

 

DATERINGSRESULTATER  

Det ble sendt inn to trekullprøver til datering. Den ene nedgravingen er tolket til et stolpehull, 
mens den andre er en udefinert nedgraving. Trekull fra stolpehullet er datert til 1620–1520 
f.Kr., mens nedgravingen er datert til 1015–1150 e.Kr.     

ID140 291, KOKEGROPLOKALITET, RIGGESUM GNR. 51, BNR. 1  

Type Antall 

Kokegrop 2 

 

Figur 29: ID140 290 er lokalisert vest for fv. 209.  

 

 

Figur 30: Stolpehull, S-40. 

 

 

Figur 31: Stolpehull, S-42. 
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Lokaliteten består av 2 ordinære kokegroper. Det ble ikke registrert ytterligere kokegroper i 
de nærliggende sjaktene. Det er ca. 33 meter i nordvestlig retning fra denne lokaliteten og 
bort til ID140 288. Terrenget heller svakt fra nord mot sør.     

ID143 512, KOKEGROPLOKALITET, RIGGESUM GNR. 51, BNR. 1  

Type Antall 

Kokegrop 1 
 

Lokaliteten består av 1 enkeltliggende og ordinær kokegrop. Det ble ikke registrert ytterligere 
kokegroper i de nærliggende sjaktene. Det er ca. 60 meter i nordvestlig retning herfra og bort 
til ID140 288. Terrenget heller svakt fra nord mot sør.      

ID143 513, GRAVFELT, FOSS GNR. 44, BNR. 1  

Type Antall 

Gravrøys 3 

Steinlegging 
(?) 

1 

Antatte reiste 
steiner (?) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ble registrert et gravfelt bestående av minst tre gravrøyser på Foss gård, gnr. 44, bnr. 1. 
I tillegg ble det oppdaget en mulig steinlegging og to antatte reiste steiner. Gravrøysene 
benevnes med gravrøys I, II og III (jf. figur 67). Gravfeltet måler ca. 30 meter fra nord mot sør 
og ca. 20 meter fra øst mot vest. Gravrøysene ligger på et høydedrag i landskapet, noe som 

 

Figur 32: Satellittfoto med beliggenheten til gravfeltet markert. www.norgeibilder.no  

 



 17 

kjennetegner denne kulturminnetypen. Høydedraget fortsetter mot nord. Mot sør og øst faller 
terrenget tydeligere. Registreringsarbeidet påviste at bevaringsgraden til gravrøysene 
varierer. Dette er ikke uvanlig, generelt rommer gravfelt både skadete og godt bevarte 
gravminner.        

Kulturminneområdet er tildekket av mose og torv, noe som klart fremgår i fotoene av 
området. Dette vanskeliggjorde registreringsarbeidet. Det ble derfor bestemt å fjerne mosen 
enkelte steder, slik at det ble enklere å avgjøre om området rommet tildekkete lave røyser. 
Tiltaket førte til at gravrøys III ble lokalisert. Det var imidlertid ikke hensiktsmessig å fjerne 
mosen i hele området, istedenfor ble høydedraget sondert med jordbor uten det ble påtruffet 
flere røyser. Dette utelukker likevel ikke muligheten for at ytterligere røyser kan være skjult 
av mose og torv. I tillegg er det flere større steiner i både undergrunnen og i terrenget 
langsetter høydedraget. Dette utgjorde et problem, ettersom det ble problematisk å skille 
mellom natur og kultur. Under registreringen var dette særlig vanskelig i et område nordvest 
for gravrøys II. Her ligger det flere steiner, hvorav enkelte ligger direkte på fjellgrunn. Det ble 
også i dette området fjernet mose og torv i et forsøk på avklare steinansamlingens opphav. 
Først og fremst ble dette gjort for å finne argumenter for at steinansamlingen ikke er natur, 
noe som ville ha blitt underbygd ved funn av for eksempel et tydelig mønster. Forsøket viste 
seg å være komplisert, men enkelte av steinene er tettliggende og dette indikerer at 
steinlaget ikke er natur. I tillegg indikerer både beliggenhet og den tydelige gravrøysen rett 
ved siden av at dette kan være rester etter et gravminne. Det er imidlertid ikke mulig å gi et 
entydig svar. To mulige reiste steiner øst for gravrøys II må også nevnes. Steinene stikker 
ikke langt og tydelig opp av mosen, men hvis torv og mose fjernes vil disse to trolig være mer 
distinkte og markante. Det kan også påpekes at det vest for gravrøys II ligger 2-3 flyttblokker.   

Gravrøyser opptrer fra eldre bronsealder (1800 f.Kr.) gjennom romertid (0–400 e.Kr.) og frem 
til og med vikingtid (ca. 800–1030 e.Kr.), med et opphold i førromersk jernalder (500 f.Kr.–0).  
Registreringen kunne kun med noenlunde sikkerhet bestemme omkrets og høyde, samt at 
den ene trolig er markert med en fotkjede. Informasjon om dette gravfeltet er derfor svært 
begrenset, og en mer eksakt bruksperiode forblir derfor uavklart inntil en utgraving. 
Gravrøysenes høyde peker imidlertid mot en bruksperiode til eldre jernalder.     

Gravrøys I  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål (ca.): N-S 3 x Ø-V 3 m, h. 0,5 m. (resterende lag)     

Dette er en svært skadet gravrøys og det gjenstår lite av dens opprinnelige form. Ut ifra 
terrenget og resterende røysrester har trolig den opprinnelige røysen tildekket høydedragets 
høyeste punkt. I dag er kun røysens bunnlag bevart, som ikke synes å bestå av et høyt antall 

 

Figur 33: Gravrøys I. Tatt mot øst.  

 

 

Figur 34: Gravrøys I. Utkastete steiner i forkant i 

bildet. Tatt mot nord. 
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lag. Disse steinene har et tverrmål fra ca. 0,20 til 0,40 meter. Det ligger også flere steiner sør 
for det bevarte steinlaget, samt i en kløft mellom gravrøys I og II. Det er rimelig å anta at 
flertallet av disse er fra den opprinnelige røysen.  

Gravrøys II  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mål (ca.): N-S 11 x Ø-V 10 m, h. 0,7 m.   

