
          Vår ref.: 05/02182 
 
 
Ny revidert rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i 
forbindelse med reguleringsplan for terminalanlegg for Posten Norge AS på 
gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie 
Aasheim. 02.05-07.07. 2005 
 
                    
ØK-kart  Gårdsnr. /-navn. Bruksnr./-navn 
CP045-5-2, CP046-5-4, CQ045-5-1 105 Robsrud 1 Robsrud 
 
Funn: Det ble registrert syv automatisk fredete kulturminner, et nyere tids kulturminne 
og fem enkeltfunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Robsrud gård sett mot sør. 

 
 
 
 
 

Reidun Marie Aasheim            24.07.2005                   Akershus fylkeskommune  
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Innledning 
Bakgrunn for undersøkelsen er reguleringsplan for terminalanlegg for Posten Norge AS, 
Robsrud, Lørenskog kommune, Akershus fylke. Registreringen oppfyller undersøkelse- 
plikten i henhold til kulturminnelovens § 9. Utgiftene til registreringen dekkes av tiltakshaver 
jmf. kml. §10. Det gjøres oppmerksom på at funnområdene R91748, R91749, R91750, 
R91751, R91752, R91753 og R91754 er automatisk fredet i henhold til kml. §§ 4 og 6.  
 
Undersøkelsen ble utført av Reidun Marie Aasheim i perioden 02.05.-24.06.2005. Det ble 
benyttet 30 dager i felt og 12 dager til rapportskriving. I alt 42 dager. 
 
Rapporten kommer i ny revidert utgave på grunn av to dateringer som ble ferdig etter at 
rapporten ble skrevet ferdig. Dateringene ga resultater som gjorde at deler av teksten og 
tolkning må skrives om, dette gjelder lokalitetene R91749 og R91753. Bosetningsspor 
R91749 fikk en yngre datering og hulvei R91753 fikk en eldre datering enn først antatt. 
 
Det ble registrert en gravrøys, en gravhaug, bosetningsspor, kokegroper, en hulvei, rester etter 
mølleanlegg og enkeltfunn i form av flint, leirkarskår og tegl: 
 
R-nr. Funntype Datering Gårdsnr./-navn Areal Merknad 
R91748 Bosettingspor  

1 kokgrop 
10 nedgravninger 

Middelalder F1:420+/-40 
BP, Cal AD 1420 to 
1510 (Cal BP 530 to 
440) og Cal AD 1600 to 
1620 (Cal BP 350 to 
330). 
F7 : 880+/-60 BP, Cal 
AD 1010 to 1260 (Cal 
BP940 to 690). 

105 Robsrud 300 m²  

R91749 Bosetningsspor 
1 grøft 
22 nedgravninger 

Middelalder F1: 370+/-
70 BP, Cal AD 1420 to 
1650 (Cal BP 540 to 
300). 

105 Robsrud 1700 m²  

R91750 Gravrøys/bosetningsspor 
1 gravrøys 
1 kokegrop 
14 nedgravninger 

Bronsealder/jernalder 105 Robsrud 2300 m²  

R91751 Bosetningsspor Steinalder 105 Robsrud 500 m² Flintfunnområde 
R91752 Gravhaug/bosetningsspor 

1 gravhaug 
3 nedgravninger 

Jernalder 105 Robsrud 1300 m² Det er gravd  
potetkjeller i 
gravhaugen 

R91753 Hulvei Vikingtid 1100+/-60 BP, 
Cal AD 790 to 1030 (Cal 
BP 1160 to 920). 

