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Saksnummer og navn
2020/121270 (tidl. 2020/81669)
Detaljregulering OrmliaNord –
Massedeponi gnr. 97/1, 120/1

Kommune Eidsvoll

Gårdsnavn – gnr./ Bnr.
Eidsvoll verk - 97/1
Karlstuen - 120/1

Oppdragsgiver Eidsvoll kommune

Utført av Periode Type arbeid Timer

Kristin Orvik 06.05., 21.08.2020 Forarbeid 3,5

Kristin Orvik
12.05., 18.05.,
24.08.2020

Registrering 16

Kristin Orvik
28.08.2020, 22.01.,
25.01.2021

Etterarbeid 12

Sum 31,5

Faglige konklusjoner Askeladden ID

Automatisk fredet kulturminne

X Ikke automatisk fredet kulturminne ID 271343, ID 271344, ID 271347

Fra før kjent kulturminne

Utgravd i forbindelse med registreringen

Ingen funn
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Figur 1: Kartutsnitt som viser hvor i Viken fylkeskommune registreringsområdet ligger.
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Figur 2: Lokaliseringskart, rød firkant viser utsnitt nede til høyre.
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Bakgrunn for registreringen
I forbindelse med reguleringsplan for deponi på gbnr. 97/1 Eidsvoll verk og 120/1 Karlstuen, i Eidsvoll
kommune, foretok Viken fylkeskommune en arkeologisk registrering. Deler av området er registrert i
2005 og registreringen i 2020 er gjort i områder som ikke tidligere er registrerte. Undersøkt område
omfatter et areal på ca.37,7 dekar. Tiltakshaver er Eidsvoll kommune.

I nærområdet er det flere kjente kulturminner tilknyttet kullproduksjon fra nyere tid. I området mot sør
er det også kjent kulturminner i form av gravminner og bosetningsspor fra jernalder.

Ut fra områdets topografi og nærhet til automatisk fredete kulturminner varslet Akershus
fylkeskommune i brev av 17.10.2019 om behov for en arkeologisk registrering, jf. kulturminneloven § 9.
Hensikten var å undersøke om tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner.

Sammendrag
Det ble registrert tre nyere tids kulturminner i form av kullmiler.

Lokaliteter funnet på registreringen

ID-nr.1 Kulturminnetype Vernestatus Beskrivelse Datering Gnr./navn

271343 Kullfremstillingsanlegg Ikke fredet Kullmile Nyere tid 97/1

271344 Kullfremstillingsanlegg Ikke fredet Kullmile Nyere tid 97/1

271347 Kullfremstillingsanlegg Ikke fredet Kullmile Nyere tid 97/1

Deltakere og tidsrom
Med på denne registreringen var feltarkeolog Kristin Orvik fra Viken fylkeskommune. Feltarbeidet ble
gjennomført i tidsrommet mai og august 2020.

1 ID-nr. i riksantikvarens kulturminnedatabase «Askeladden» www.kulturminnesok.no
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Områdeskildring
Planområdet ligger sør for E6 og øst for Østre Hurdalveg. Videre mot øst ligger Klaseiemåsan (myr).
Området består av kupert utmark, i hovedsak eldre granskog. Det høyestliggende området ligger i vest
og terrenget heller bratt ned mot et bekkeløp i midten av planområdet. Fra bekkeløpet og videre øst
mot Klaseiemåsan er terrenget småkupert og dels flatt.

Figur 3: Bekkeløp i midtre del av planområdet. Mot vest stiger terrenget. Sett mot sør.

Kulturminner i området og gjenstandsfunn
En del av planområdet er tidligere registrert i forbindelse med regulering av E6 Dal-Minnesund i 20052.
Det ble da gjort funn av to kullmiler innenfor planområdet og én nordøst for Klaseiemåsan. Det
undersøkte området ligger omtrent 1,5 km nord for Eidsvoll verk, og kullmilene i området skriver seg
trolig fra jernverkets brukstid (1624–1822). Nærmere Eidsvoll verk er det tidligere registrert
kulturminnelokaliteter fra jernalder.