Gravrøysen er tydelig markert og godt bevart. Det er anlagt flere kraftige steiner rundt 
røysens ytterkant, slik at den er markert. Størrelsen til enkelte av disse steinene er opp mot 
1,50x1 meter. Gravrøysen har med andre ord sannsynligvis en fotkjede. Dimensjonene til  
steinene innenfor kantsteinen er betydelig mindre, og det synlige flertallet har et tverrmål fra 
ca. 0,20 til ca. 0,40 meter. Flere av disse kan karakteriseres som rullestein. Den er i liten 
grad skadet, men det er antydninger til mindre groper i den. Disse er imidlertid ikke dype nok 
til å kunne defineres som plyndringsgroper. Steinlaget i røysen ser enkelte steder ut til å 
bestå av ett eller et fåtall lag, og særlig gjelder dette røysens sørlige del. Tett inntil røysens 
sørøstre kant er det gravd en grop, som er ca. 1 meter diameter og 0,5 meter dyp.  Hvilken 
funksjon denne gropen har hatt er uklart. Ut ifra hvordan fjellgrunnen varierer i terrenget er 
også trolig denne anlagt over en kløft.  

Gravrøys III  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 37: Avdekket gravrøys III.  

 

 

Figur 35: Gravrøys II. Tatt mot vest. 

 

 

Figur 36: Gravrøys II. Tatt mot nord.  
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Mål (ca.): N-S 2 x Ø-V 1,5 m. (Avdekket lag)  

Gravrøys III ble funnet ca. 5 meter nordøst fra gravrøys I og 5 m sørøst fra gravøys II (jf. figur 
67). Røysen var helt tildekt av mose, som kun ble fjernet i et begrenset område. Røysen er 
anlagt inntil et fjellutspring som forsetter mot nordvest. Det er fjellgrunn i dagen ca. 2 meter 
nord for røysen. Røysen fortsetter trolig under mosen langsetter berggrunnen, mot nordvest.  
Steinene i denne røysen har et tydelig preg av å være bruddstein, og de er flate med tydelige 
kanter. Steinstørrelsen varierer fra 0,20x0,20 til 0,40x0,30 meter. Tolkningen er fortrinnsvis 
basert på røysens nære beliggenhet til gravrøys I og II.  

Antatt steinlegging/steinkonstruksjon  

       

 

 

 

 

 

 

 

Mål (ca.): Ikke klart definert (jf. figur). 

Registreringen avdekket et særlig steinpreget område rett nordøst for gravrøys II. Flertallet 
av steinene er tildekket med mose eller torv. Enkelte steiner helt inntil gravrøys II, som ligger 
direkte på fjellgrunn, kan opprinnelig ha tilhørt dette gravminnet. Det ble fjernet mose og torv, 
for å prøve å avklare om dette kunne defineres som et kulturminne. Forsøket ga ikke et 
entydig svar, men enkelte steiner tangerer hverandre, et fenomen som tyder på at dette er et 
kulturminne (jf. figur 38). Et mer utdypende svar kan forventes hvis steinlaget frilegges 
fullstendig, noe som kan gjøres ved en eventuell utgraving.            

Antatte reiste steiner/bautasteiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38: Tettliggende steiner. 

 

 

Figur 39: Mulig steinlegging. Gravrøys II skimtes i  

bakgrunnen. Tatt mot sørvest.  

 

 

Figur 40: Antatte reiste steiner. Tatt mot nordøst. 
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Det ble registrert to antatte reiste steiner i området mellom gravrøysene (jf. figur). De er 
synlig ca. 0,50 meter over markoverflaten. Bredden til steinene er ca. 0,40 meter. Dette er 
med andre ord ikke høye og tydelige bautasteiner, men deres beliggenhet peker mot denne 
tolkningen. Det er imidlertid forbundet usikkerhet med denne tolkningen siden begge ble 
lokalisert i et område med et høyt antall steiner, hvorav flere kan ha blitt utkastet fra gravrøys 
I.    

Det må i tillegg nevnes at det ble oppdaget en tilnærmet sirkulær forhøyning 40-50 meter 
nordøst for gravfeltet. Dette påpekes fordi den kan tolkes til å være en gravhaug, særlig i lys 
av dens beliggenhet. På grunn av usikkerhet ble imidlertid forhøyningen undersøkt nøyere 
ved å fjerne mose og torv. Dette førte til at det ble fastslått at forhøyningens sørlige del er 
grunnfjell, samt at steinene i forhøyningen ikke er ensartet. Dette er med andre ord høyst 
sannsynlig en naturforhøyning.              

ID143 698, HULVEI, JAREN, GNR. 46, BNR. 1  

Mål (ca.): lengde 120 m, bredde 0,5 – 1 meter, dybde 0,30 – 0,40 meter. 

Det ble registrert en hulvei på Jaren gnr. 46 bnr. 1. Hulveien ligger i et skogsparti med 
åkerområder både mot vest, nord og sør. Mot øst fortsetter skogen. Terrenget er nesten flatt 
før det heller svakt mot øst, deretter faller det bratt ned mot et bekkefar. Hulveien er synlig 
bort til en skogsvei, som går fra sør mot nord. Den er ikke synlig i det bratte terrenget ned 
mot bekkefaret. Hulveien er tildekket av en kullmile rett før terrenget heller svakt mot øst.       

  

NYERE TIDS KULTURMINNER 

Det ble registrert tre kulturminner fra etterreformatorisk tid. Dette er ikke automatisk fredete 
kulturminner.  Kulturminnetypene består av én grop, én kullmile og et område med teigpløyd 
åker.    

ID144 746, TEIGPLØYD ÅKER 

Det ble registrert et område med teigpløyd åker på Jaren gnr. 46, bnr 1. Dette er 
dyrkningsspor etter åkerdrift med plog. Det er trolig veltefjølen på plogen som har dannet 
forhøyningene i terrenget. Åkerens brukstid er usikker. Denne plogtypen kom i bruk i yngre 
jernalder og har vært i bruk frem til nyere tid. Dateringen av dette åkerområdet er derfor 
forbundet med usikkerhet, men det er nærliggende å tro at brukstiden er i etterreformatorisk 
tid. Avstanden mellom forsenkningene i terrenget variere fra ca. 2 til ca. 5 meter. Disse 
forsenkningene er ca. 1 meter brede og 0,10 – 0,20 meter dype. Det ble gravd et profilsnitt i 
åkeren uten at dette ga noe entydig svar på dens brukstid. I profilet ble det funnet kullrester, 
men det ble ikke oppdaget et tydelig og definert kullag. Kullprøven ble derfor ikke prioritert.                   