105 Robsrud 30 meter  

R91754 Bosetningsspor 
7 nedgravninger 

Jernalder 105 Robsrud 300 m²  

R91825 Steinkonstruksjon Nyerere tid 105 Robsrud 1000 m²  
R91835 Flint  Steinalder 105 Robsrud  Enkeltfunn 
R91836 Leirkarskår Jernalder/Middelalder 105 Robsrud  Enkeltfunn 
R91837 Leirkarskår Middelalder 105 Robsrud  Enkeltfunn 
R91838 Leirkarskår Middelalder 105 Robsrud  Enkeltfunn 
R91839 Tegl Middelalder 105 Robsrud  Enkeltfunn  
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Metode 
I dyrket mark ble undersøkelsen utført ved maskinell sjakting. Det vil si at matjordlaget 
fjernes i 3 meter brede sjakter ved hjelp av gravemaskin slik at undergrunnen kommer tydelig 
frem. Ved å undersøke undergrunnens karakter ( kull, steinansamlinger, brent stein, farge, 
konsistens o.l.). er det mulig å finne bosetningsspor som stolpehull, vegger, ildsteder og 
kokegroper, eller rester etter gravhauger og graver. Det ble gravd 105 sjakter og avdekket et 
areale på omtrent 27000 m². Skogområdene ble overflateregistrert og i tillegg ble det gjort 
prøvestikk etter steinalder.  
 
Prøvestikk er en metode som hovedsakelig blir benyttet til å lete etter aktivitet fra steinalder. 
Det graves ruter på ca. 50 cm x 50 cm, jorda blir såldet og innholdet undersøkt. Det som er 
vanligst å finne under denne type undersøkelser, er rester etter redskapsproduksjon - det vil si 
slått flint og bergart. Det ble til sammen gravd 14 prøvestikk innenfor planområdet.  
 
 
 
Områdebeskrivelse 
Planområdet omfatter både dyrket mark og skog på 105/1 Robsrud gård. I nord avgrenses 
området av Ellingsrudelva og i vest av Robsrud Næringspark. Området i øst og sør avgrenses 
av  boligbebyggelse. Gårdsbygningene ligger på et høydedrag i nord-sør retning med vid 
utsikt mot øst og nord. Den dyrkete marken skrår ned mot bebyggelsen i øst og ned mot et 
bekkefar i vest. Bekkefaret går i nord-sør retning og renner gjennom dyrket mark, men er lagt 
i rør i et parti i sør. Vest for bekken skrår terrenget opp igjen i dyrket mark og skog. 
Skogpartiene i planområdet består av blandingskog med hovedsaklig gran og med synlige 
fjell i dagen. Skogpartiet helt sør i planområdet er myraktig og fuktig i skogbunnen. Høyden 
over havet er fra 155 til 187. Marin grense i Lørenskog er ca. 210 moh. 
 
Undergrunnen består av vekselsvis lys gråbrun leire og partier med lys grågul sand. I 
områdene med sand er det også stor mengde stein både i undergrunn og pløyelag. Pløyelaget 
inneholder mye rester etter krittpiper, glass, porslen o.l. fra gjødsling med utedoavfall fra 
byen.  
 
Jorda inneholdt også endel brente bein som stammer fra en limfabrikk som har ligget i 
nærheten. Matjordlaget varierte mellom 15 - 60 cm dypt. Mot kantene til bekkefaret har det 
tydelig vært pløyd ut en tidligere skarpere markert kant og matjordlaget var på det dypeste i 
skråningen ned mot bekken. Det var også  synlig på åkerjordens overflate at plogen hadde 
pløyd opp leire fra undergrunnen langs kantene ved bekken. Det er ikke tidligere bakkeplanert 
i området, men det var endel dreneringsgrøfter/kabelgrøfter og et par gjenfylte brønner.  
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 Kartutsnitt med planen og funn inntegnet. ØK-kart CP045-5-2, CP046-5-4 og  CQ045-5-1. 
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Gårdsnavnshistorie 
Gårdsnavn kan være en kilde til å få vite alder på gården, om det har vært et spesielt virke på 
den, eller om det har eksistert naturforhold knyttet til gården og området rundt, som i dag er 
tapt eller endret. Enkelte gårdsnavn kan knyttes opp til tidsperioder med bakgrunn i språklige 
og historiske årsaker. I 1878 ble det satt ned en kommisjon som skulle gå igjennom opphavet 
til gårdsnavn i forbindelse med oppdateringen av matrikkelen. Resultatet av denne 
undersøkelsen ble publisert i 1898 av Oluf Rygh i ”Norske Gaardsnavne”. Utdrag fra dette 
verket for de berørte gårdene er gjengitt nedenfor. I 2002 foretok Margit Harsson en 
revidering av dateringen og betydningen av gårdsnavn. Det er denne sistnevnte som benyttes 
som dateringsgrunnlag. 
 