Kulturminner i nærområdet

Askeladden ID Kulturminnetype Datering

95833 Kullfremstillingsanlegg Nyere tid

95834 Kullfremstillingsanlegg Nyere tid

95840 Kullfremstillingsanlegg Nyere tid

89407 Bosetning-aktivitetsområde Jernalder

80219 Gravminne Jernalder

2 Amundsen, Ø. 2007: Kulturminner og motorvei. Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner
langs E6 fra Dal til Minnesund. Akershus fylkeskommune.
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Figur 4: Kart over området og tidligere registrerte kulturminner.



Detaljregulering Ormlia nord –Massemottak gnr. 97/1 og 120/1

9

Figur 5: Akershus amt nr. 36: Gardermoen; Hurdalsjsøen og Eidsvoldbakken. 1860, beskjært.

Steds- og gårdsnavn
Gårdsnavnene i et område kan i mange tilfeller fortelle oss mye om bosetningshistorien. Enkelte navn
kan knyttes opp til bestemte tidsrom. Andre ganger kan de fortelle om karakteristiske naturtrekk som i
dag er tapt, eller gi informasjon om aktivitet som har vært knyttet til området eller gården.

Grunnlaget for den tradisjonelle gårdsnavnskronologien er opplysninger innsamlet og systematisert av
Oluf Rygh345. Ryghs opplysninger om stedsnavnene og de eldste skriftlige navnbeleggene gir sammen
med kjente kulturminner, oldsaksfunn og topografi et utgangspunkt for videre diskusjon av
bebyggelsens alder. Den tradisjonelle gårdsnavnskronologien kan gi en grov tidfesting av bebyggelsens
alder, men i mange tilfeller kan det være eldre gårdsbosetning fra eldre jernalder eller bronsealder i
området som ikke nødvendigvis har sammenheng med dagens gårder.

3 Rygh, O. 1898: Norske Gaardnavne. Andet bind. Gaardnavne i Akershus amt. Oplysninger samlede til brug

ved matrikkelens revisjon. Efter offentlig foranstaltning. W.C. Fabritius & sønners bogtrykkeri. Kristiania.

Ryghs verk er i dag søkbart på internett: http:/ /www.dokpro.uio.no/rygh_ng/ rygh_felt.html

4 https:/ / snl.no/g%C3%A5rdsnavn

5 Sandnes, J. 1997: Gards- og andre bustadnamn. I: Norsk stadnamnleksikon. Redigert av Jørn Sandnes og Ola

Stemshaug, s 32-37. Det norske samlaget, Oslo.
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Gårdsnavnsbeskrivelse
Området ligger under Eidsvoll verk. Gården har fått navnet sitt etter det tidligere jernverket. Karlstuen
lå opprinnelig også under jernverket, men ble skilt ut som egen gård etter 1781.

Utdrag fra Rygh:

97. Eidsvold Værk. Kaldes vǽ rke.
Har sit Navn efter det her fra 17de til ind i 19de Aarh. drevne Jernværk. Jordveien bestaar, ialfald for
den største Del, af de gamle Gaarde Stavi og Fossum, hvoraf mindre Parter endnu staa igjen særskilt i
Matrikelen under GN. 99 og 122. Parter af disse Gaarde ere ogsaa GN. 98. 100-121 og123-136, der
allerede ved sine Navne røbe sig som sent opstaaede Gaarde. De skrive sig som saadanne fra en
Bestemmelse i Jernværkseier Theodor Georg Schlanbuschs Testamente af 11te Jan. 1746, hvorefter
ikke blot de af Værkets Arbeidere beboede Pladse, men ogsaa Gaardene selv skulde blive Arbeidernes
Eiendom, naar Værket gik ud af hans Brodersøns og ArvingsBesiddelse, hvilket skede i 1781.

Metode
Ved denne registreringen ble det benyttet overflateregistrering og LiDAR som metode. Som
dokumentasjon ble det tatt digitale foto, samt at kulturminner ble målt inn med CPOS RTK 3D-FIX
oppløsning. Kartgrunnlag for innmålingene er ETRS1989_32N.

Overflateregistrering
I skog og utmark blir området befart til fots og gjennomgått systematisk for å se etter synlige
kulturminner, som gravhauger/røyser, steinstrenger, kullgroper, tjæremiler, tufter, hulveier mfl.
Undergrunnen blir sondert ved hjelp av jordbor, en ca. 1 meter lang metallstang der det er frest ut et
spor som gjør det mulig å ta ut en profil av undergrunnen. Overflatebefaringen gir også grunnlag for
planleggingav eventuelle videre undersøkelser. Områdets topografi, undergrunn og plassering i forhold
til kjente funn i nærområdet vurderes.