ID144 764, KULLMILE 

Mål(ca.): Diameter 20 m, h. 0,30  

Det ble registrert en kullmile på Jaren, gnr. 46, bnr. 1. Kullmiler er en kulturminnetype som 
typologisk dateres til etterreformatorisk tid. Etter reformasjonen steg behovet for trekull 
kraftig som en konsekvens av fremveksten av jernverksdrift. Dette er en uklar markert 
kullmile, og den er ikke klart avgrenset. Den fortoner seg som en lav forhøyning med en del 
kullbiter i bakken.      
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ID144 786, GROP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål (ca): 1 m i diameter, dybde 0,5 m. 

Det ble registrert en grop på Foss gnr. 44, bnr. 1. Dette er en grunn sirkulær forsenkning. 
Den har ikke klare voller, og det ble heller ikke funnet kullrester i den. Funksjon og mer 
eksakt datering er derfor uavklart. Gropen er lokalisert ca. 50 m nordvest for gravfeltet 
(ID143 513).   

KONKLUSJON 

I forbindelse med regulering av ny E-18 trase fra Knapstad til Akershus grense er det utført 
arkeologiske registreringer. På grunn av topografi og nærhet til automatisk fredete 
kulturminner varslet Fylkeskonservatoren i brev av 06.09.10 om behov for arkeologiske 
registreringer før en endelig uttalelse kunne foreligge, jf. kulturminneloven § 9. 
Registreringsarbeidet oppfyller undersøkelsesplikten, jf. kulturminneloven § 9. 

Det ble registrert 8 automatisk fredete kulturminnelokaliteter. Kulturminnelokalitetene er 
fordelt mellom 6 lokaliteter med bosetningsspor, et gravfelt og én hulvei. Bosetningsporene 
består både av stolpehull, kokegroper, grøfter, ildsteder og udefinerte nedgravinger.  
Samtlige lokaliteter er i konflikt med reguleringsplanen. Kulturminnelokalitetene er automatisk 
fredete kulturminner og er beskyttet av kulturminneloven, jf. kulturmineloven § 3.       

 

 

SARPSBORG 2011 

 

................................................................. 

Arkeolog 

 

 

Figur 41: Grop. 
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VEDLEGG 

VEDLEGG 1. FIGURLISTE 

Nr. Motiv/figurnavn Tatt mot himmelretning Kommentar 

1. Gravrøys II Tatt mot NNV - 

2. Oversikt over nærliggende og relevante 

kulturminner.  

- - 

3. Satellittfoto med nærliggende kulturminner 

markert med R. 

- Hentet fra Kulturminnesok.no 

4. Kartutsnitt med kulturminnelokaliteter.  - Hentet fra Riksantikvarens 

kulturminnedatabase, 

Askeladden 

5. Kartutsnitt med kulturminnelokaliteter - Hentet fra Riksantikvarens 

kulturminnedatabase, 

Askeladden 

6. Satellittfoto med beliggenheten til ID140 287 

markert med pil.   

- Hentet fra norgeibilder.no 

7. Oversiktsfoto, tatt mot ID140 287.   Tatt mot øst. - 

8. Stolpehull, S-51 og S-71.   Tatt mot nordøst. - 

9. Stolpehull, S-52. Tatt mot nordøst. - 

10.    

11. Grøft, S-74. Tatt mot nord. - 

12. Nedgraving, S-48. Tatt mot nord. - 

13. Kokegrop, S-47. Tatt mot øst. - 

14. Satellittfoto med beliggenheten til ID140 288 

markert med pil.   

 Hentet fra norgeibilder.no 

15. Fotoet er tatt fra S-28 og mot S-13. Tatt mot sørvest. - 

16. Bildet er tatt fra øst for låven på Torp, og mot 

ID140 288. 

Tatt mot øst. - 

17. Veggrøft, S-13.  Tatt mot nord. - 

18. Stolpehull, S-83. Tatt mot nord - 

19. Stolpehull, S-82. Tatt mot nord. - 

20. Stolpehull, S-22. Tatt mot øst. - 

21. Grøft, S-24. Tatt mot NNV. - 

22. Grøft, S-28. Tatt mot NNV. - 

23. Nedgraving, S-8. Tatt mot nord. - 

24. Nedgraving, S-9. Tatt mot øst. - 

25. Satellittfoto med beliggenheten til ID140 289 

markert med pil.    

- Hentet fra norgeibilder.no 

26. Deler av ID140 289, S-36 i forgrunnen. Tatt mot nord. Fotograf Morten Bertheussen 

27. Deler av ID140 289, S-87 i forgrunnen.  Tatt mot nord. - 

28. Satellittfoto med beliggenheten til ID140 290 

markert med pil.    

- Hentet fra norgeibilder.no 

29. ID140 290 er lokalisert vest for fv. 209. Tatt mot sørvest. - 

30. Stolpehull, S-40. Tatt mot nord. - 

31. Stolpehull, S-42. Tatt mot nord. - 

32. Satellittfoto med beliggenheten til ID143 513 

markert med pil.    

- Hentet fra norgeibilder.no 

33. Gravrøys I. Tatt mot øst. - 

34. Gravrøys I. Utkastete steiner i forkant i bildet.  Tatt mot nord. - 

35. Gravrøys II.  Tatt mot vest. - 

36. Gravrøys II. Tatt mot nord.  - 

37. Avdekket gravrøys III.  Tatt mot nordvest. - 

38. Tettliggende steiner. Tatt mot nord. - 

39. Mulig steinlegging. Gravrøys II skimtes i 

bakgrunnen. 

Tatt mot sørvest. - 

40. Antatte reiste steiner.  Tatt mot nordøst. - 

41. Grop. Tatt mot nordvest. - 

42. Strukturliste for ID140 287. - - 
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43. Strukturliste for ID140 288. - - 

44. Strukturliste for ID140 289. - - 

45. Strukturliste for ID140 290. - - 

46. Strukturliste for ID140 291. - - 

47. Strukturliste for ID140 512.  - - 

48. Strukturliste for ID140 513.   

49. Kartutsnitt med E-18 trasé fra Knapstad til 

Akershus grense.  

- Oversiktskart av hele  traseen. 