Robsrud er sammensatt av mannsnavnet Refr (fra dyrenavnet rev) og –rud. Rud betyr rydning, 
det vil si at gården er ryddet i skog. Gården er nevnt første gang i skriftlige kilder i 1617. 
Gårder med –rud endelser er datert middelalder, det vil si til 1000-1350 tallet, eller kan ha 
vært nydyrket fra 1600 tallet. Svartedauen er årsaken til at det ikke ble ryddet nye gårder 
mellom år 1350 og 1600, så når befolkningstallet igjen begynte å øke, ble først og fremst 
ødegårder tatt i bruk, og ikke før 1600 tallet ble det behov for å rydde nye gårder.  
                                                                                                                                                       
Utdrag fra Rygh ”Norske Gaardnavne”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kartutsnitt over Robsrud gård fra 1874.  

105. Rufsrud. Udt. ru1ffsrú. -- Reffsrud 1617. Robßrud 
1666. Robsrud 1723.*Refsruð?, af Mandsnavnet Refr (Ræv), der meget tidlig synes at 
være gaaet af Brug, men hvorfra dog adskillige norske Gaardnavne maa 
stamme. Den nuv. Udtale er vanskelig at forklare; men dette Mandsnavn 
antager ogsaa ellers tildels paafaldende Former som 1ste Led (f. Ex. Rogsland 
i Birkenes, udt. Roks- med lukt o, skr. Refsland AB. 107; Rosvold i Leks- 
viken, udt. Råss-, skr. af Refsuellæ  AB. 27). 
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Kart fra 1897 over Robsrud gård. 
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Kjente funn innenfor planen 
Det var fra før kjent en gravrøys. Den ble registrert av AFK i 1997 forbindelse med nytt 
produksjonsanlegg for Coca Cola AS i Robsrud næringspark, men har tidligere ikke blitt lagt 
inn i Askeladden. 
 
Fornminner i nærområdet 
R-nr. Funntype Datering Gårdsnr./-navn Avstand fra planen 
41901 Gravrøys Bronsealder/jernalder 102 Stovner 250 meter nordvest for planområdet. 
70116 Gravrøys Bronsealder 107 Haneborg 1100 meter nordøst for planområdet. 
79900 Gravrøys Bronsealder 107 Haneborg 1350 meter nordøst for planområdet. 
79898 Gravrøys Bronsealder 107 Haneborg 1500 meter nordøst for planområdet. 
79896 Gravfelt Bronsealder 107 Haneborg 1600 meter nordøst for planområdet. 
76341 Gravrøys Bronsealder 107 Haneborg 1700 meter nordøst for planområdet. 
21768 Gravfelt Bronsealder 107 Haneborg 1900 meter nordøst for planområdet. 
70101 Gravrøys Bronsealder 107 Haneborg 2000 meter nordøst for planområdet. 
76326 Gravrøys Bronsealder 107 Haneborg 2200 meter nordøst for planområdet. 
51312 Veianlegg Middelalder/nyere tid 100 Rasta 

102 Rolvsrud 
550 meter sør for planområdet 

 
Oldsaksfunn i nærområdet 
Det er ikke kjent mange funn fra Lørenskog, men de gjenstandsfunnene som er blitt gjort, er 
hovedsaklig steinøkser. To av steinøksene er funnet i nærområdet rundt Robsrud gård, den 
ene på nabogården Skårerødegården og den andre i Vårstigen 1.  
 
C-nr. Utdrag fra oldsaksamlingens 

tilvekstkatalog 
Funnsted Datering Illustrasjon 

26 913 Tykknakket øks av finkornet 
bergart. Tverrsnittet er 
nærmest rektangulært og 
overflaten jevnt bearbeidet. 
Lengde 13,1 cm.   
 

Kjensli av 
Skårødegården 
(gnr. 106, bnr. 1), 
Lørenskog s., 
Skedsmo pgd., 
Akershus. 

Steinalder  

28943 Øks av stein, nærmest av 
form som [Rygh fig.8]R. 8, 
men med noe skarpere 
sidekanter enn 
typeeksemplaret. Øksen er 
prikkhogd og slipt. Bortsett 
fra en større avskalling ved 
eggen er eksemplaret godt 
bevart. Lengde 15,5 cm, 
bredde ved eggen 6,5 cm.  
 