LiDAR
I forkant av prosjektet studeres høydekart utarbeidet fra flybåren laserskanning av området (LiDAR). På
kartene fremstår terrengformasjoner som høyder og groper tydelig. Disse kan være gravhauger,
kullgroper, tjæremile, kullmiler, kullgroper, hulveier mm. Kartene viser imidlertid ikke med sikkerhet hva
terrengformasjonene er, og anomaliene må derfor befares.

Undersøkelsen
Hele området ble overflateregistrert. I tillegg ble terrengformasjoner observert på Lidar undersøkt. Alle
kullmilene var synlige påLidar, men kun ID 271343 fremsto som et tydeliganlegg. Registreringen ble
først gjennomført i mai. Grunnet en utvidelse av planområdet mot sør ble registreringen avsluttet i
august.

Resultater/ funn
Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. Tre nyere tids kulturminner ble registrert.
Alle er kullfremstillingsanlegg i form av kullmiler.
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Figur 6: Planområdet med registrerte kulturminner.
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Ikke fredete kulturminner

ID 271343 Kullfremstillingsanlegg fra nyere tid.

Diameter 15 meter.

Kullmilen ligger like vest for Klaseiemåsan i et flatt område. Området er bevokst med grantrær og
mange har falt ned over milen. Anlegget består av et svakt forhøyet kullholdig platå med en grunn grøft
rundt. Platået har en diameter på 11 meter. I øst sammenfaller grøften med en sti eller et dyretråkk og
er ikke tydelig. En tydelig bro ligger i vest og en mindre tydelig ligger i sør. Grøften er opp mot 1 meter
bred. I sørvestre del er en kantet grop gravd i grøften.

Seks meter nord for milen ligger en tydelig rektangulær grop. Gropen har ikke synlig voll og det ble ikke
funnet kull i gropen. Mål: 100 x 160 cm, dybde 30 cm. Gropen er tolket som en arbeidsgrop til milen,
evt. mulig sand/torvuttak.

Figur 7: Vestlig del av ID 271346, sett mot sør. Den grunne grøften kan skimtes midt i bildet, milensplatå ligger til
venstre.

ID 271344 Kullfremstillingsanlegg fra nyere tid.

Diameter 15 meter.

Kullmilen ligger i skogvest for Klaseiemåsan. Mulige groper og grøfter var synlige på Lidar.
Området var forstyrret av sti, dyretråkk og kjørespor. Området inneholdt ogsåmange trær,
naturlige forsenkninger og tuer. Det var ikke mulig å gjenfinne de mulige milegropene fra
Lidarkartet. Milens platå ble imidlertid gjenfunnet ved prøvestikk. Kullaget i midtre del av milen var
25 cm tykt. Diameter på platået er ca. 15 m. Avgrensningen er basert på forekomst av kull. Det ble
også funnet kull nord for den først antatte avgrensningen til platået. Formen på milen på kart er
derfor ujevn avlang.
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Figur 8: ID 271344, kullholdig platå, sett mot sør.

ID 271347 Kullfremstillingsanlegg fra nyere tid.

Diameter 15 meter.

Kullmilen består av et flatt rundt kullholdig platå, med en grunn grøft rundt. Området var ved
registreringen tett bevokst med bregner og milen var ikke tydelig i terrenget. Kun sørlig
avgrensning og en grop i nordøst var synlig på Lidar. En sti går over østre del av milen i nord-sørlig
retning.

Figur 9: ID 271347. Milen ligger i en lysning i granskog og er dekket av bregner og derfor ikke synlig på bildet.
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Konklusjon
Innenfor planområdet er det funnet tre nyere tids kulturminner. Alle er kullmiler.

Kristin Orvik 2021
Feltarkeolog
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Vedlegg

Strukturliste
Vedlegg 1: Strukturliste

S.nr: Askeladden ID: Type: Beskrivelse: Mål: (diameter)

1 271343 Kullfremstillingsanlegg
Kullmile med grøft. Kullholdig
platå.

15 meter

2 271344 Kullfremstillingsanlegg
Kullmile med mulige grunne
groper, grøfter. Kullholdig platå.

15 meter

3 271347 Kullfremstillingsanlegg
Kullmile med grunn grøft.
Kullholdig platå.

15 meter
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