50. Kartutsnitt med trasé, sjakter og prøvestikk.  - Oversiktskart. Del 1 av 8.  

51. Kartutsnitt med trasé, sjakter og prøvestikk. - Oversiktskart. Del 2 av 8. 

52. Kartutsnitt med trasé, sjakter og prøvestikk. - Oversiktskart. Del 3 av 8. 

53. Kartutsnitt med trasé, sjakter og prøvestikk. - Oversiktskart. Del 4 av 8. 

54. Kartutsnitt med trasé, sjakter, prøvestikk og 

lokaliteter. 

- Oversiktskart. Del 5 av 8. 

55. Kartutsnitt med trasé, sjakter  og lokaliteter. - Oversiktskart. Del 6 av 8. 

56. Kartutsnitt med trasé, sjakter og lokaliteter. - Oversiktskart. Del 7 av 8. 

57. Kartutsnitt med trasé, sjakter og lokaliteter. - Oversiktskart. Del 8 av 8. 

58. Kartutsnitt med ID140 287. - - 

59. Kartutsnitt med ID140 287, ID140 288, 

ID140 289, ID140 290, ID140 291 og 1D143512 

- - 

60. Kartutsnitt med ID143513.  - - 

61. Kartutsnitt med innmålte enkeltminner tilhørende 

ID140 287. 

- - 

62. Kartutsnitt med innmålte enkeltminner tilhørende 

ID140 287. 

- - 

63. Kartutsnitt med innmålte enkeltminner tilhørende 

ID140 288, ID140 291 og ID143 512. 

- - 

64. Kartutsnitt med innmålte enkeltminner tilhørende 

ID140 288. 

- - 

65. Kartutsnitt med innmålte enkeltminner tilhørende 

ID140 289. 

- - 

66. Kartutsnitt med innmålte enkeltminner tilhørende 

ID140 290. 

- - 

67. Kartutsnitt med innmålte enkeltminner tilhørende 

ID143 513. 

- - 

68. Kartutsnitt med hulvei, kullmile og teigpløyd 

åker. 

- - 
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VEDLEGG 2. STRUKTURLISTER 

Str.nr. Type Mål i plan (m) Beskrivelse Kommentar 

S-46 Kokegrop Diameter: 0,80 Tilnærmet sirkulær 
kokegrop. Klart 
avgrenset.  Trekullbiter 
og skjørbrente steiner.   

Ordinær kokegrop. 

S-47 Kokegrop Diameter: 1,26 Tilnærmet sirkulær 
kokegrop. Klart 
avgrenset. Trekullbiter og 
skjørbrente steiner.   

Ordinær kokegrop. 

S-48 Udefinert 
nedgraving 

N-S 0,40xØ-V 
1,10 

Den er klart markert, men 
den er vanskelig å 
avgrense. Den har en 
kullrand mot nord. Kull, 
humus og leire. Lysegrå 
farge. 

Tildekket med filtduk. Dette kan være to 
nedgravinger. Datert til 1450±25/605–645 
e.Kr. 

S-49 Stolpehull Diameter: 0,56  Det er klart markert og 
avgrenset. Det har en 
grålig farge. Humus, leire 
og kullbiter.   

-  

S-50 Stolpehull N-S 0,27 x Ø-
V 0,30 

Tydelig markert, men noe 
uklart avgrenset. Trekull, 
humus og leire. Det har 
en rødbrun farge.     

Dette er trolig et stolpehull til en 
takbærende stolpe. Det er tildekket med 
filtduk. Datert til 2170±30/335–170 f.Kr. 

S-51 Stolpehull N-S 0,38 x Ø-
V 0,28 

Tydelig markert, men noe 
uklart avgrenset. Trekull, 
humus og leire. Det har 
en rødbrun farge.  

Dette er trolig et stolpehull til en 
takbærende stolpe.  Det er tildekket med 
filtduk. 

S-52 Stolpehull SØ-NV 0,42 x 
NØ-SV 0,30 

Tydelig markert, men noe 
uklart avgrenset. Trekull, 
humus og leire. Det har 
en rødbrun farge. 

Dette er trolig et stolpehull til en 
takbærende stolpe. Datert til 
2145±25/195–120 f.Kr. 

S-53 Stolpehull  N-S 0,40 x Ø- 
0,38  

Rødbrun humusholdig 
leire. Det er tydelig 
markert, men uklart 
avgrenset. Trekull, 
humus og leire 

Dette er trolig et stolpehull til en 
takbærende stolpe 

S-54 Stolpehull Diameter:0,11  Tydelig markert, men 
uklart avgrenset. Humus, 
trekull og leire med 
rødbrun farge.  

Stolpehullet er tildekket med filtduk.  

S-55 Udefinert 
nedgraving 

NØ-SV 0,43 x 
NV-SØ 1,25   

Tydelige markert 
nedgraving. Lysegrå 
farge med humus og 
enkelte trekullbiter.   

- 

S-56 Stolpehull Diameter: 0,26 Lysegrå farge. Det består 
av humus, leire og 
enkelte trekullbiter. 

Jordsammensetningen i nedgravingen 
ligner den i S-57.  

S-57 Udefinert 
nedgraving 

Ø-V 0,70xN-S 
0,55 

Lysegrå farge. Den 
består av humus, leire og 
enkelte trekullbiter. 

Jordsammensetningen i nedgravingen 
ligner den i S-56.  

S-58 Stolpehull Diameter: 0,13 Stolpehullet er uklart 
markert og avgrenset. 
Det har en rødbrun farge. 
Humus, leire og enkelte 
trekullbiter.  

Stolpehullet er tildekket med filtduk. 

S-59 Stolpehull Ø-V 0,26xN-S 
0,15 

Tydelig markert og 
avgrenset. Humus, leire 
og trekullbiter. Det har en 
rødbrun farge.  

Stolpehullet er tildekket med filtduk. 

S-60 Udefinert 
nedgraving 

N-S 0,80xV-Ø 
1,25 

Tydelig markert, men 
uklart avgrenset. Grålig 
humus, leire og 
trekullbiter.     

Jorden i nedgravingen ligner S-56 og S-
57. 

S-61 Udefinert NØ-SV Nedgravingen inneholder Nedgravingen kan være et ildsted i et 
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nedgraving
/ildsted  

0,30xNV-SØ 
0,60  

en del trekullbiter og kan 
være rester etter et 
ildsted. 

langhus. Den fortsetter inn under 
sjaktkanten.  