 
 
 

Funnet under 
veianlegg for ca. 
25 år siden på  
Vårstigen 1,  
Lørenskog s. og 
pgd., Akershus. 

Steinalder  
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Funn 
Det ble tilsammen registrert sju lokaliteter innenfor planområdet som er automatisk fredet. 
Dette omfatter påviste lokaliteter med gravhaug og  gravrøys, begge med kokegroper og 
nedgravninger, hulvei, bosetningspor med kokegrop, mulig overpløyd gravhaug og 
nedgravninger, det er også en steinalderlokalitet i form av slått flint i åker. I tillegg er det 
registrert et nyere tids kulturminne og fem enkeltfunn. Fra R91748 er det to C14 datering som 
viser bosetningsaktivitet fra middelalder. De fleste andre funnene kan sannsynligvis dateres til 
steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder/nyere tid.  
 
 
 
 
10 000 f.Kr      4 000 f.Kr      1 800 f.Kr.                500 f.Kr.       0                           550                       1030     1537                    
 
                                           3300  2350                  1100                                                         400                                      800 
        
                           TN  MN  SN    Eldre BA   Yngre BA   Førromersk     Romersk        Folke-       Merovinger   Viking 
                                                                    I-III              IV-VI          jernalder        jernalder        vandring           tid              tid          
   
         Eldre               Yngre               Bronsealder               Eldre jernalder                     Yngre jernalder    Middel-      
      steinalder          steinalder                                                                                                                        alder          
 
 
 
R91751 – – – – – – – – – – –  
R91835 – – – – – – – – – – – 
R91750                                           – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
R91754                                                          – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  
R91752                                                           – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
R91753                                                                                                                     ? ?  
R91836                                                                                                                      – – – –  
R91748                                                                                                                              ? ? ?  
R91749                                                                                                                                      ?  
R91837                                                                                                                               – – – – 
R91838                                                                                                                               – – – –  
R91839                                                                                                                               – – – – 
R91825                                                                                                                                        – 
 
 
? ? ? ?   Heltrukket linje betyr at lokaliteten er datert med C14 datering (se side 9). 
 
_ _ _ _ _  Stiplet linje betyr at dateringen er vurdert utifra hvilken type lokalitet eller  
                gjenstandsfunn som er gjort. 
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R91748 Bosetningsspor fra middelalder 105/1 Robsrud 
Type Antall 
Kokegrop 1 
Nedgravinger 10 
Kullprøver Det ble tatt 2 kullprøver fra F1 og F2, begge ble sendt inn for 

dateringsbestemmelse. 
 
Lokaliteten ligger på en flate som heller svakt mot vest, 55 meter nordøst for stabburets 
nordøstre hjørne. Lokalitet R91751 med flintfunn ligger 45 meter mot nordøst, og et løsfunn 
av flintavslag R91835 ligger 40 meter lenger øst. Det er god utsikt mot Ellingsrudelva i nord 
og Haneborgåsen i øst. Ellingsrudelva har vært synlig i nordøst i eldre tid, men er i dag skjult 
under veinett og bebyggelse. Langevannet ligger i øst, men er ikke synlig fra lokaliteten på 
grunn av vegetasjon og bebyggelse. Grunnen består 30 cm matjord med noen store steiner i 
undergrunnen og pløyelaget, undergrunnen er lys gråbrun leire og grusblandet grågul sand. 
Flere av de registrerte strukturene var lett å se med en gang de ble avdekket, men ble kort tid 
etterpå vanskelig å se på grunn av at leiren tørket fort opp og at undergrunnen vekslet i fage 
og karakter. Lokaliteten ligger på ca. 169 meter over havet. 
 