S-62 Stolpehull Diameter: 0,22 Tydelig markert og 
avgrenset. Grålig farge 
med humus, leire og 
trekullbiter.  

- 

S-63 Kokegrop N-S 1,10x Ø-V 
0,12 

Tydelig markert og 
avgrenset. Trekull og 
skjørbrent stein.  

Fortsetter inn under åkerkanten. 
Ordinær kokegrop. 

S-64 Stolpehull Diameter: 0,38  Det er både uklart 
markert og avgrenset. 
Det innholder brent leire..   

Leireundergrunnen i dette området gjør 
at nedgravingen ikke er lett å tyde.  

S-65 Stolpehull Diameter: 0,30  Stolpehullet er både 
uklart markert og 
avgrenset. Humus, leire 
og trekull. Grålys farge.  

Leireundergrunnen i dette området gjør 
at nedgravingen ikke er lett å tyde.  

S-66 Kokegrop/il
dsted 

Diameter: 1,00  Det ble kun funnet 
kullrester, og ikke 
skjørbrente steiner. Dette 
er likevel trolig bunnen av 
en kokegrop.   

- 

S-67 Stolpehull Diameter: 0,07  Uklart avgrenset og 
markert. Humus, leire og 
trekullbiter. Rødbrun 
farge. 

Stolpehullet er tildekket med filtduk. 

S-68 Stolpehull Diameter: 0,11  Uklart avgrenset og 
markert. Humus, leire og 
trekullbiter. Rødbrun 
farge. 

Stolpehullet er tildekket med filtduk.  

S-69 Stolpehull N-S 0,49xØ-V 
0,45 

Klart markert og 
avgrenset. Leire og 
humus. Grålig farge. 

Skiller seg fra S-50, S-51, S-52 og S-53. 

S-70 Stolpehull Diameter: 0,18 Tydelig markert og 
avgrenset. Trekull, 
humus, leire. Lysegrå 
farge. 

- 

S-71 Stolpehull Diameter: 0,14  Tydelig markert og 
avgrenset. Trekull, 
humus, leire. Rødbrun 
farge. 

- 

S-72 Stolpehull Diameter: 0,11  Tydelig markert og 
avgrenset. Trekull, 
humus, leire. Rødbrun 
farge. 

- 

S-73 Stolpehull Diameter: 0,23 Tydelig markert og 
avgrenset. Trekull, 
humus, leire. Lysegrå 
farge. 

- 

S-74 Grøft Bredde: 0,26  Grøften er vanskelig å 
tyde. Men den skilte seg 
fra de klare 
drensgrøftene i området. 
Lysgrå leire med humus.    

Den ble ikke gjenfunnet i sjakten 
nedenfor, men den ble lokalisert i sjakten 
deretter (jf. figur)     

S-75 Stolpehull NV-SØ 
0,40xNØ-SV 
0,25 

Svært vanskelig å tyde 
pga leirundergrunn.   

Leireundergrunnen i dette området gjør 
at nedgravingen ikke er lett å tyde.  

S-76 Stolpehull N-S 0,20xØ-V 
0,30 

Det er både tydelig 
markert og avgrenset. 
Leire, humus og kullbiter. 
Gråbrun farge.  

Den fortsetter inn under sjaktkanten. 

S-77 Stolpehull Diameter: 0,20 Det er både tydelig 
markert og avgrenset. 
Leire, humus og kullbiter. 
Gråbrun farge. 

- 

S-78 Kokegrop Diameter: 1,15 Tydelig markert og 
avgrense. Trekullbiter og 

Ordinær kokegrop 
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skjørbrente steiner.   

S-79 Kokegrop N-S 0,40xØ-V 
0,60 

Tydelig markert og 
avgrenset. Trekullbiter og 
skjørbrente steiner.   

Ordinær kokegrop. Den forstetter inn 
under sjaktkanten. 

S-81 Udefinert 
nedgraving 

Diameter: 0,90 Nedgravingen er både 
tydelig markert og 
avgrenset. Humus, leire 
og en del kullbiter. Grålig 
farge.  

Datert til 2395±25/470–400 f.Kr. 

Figur 42: Strukturliste for ID140 287. 

 

Str.nr. Type Mål i plan (m) Beskrivelse Kommentar 

S-2 Kokegrop Diameter: 0,90  Tilnærmet sirkulær 
kokegrop. Klart avgrenset. 
Trekullbiter og skjørbrent 
stein.   

Ordinær kokegrop. 

S-3 Kokegrop Diameter: 0,95  Tilnærmet sirkulær 
kokegrop. Klart avgrenset.  
Trekullbiter og skjørbrent 
stein.   

Ordinær kokegrop. 

S-6 Ildsted/kullfle
kk 

Diameter: 0,70 Det er klart markert, men 
det er trolig grunt.  

Dette kan være bunnen av en 
kokegrop. 

S-7 Ildsted/kullfle
kk  

N-S 0,80xØ-V 
0,40 

Det er klart markert, men 
det er trolig grunt. 

Dette kan være bunnen av en 
kokegrop. 

S-8 Udefinert 
nedgraving 

N-S 2,10xØ-V 
0,60 

Tydelig markert og 
avgrenset. Trekullbiter, 
humus og leire. Fargen er 
grålys.      

Den fortsetter inn under sjaktkant. 
Datert til 2105±35/175–50 f.Kr. 

S-9 Udefinert 
nedgraving 

N-S 0,38xØ-V 
0,28 

Tydelig markert og 
avgrenset. Trekullbiter, 
humus og leire. Den har en 
grålys farge.  

Den fortsetter inn under sjaktkant. 
Den er skadet av en drensgrøft som 
går fra øst mot vest.  

S-10 Kokegrop N-S 1,40xØ-V 
0,70 

Tilnærmet sirkulær 
kokegrop. Klart avgrenset. 
Trekullbiter og skjørbrente 
steiner.   

Ordinær kokegrop. 

S-11 Kokegrop  N-S 1,62xØ-V 
0,68 

Kokegropen er tydelig 
markert. Trekullbiter og 
skjørbrente steiner.     

Ordinær kokegrop. Den fortsetter inn 
under sjaktkant.  

S-12 Kokegrop N-S 1,21xØ-V 
0,86 

Kokegropen er tydelig 
markert. Trekullbiter og 
skjørbrente steiner.   