C14 datering fra F7 og F1 viser at bosetningssporene er fra middelalder: 
 

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]

500CalAD 1000CalAD 1500CalAD 2000CalAD

Calibrated date

F7  880±60BP

F1  420±40BP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartutsnitt med R91748 inntegnet, samt innmålte strukturer og sjakter. ØK-kart CQ045-5-1. 
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Strukturbeskrivelse 
F1 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
216005.136 12794.830 
Nedgraving, oval, 80 x 35 cm. Består av gråbrun jord, mye trekull og noen mindre stein. 
Tydelig mot lys grå leire undergrunn. Kullprøve ga datering til middelalder 420+/-40 BP, Cal 
AD 1420 to 1510 (Cal BP 530 to 440) og Cal AD 1600 to 1620 (Cal BP 350 to 330). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2: F1, nedgraving, plan, sett mot øst. 

 
F2 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
216005.375 12795.709 
Nedgraving, oval, 45 x 30 cm. Består av gråbrun jord og trekull. Tydelig mot lys grå leire 
undergrunn. 
 

F3 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
216003.291 12795.654 
Nedgraving, rund, 60 cm. Består av gråbrun jord og mye trekull. Tydelig, men uklart 
avgrenset og ujevn mot lys grå leire undergrunn. Funn av 2 brente beinfragment ved 
opprensing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: F3, nedgraving, plan, sett mot sør. 

 
F4 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
216001.359 12794.081 
Nedgraving, ujevn, 50 cm. Består av gråbrun jord og spredde trekullbiter. Tydelig, men uklar 
avgrensing mot lys grå leire undergrunn.  
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F5 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215999.805 12798.672 
Nedgraving, ujevn, 100 x 70 cm. Består av gråbrun jord, mye trekull og noen mindre stein. 
Tydelig mot lys grå leire undergrunn. 
 
F6 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215993.490 12792.920 
Nedgraving, ujevn, 60 x 80 cm. Består av gråbrun jord og trekull. Uklar avgrensing mot 
gråbrun sand.  
 
F7 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215989.559 12798.823 
Nedgraving, oval, 110 x 60 cm. Består av gråbrun jord, mye trekull, mye brent sand og en stor 
stein. Tydelig og klar avgrensing mot lys grå leire og lys grågul sand undergrunn. Kullprøve 
ga datering til tidlig middelalder 880+/-60 BP, Cal AD 1010 to 1260 (Cal BP940 to 690). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: F7, nedgraving, plan, sett mot øst. 
 
F8 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215994.279 12802.058 
Nedgraving, ujevn, 100 x 50 cm. Består av gråbrun jord, trekull og brent sand. Tydelig og klar 
avgrensing mot lys grå leire/lys grågul sand undergrunn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 5: F8, nedgraving, plan, sett mot øst. 
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F9 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215995.633 12802.942 
Nedgraving, ujevn, 100 x 50 cm. Består av gråbrun jord, mye trekull og brent sand. Tydelig 
avgrensing mot lys grå leire/lys grågul sand undergrunn.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto 6: F9, nedgraving, plan, sett mot øst. 

 
F10 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215995.502 12804.319 
Nedgraving, oval, 100 x 55 cm. Består av gråbrun jord, trekull og brent sand. Tydelig, men 
uklar avgrensing mot lys grå leire/lys grågul sand undergrunn.  
 
 
 

 

 

 

 
 
Foto 7: F10, nedgraving, plan, sett mot øst. 

 
F11 Kokegrop 
x-koordinat y-koordinat 
215997.919 12805.656 
Kokegrop, oval, 130 x 80 cm. Består av gråbrun jord, trekull og skjørbrent stein. Tydelig, men 
uklar avgrensing mot lys grå leire/lys grågul sand undergrunn.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Foto 8: F11, kokegrop, plan, sett mot øst. 
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R91749 Bosetningsspor fra middelalder 105/1 Robsrud 
Type Antall 
Grøft 1 
Stolpehull 1 
Nedgravinger 21 
Kullprøver Det ble tatt en kullprøve fra F1 som ble sendt inn for dateringsbestemmelse. 
 
Lokaliteten ligger på en flate som heller svakt ned mot vest, 50 meter nordvest for låvens 
nordvestre hjørne. Det er god utsikt mot Ellingsrudelva i nord og Haneborgåsen i øst. 
Gravrøys R91750 ligger 60 meter sørvest for lokaliteten med et bekkefar i mellom. Grunnen 
består 25-50 cm matjord, undergrunnen er av lys gråbrun leire og grågul sand med partier av 
grus. Flere av de registrerte strukturene var lett å se med en gang de ble avdekket, men ble 
kort tid etterpå vanskelig å se på grunn av den vekslende undergrunnen med sand og leire. 
Lokaliteten ligger på ca. 165-167 meter høyde over havet.  
 
C14 datering fra F1 viser at bosetningssporene er fra middelalder: 
 

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]

1000CalAD 1200CalAD 1400CalAD 1600CalAD 1800CalAD 2000CalAD

Calibrated date

F1  370±70BP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: oversiktsbilde over R91749 som ligger midt på jordet nordvest for låven, sett mot øst. 
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Kartutsnitt med R91749 inntegnet, samt innmålte strukturer og sjakter. ØK-kart CP045-5-2. 

 
Strukturbeskrivelse 
F1 Grøft 
x-koordinat y-koordinat 
215971.210 12655.977 
Grøft, hesteskoformet, med åpning mot vest, bredde på grøften varierte fra 420 cm til 100 cm. 
Omkrets på hele strukturen omtrent 10 meter. Består av gråbrun jord og trekull. En stor stein 
lå i sørøstre hjørne, men ble borte under fjerning av matjordlag. Den var flat under og hadde 
lagd et tydelig flatt rundt avtrykk i undergrunnen uten noe kull under. Det lå et tilsvarende 
kulltomt sirkelrundt felt rett sørøst for steinen, men ikke som avtrykk i undergrunnen. Det var 
trekullkonsentrasjoner rundt steinavtrykket. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun 
leire undergrunn. Funn av brent leire. Kullprøve ga datering til middelalder 370+/-70 BP, Cal 
AD 1420 to 1650 (Cal BP 540 to 300). Kullprøven ble tatt i sørøst  i grøfta hvor det har ligget 
en stein. 
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Foto 10: F1, grøft, plan, sett mot nord. 

 
F2 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215960.022 12656.573 
Nedgraving, oval, 80 x 40 cm. Består av gråbrun jord og mye trekull. Tydelig mot lys grå 
leire undergrunn. Ble snittet, 9 cm dyp.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto 11: F2, nedgraving, plan, sett mot nordøst. 

 
F3 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215965.730 12647.538 
Nedgraving, ujevn, 100 x 50 cm, går inn i sjaktkanten. Består av gråbrun jord og trekull. 
Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn.  
 
F4 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215961.610 12638.337 
Nedgraving, ujevn, 360 x 100 cm. Består av gråbrun jord og  trekull. Det går en moderne 
grøft i sørvest-nordøst retning igjennom strukturen. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys 
grågul sand/grus undergrunn.  
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F5 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215964.690 12637.979 
Nedgraving, ujevn, 70 cm. Består av gråbrun jord, mye trekull og noen mindre stein. Tydelig, 
men uklar avgrensing mot lys grågul sand/grus undergrunn.  
 
F6 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215968.911 12634.579 
Nedgraving, ujevn, 40 x 25 cm. Består av gråbrun jord og trekull. Tydelig, men uklar 
avgrensing, mot lys gråbrun leire undergrunn.  
 
F7 Stolpehull 
x-koordinat y-koordinat 
215969.783 12635.467 
Stolpehull, ujevn på 110 x 30 cm, men med tydlig rund form i nordvest på 30 cm i diameter. 
Består av gråbrun jord og trekull. Tydelig, men uklar avgrensing, mot lys gråbrun leire 
undergrunn. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Foto 12: F7, stolpehull, plan, sett mot nord. 

 
F8 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215980.795 12647.851 
Nedgraving, ujevn, 55 cm. Består av gråbrun jord og store trekullbiter. Tydelig, men uklar 
avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13: F8, nedgraving, plan, sett mot nord. 
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F9 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215980.707 12644.406 
Nedgraving, ujevn, halvmåneformet, 260 x 130 cm. Består av gråbrun jord og trekull. 
Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn.  
 

F10 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215978.756 12636.774 
Nedgraving, område på 410 x 230 cm med flere nedgravinger som er vanskelig å skille fra 
hverandre. Går videre inn i sjaktvegg. Består av gråbrun jord og trekull. Tydelig, men uklar 
avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn. 
 