Ordinær kokegrop. Den fortsetter inn 
under sjaktkant. 

S-13 Grøft/veggrill
e 

Jf. figur Humus, kull og leire. 
Gråbrun farge.  

Den har to avrundete hjørner. Grøften 
er tildekket med filtduk.  

S-14 Stolpehull Diameter: 0,25  Utydelig markert. Humus 
og leire. Lys rødbrun farge. 

Ligger i et område med brent leire.  

S-15 Stolpehull Diameter: 0,27 Utydelig markert. Humus 
og leire. Lys rødbrun farge. 

Ligger i et område med brent leire. 

S-16 Udefinert 
nedgraving 

Diameter: 0,50  Den er tydelig markert og 
avgrenset. Humus, 
trekullbiter og leire.    

Den inneholder mye kull. 

S-17 Udefinert 
nedgraving 

Diameter: 0,90  Nedgravingen er både klart 
markert og avgrenset. Den 
innholder enkelte steiner, 
kull og humus. Lysegrå 
farge.   

Dette kan være et stolpehull 

S-18 Stolpehull Diameter: 0,40  Utydelig markert. Humus, 
trekull og leire. Lys rødbrun 
farge. 

- 

S-19 Stolpehull  Diameter: 0,35  Utydelig markert. Humus, 
trekull og leire. Lys rødbrun 
farge. 

- 

S-20 Kullflekk/ildst Diameter: 0,43 Utydelig markert og Dette kan være bunn av en kokegrop. 
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ed avgrenset. Trekull. 

S-21 Kokegrop N-S 1,20xØ-V 
0,80 

Den er tydelig markert og 
avgrenset. Trekullbiter og 
skjørbrente steiner.   

Ordinær kokegrop. 

S-22 Stolpehull SV-NØ 0,40 
xNV-SØ 0,35 

Stolpehullet er steinsatt. 
Tydelig markert og 
avgrenset. Humus, 
trekullbiter og leire. Grå 
farge.  

Enkeltliggende stolpehull. 

S-23 Stolpehull N-S 0,50xØ-V 
0,42 

Tydelig markert og 
avgrenset. Trekull, humus, 
leire. Grå/svart farge. 

Det er kuttet av en drensgrøft fra øst 
mot vest. 

S-24 Grøft Jf. figur Den er tydelig markert, 
men ikke klart avgrenset. 
Den har enkelte utbulete 
partier. Humus og leire. 
Grålys farge.     

Grøften ble ikke oppdaget i sjaktene 
ved siden av. Den er forstyrret av to 
drensgrøfter. Fargen og konsistensen 
på jorden skiller seg fra S-13 og S-28. 
Jorden i den er humusholdig og 
porøs. 

S-25 Stolpehull N-S 0,52xØ-V 
0,44 

Det er tydelig markert og 
avgrenset. Humus, 
trekullbiter, leire. Grå/svart 
farge.     

Stolpehullet har likehetstrekk med S-
23.  

S-26 Kokegrop N-S 1,10xØ-V 
0,60 

Tydelig markert kokegrop. 
Trekullbiter og skjørbrent 
stein.   

Fortsetter inn under sjaktkanten. 
Ordinær kokegrop. 

S-27 Stolpehull N-S 0,45xØ-V 
0,43 

Tydelig markert og 
avgrenset. Leire, humus. 
Grålig farge.  

- 

S-28  Grøft Jf. figur Tydelig markert grøft. 
Humus, trekullbiter og leire. 
Gråbrun farge.  

Grøften forsetter inn under 
sjaktkanten både mot øst og vest. Det 
ligger enkelte steiner i grøften. 
(Denne er benevnt med S-84 i 
dateringsresultatene) Datert til 
940±25/1035–1160 e.Kr. 

S-33 Udefinert 
nedgraving 

N-S 0,80xØ-V 
1,40 

Tydelig markert, men ikke 
klart avgrenset. Lysegrå 
farge. Humus, leire og 
trekullbiter.     

Nedgravingen fortsetter inn under 
sjaktkant mot vest.  

S-82 Stolpehull Diameter: 0,40  Tydelig markert og 
avgrenset. Trekullbiter, 
humus og leire. Rødbrun 
farge.  

Datert til 2890±40/1120–1000 f.Kr. 

S-83 Stolpehull Diameter: 0,19  Tydelig markert og 
avgrenset. Trekull, humus 
og leire. Rødbrun farge. 

- 

Figur 43: Strukturliste for ID140288 

Str.nr. Type Mål i plan (m) Beskrivelse Kommentar 

S-1 Kokegrop N-S 1,30xØ-V 
0,90 

Den er tydelig markert. 
Trekullbiter og skjørbrente 
steiner.   

Ordinær kokegrop. Den fortsetter 
inn under sjaktkanten.   

S-4 Kokegrop N-S 1,30xØ-V 
0,90 

Den er tydelig markert. 
Trekullbiter og skjørbrente 
steiner.   

Ordinær kokegrop. Den fortsetter 
inn under sjaktkanten.   

S-5 Udefinert 
nedgraving 

Diameter: 0,90   Tydelig markert nedgraving. 
Kull, humus, leire. Gråbrun 
farge. 

-  

S-34 Kokegrop N-S 1,40xØ-V 
0,90 

Den er tydelig markert. 
Trekullbiter og skjørbrente 
steiner.   

Ordinær kokegrop. Den fortsetter 
inn under sjaktkanten.   

S-35 Kokegrop N-S 1,00xØ-V 
0,80 

Den er tydelig markert. 
Trekullbiter og skjørbrente 
steiner.   

Ordinær kokegrop. Den fortsetter 
inn under sjaktkanten.   

S-36 Kokegrop Diameter: 1,20  Den er tydelig markert. 
Trekullbiter og skjørbrente 
steiner.   

Ordinær kokegrop. Datert til 
2185±35/355–180 f.Kr. 
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S-37 Kokegrop N-S 0,60xØ-V 
1,20 

Den er tydelig markert. 
Trekullbiter og skjørbrente 
steiner.   

Ordinær kokegrop. Den fortsetter 
inn under sjaktkanten. 

S-38 Kokegrop N-S 1,05xØ-V 
1,40 

Den er tydelig markert. 
Trekullbiter og skjørbrente 
steiner.   

Det er få skjørbrente steiner i 
overflaten, og en annen tolkning er 
derfor mulig.   

S-39 Udefinert 
nedgraving 

N-S 0,85xØ-V 
0,96  

Tydelig markert og avgrenset. 
Trekullbiter, humus og enkelte 
steiner. Gråbrun farge.     

- 

S-85 Udefinert 
nedgraving 

Diameter: 1,40  Nedgravingen er både klart 
markert og avgrenset. Humus, 
sand, trekullbiter. Den 
inneholder enkelte steiner. 
Lyserød farge. 

- 

S-86 Udefinert 
nedgraving 

Diameter: 0,80 Nedgravingen er både klart 
markert og avgrenset. Humus, 
sand, trekullbiter. Den 
inneholder enkelte steiner. 
Lyserød farge. 

- 

S-87 Udefinert 
nedgraving 

Diameter: 0,95 Nedgravingen er både klart 
markert og avgrenset. Humus, 
sand, trekullbiter. Den 
inneholder enkelte steiner. 
Lyserød farge. 

- 

S-88 Ildsted Diameter: 0,50  Utydelig markert. Svært lite 
trekullbiter igjen i 
undergrunnen.     

Dette kan være rester av en 
kokegrop.   

Figur 44: Strukturliste for ID140 289.   

Str.nr. Type Mål i plan (m) Beskrivelse Kommentar 

S-40 Stolpehull/ne
dgraving 

N-S 0,77xØ-V 
0,90 

Tydelig markert, men noe 
uklart avgrenset. Det er tydelig 
steinsatt. Humus, leire og 
kullbiter. Grålys farge. 

Det har likhetsrekk med S-42. 
Datert til 3300±35/1620–1520 f.Kr. 

S-41 Udefinert 
Nedgraving 

Ø-V 0,85xN-S 
0,80 

Humus, leire og kullbiter. 
Grålys farge. Den er både 
tydelig markert og avgrenset. 

Den forstetter inn under sjaktkant. 

S-42 Stolpehull/ne
dgraving 

Diameter: 1,10 Tydelig markert, men noe 
uklart avgrenset. Det er tydelig 
steinsatt. Humus, leire, 
kullbiter. Grålys farge. 

Det har likhetsrekk med S-40.  

S-43 Stolpehull Diameter: 0,45 Det er klart markert, men noe 
utydelig avgrenset. Humus, 
leire og enkelte kullbiter. 
Lysegrå farge.  

- 

S-44 Udefinert 
nedgraving 

N-S 0,50x Ø-V 
0,60 

Svært uklart avgrenset. 
Lysegrå farge. Humus, 
kullbiter og leire. 

Nedgravingen er noe usikker. 

S-45 Udefinert 
nedgraving 

NØ-SV 2,10 
xNV-SØ 0,85   

Tydelig markert, men 
vanskelig å avgrense. Den er 
forstyrret av en drensgrøft, 
som går fra øst mot vest. Mot 
nord er det en kullrand. 
Humus, leire og mye 
trekullbiter. Grålys farge. 

Den fortsetter trolig mot sør, men 
den avtegnet seg svært utydelig i 
undergrunnen.  Datert til 
980±35/1015–1150 e.Kr. 

Figur 45: Strukturliste for ID140 290. 

 

Str.nr. Type Mål i plan (m) Beskrivelse Kommentar 

S-31 Kokegrop Diameter: 0,80 Klart markert, men utydelig 
avgrenset. Trekullbiter og 
skjørbrent stein.   

Ordinær kokegrop. Dette er trolig 
bunnen av en kokegrop.  

S-32 Kokegrop Diameter: 1,00 Klart markert og tydelig. 
Trekullbiter og skjørbrent stein.   

Ordinær kokegrop. Den fortsetter 
inn under sjaktkanten. 
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avgrenset. 

Figur 46: Strukturliste for ID140 291.  

 

Str.nr. Type Mål i plan (m) Beskrivelse Kommentar 

S-30 Kokegrop Ø-V 0,40 x N-S 
1,40 

Klart markert og tydelig 
avgrenset. Trekullbiter og 
skjørbrent stein.   

Ordinær kokegrop. Den fortsetter 
inn under sjaktkanten. 

Figur 47 : Strukturliste for ID143 512. 

 

Str.nr. Type Mål i plan (m) Beskrivelse Kommentar 

Gravrøys I Gravrøys N-S ca. 3 x Ø-
V ca. 3 m, h. 
ca. 0,5 m. 
(resterende 
lag, men den  
har uten tvil 
vært større)  

Svært skadet gravrøys. Det er 
kastet flere steiner ut fra 
røysens opprinnelige sted, 
hvor det resterende steinlaget 
ikke er tykt. Det kan se ut til at 
enkelte steiner av dens 
ytterkant fortsatt har sin 
opprinnelige plassering.           

Røysen er anlagt på berggrunn.  

Gravrøys II Gravrøys N-S ca. 11xØ-
V ca. 10 m, h. 
ca. 0,7 m.  

Gravrøysen er tydelig markert 

og godt bevart. Det er anlagt 

flere kraftige steiner rundt 

røysens ytterkant, slik at den 

er markert. Den er i liten grad 

skadet, men det er 

antydninger til mindre groper i 

den. Disse er imidlertid ikke 

store nok til å kunne defineres 

som plyndringsgroper. Ut ifra 

hvordan fjellgrunnen varierer i 

terrenget er også trolig denne 

gravrøysen anlagt over en 

kløft. Registreringen påviste at 

steinlaget enkelte steder ikke 

består av et høyt antall lag, og 

dette gjelder særlig i røysens 

sørlig del.                        

 

Røysen er anlagt på berggrunn. 

Gravrøys III Gravrøys N-S ca. 2 m x 
Ø-V ca. 1,5 m.  

Steinene i denne røysen ser ut 

til å være bruddstein, og flere 

er med andre ord flate og ikke 

runde. Steinstørrelsen varierer 

fra 0,20x0,20 til 0,40x0,30. 

Røysen var helt tildekt av 

mose, som kun ble fjernet i et 

begrenset område. Røysen er 

anlagt inntil et fjellutspring som 

forsetter mot nordvest. Det er 

fjellgrunn i dagen ca. 2 meter 

nord for røysen. Røysen 

fortsetter trolig under mosen 

langsetter berggrunnen, mot 

vest. Tolkningen er fortrinnsvis 

basert på røysens nære 

Tolkningen er fortrinnsvis basert 

på røysens nære beliggenhet til 

gravrøys I og II.  
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beliggenhet til gravrøys I og II.  

 

Steinkonstru
ksjon 

Gravmin
ne 

 Registreringen avdekket et 

særlig steinpreget område rett 

nordøst for gravrøys II. 

Flertallet av steinene er 

tildekket med mose eller torv. 

Enkelte steiner helt inntil 

gravrøys II, som ligger direkte 

på fjellgrunn, kan opprinnelig 

ha tilhørt dette gravminnet. Det 

ble fjernet mose og torv, for å 

prøve å avklare om dette 

kunne defineres som et 

kulturminne. Forsøket ga ikke 

et entydig svar, men enkelte 

steiner tangerer hverandre, et 

fenomen som tyder på at dette 

er et kulturminne (jf. figur ). Et 

mer utdypende svar kan 

forventes hvis steinlaget 

frilegges fullstendig, noe som 

bør gjøres ved en eventuell 

utgraving.            

 

 

Antatte 
bautasteiner  

- 0,30x0,40 og 
0,35x0,40. 
Høyde 0,50 m 

To mulige reiste steiner.   Tolkningen er først og fremst 
basert på steinenes beliggenhet i 
forhold til gravrøysene.    

Figur 48: Strukturliste for ID143 513.   
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VEDLEGG 3. KULLPRØVELISTE 

 

Kullprøvenr. Str.nr. Treart Datering (BP/kalibrert) Lab.ref. 

1 S-8 (ID140 288) Bjørk 2105±35/175–50 f.Kr. TRa-2590 

2 S-36 (ID140 289) Bjørk 2185±35/355–180 f.Kr. TRa-2591 

3 S-45 (ID140 290) Furu 980±35/1015–1150 e.Kr. TRa-2593 

4 S-50 (ID140 287) Bjørk 2170±30/335–170 f.Kr. TRa-2595 

5 S-52 (ID140 287) Bjørk 2145±25/195–120 f.Kr. TRa-2596 

6 S-48 (ID140 287) Bjørk 1450±25/605–645 e.Kr. TRa-2594 

7 S-81 (ID140 287) Bjørk 2395±25/470–400 f.Kr. TRa-2597 

8 S-28 (ID140 288) NB! 

Markert med S-84 i 

oversikten fra NTNU.   

Bjørk 940±25/1035–1160 e.Kr. TRa-2599 

9 S-82 (ID140 288) Bjørk 2890±40/1120–1000 f.Kr. TRa-2598 

10 - - - - 

11 - - - - 

12 S-40 (ID140 290) Bjørk 3300±35/1620–1520 f.Kr. TRa-2592 
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VEDLEGG 4. DATERINGSRESULTATER FRA NTNU 
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VEDLEGG 5. PRØVESTIKKLISTE  

Prøvestikknr. Dybde (ca.) Fyllmasse 

1 0,70 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

2 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

3 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

4 0,60 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

5 0,20 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

6 0,50 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

7 0,50 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

8 0,40 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt  

9 0,40 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

10 0,40 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

11 0,40 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

12 0,40 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

13 0,40 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

14 0,40 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

15 0,40 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

16 0,50 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

17 0,50 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

18 0,40 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

19 0,50 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

20 0,50 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

21 0,40 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

22 0,50 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

23 0,50 m Brunjordsprofil, mulig oppdyrket. Leire/silt 

24 0,30 m Torv, fjell 

25 0,20 m Torv, fjell 

26 0,30 m Torv, fjell 

27 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

28 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

29 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

30 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

31 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

32 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

33 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

34 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

35 0,40 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

36 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

37 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

38 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

39 0,40 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

40 0,40 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

41 0,40 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

42 0,40 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

43 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

44 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

45 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

46 0,60 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

47 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

48 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

49 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

50 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 
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51 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

52 0,50 m Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

Prøvestikknr.  Dybde (ca.) Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

53 0,50 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

54 0,40 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

55 0,50 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

56 0,50 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

57 0,40 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

58 0,40 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

59 0,40 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

60 0,40 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

61 0,40 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

62 0,40 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

63 0,40 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

64 0,40 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

65 0,50 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

66 0,50 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

67 0,50 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

68 0,50 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

69 0,50 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

70 0,60 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

71 0,60 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

72 0,60 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

73 0,60 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

74 0,50 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

75 0,50 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

76 0,50 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

77 0,50 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 

78 0,50 Podsol, undergrunn med grus iblandet steiner. 
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VEDLEGG 6. KARTUTSNITT MED LOKALITETSAVGRENSINGER  
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Figur 49: Kartutsnitt med E-18 trasé fra Knapstad til Akershus grense. 
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Figur 50: Kartutsnitt med trasé fra Akershus grense.  
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Figur 51: Kartutsnitt med trasé, sjakter og prøvestikk.   
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Figur 52: Kartutsnitt med trasé, sjakter og prøvestikk.  
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Figur 53: Kartutsnitt med trasé, sjakter og prøvestikk.    
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Figur 54: Kartutsnitt med trasé, prøvestikk, sjakter og lokaliteter. 
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Figur 55: Kartutsnitt med trasé, sjakter og lokaliteter.   
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Figur 56: Kartutsnitt med trasé, sjakter og lokaliteter.   
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Figur 57: Kartutsnitt med trasé, rasteplass og sjakter. 
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Figur 58: Kartutsnitt med ID 140 287. 
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Figur 59: Kartutsnitt med ID140 288, ID140 289, ID140 290, ID140 291 og ID143 512. 
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Figur 60: Kartutsnitt med ID143 153.  
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Figur 61: Kartutsnitt med innmålte enkeltminner tilhørende ID140 287. 
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Figur 62: Kartutsnitt med innmålte enkeltminner tilhørende ID140 287.   
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Figur 63: Kartutsnitt med innmålte enkeltminner tilhørende ID140 288. 
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Figur 64: Kartutsnitt med innmålte enkeltminner tilhørende ID140 288.  
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Figur 65: Kartutsnitt med innmålte enkeltminner tilhørende ID140 289.  
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Figur 66: Kartutsnitt med innmålte enkeltminner tilhørende ID140 290.  
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Figur 67: Kartutsnitt med innmålte kulturminner tilhørende ID143 513.  
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Figur 68: Kartutsnitt med hulvei, kullmile og teigpløyd åker. 
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