F11 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215978.801 12635.481 
Nedgraving, ujevn, 110 x 70 cm. Består av gråbrun jord, mye trekull og brent sand. Tydelig, 
men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 14: F11, nedgraving, plan, sett mot øst. 

 
F12 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215979.503 12631.389 
Nedgraving, grøftform, med utbuktning på midten mot sørvest, 260 x 70 cm, orientert i 
sørøst-nordvest retning. Består av gråbrun jord og partier med mye trekull. Det går en 
moderne grøft igjennom strukturen. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leir 
undergrunn. 
 

F13 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215981.948 12633.361 
Nedgraving, område på 260 x 160 cm med flere nedgravinger som er vanskelig å skille fra 
hverandre. Består av gråbrun jord og mye trekull i enkelte partier. Tydelig, men uklar 
avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn. 
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F14 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215989.803 12632.838 
Nedgraving, område på 220 x 230 cm med flere nedgravinger som er vanskelig å skille fra 
hverandre. Består av gråbrun jord og mye trekull i enkelte partier. En moderne grøft går 
igjennom i nordvest-sørøst retning. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire 
undergrunn. 
 

F15 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215985.250 12620.567 
Nedgraving, oval, 125 x 90 cm. Består av gråbrun jord og trekull. Tydelig, men uklar 
avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: F15, nedgraving, plan, sett mot øst. 

 
F16 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215984.900 12619.067 
Nedgraving, tilnærmet rektangulær, 30 cm. Består av gråbrun jord og mye trekull. Tydelig, 
men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Foto 16: F16, nedgraving, plan, sett mot øst. 

 
F17 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215998.855 12622.121 
Nedgraving, oval, 120 x 70 cm. Består av mørk gråbrun jord og trekull. Tydelig, men uklar 
avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn. 
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F18 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215995.745 12616.681 
Nedgraving, ujevn, område på 140 x 130 cm med flere nedgravinger som er vanskelig å skille 
fra hverandre, går inn i sjaktvegg i sør, en rund kullflekk på 12 cm i diameter i sørøst. Består 
av gråbrun jord og trekull. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn. 
 
F19 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215994.360 12613.916 
Nedgraving, ujevn, område på 230 x 130 cm med flere nedgravinger som er vanskelig å skille 
fra hverandre, går inn i sjaktvegg i sør. Består av gråbrun jord og trekull. Tydelig, men uklar 
avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn. 
 
F20 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215992.864 12611.171 
Nedgraving, ujevn, 70 x 40 cm, går inn i sjaktvegg i sør. Består av gråbrun jord og trekull. 
Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn. 
 
F21 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215992.421 12607.882 
Nedgraving, ujevn, 100 x 120 cm. Moderne grøft går igjennom i nordøst-sørvest retning. 
Består av gråbrun jord og trekull. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire 
undergrunn. 
 
F22 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
216004.923 12604.430 
Nedgraving, ujevn, 55 x 30 cm, går inn i sjaktvegg i vest. Består av gråbrun jord og trekull. 
Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn. 
 
F23 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
216002.431 12602.080 
Nedgraving, ujevn, 145 x 90 cm. Består av gråbrun jord og mye trekull. Tydelig, men uklar 
avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 17: F23, nedgraving, plan, sett mot øst. 
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R91750 Bosetningsspor fra bronsealder/jernalder 105/1 Robsrud 
Type Antall 
Gravrøys 1 
Kokegrop 1 
Nedgravinger 15 
 
Lokaliteten ligger på beitemark på en flate i svak helling mot nord og i øst hvor det er et 
bekkefar. Det er utsikt mot Ellingsrudelva i nord,  Haneborgåsen og gårdstunet på Robsrud i 
øst, mot sør ser man skog og bebyggelse. Grunnen består av 25 cm matjord og partier med 
grunnfjell, noe fjell er  også synlig i dagen, undergrunnen er av lys gråbrun leire og grågul 
sand med noe stein. En åkerholme med gravrøys ligger sentralt på beitet. Beliggenhet 125 
meter vest for låven på Robsrud gård og 110 meter sør for Robsrudveien. Lokaliteten ligger 
på ca. 167-170 meter over havet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 18: oversiktsbilde over R91750 sett mot nordvest. 
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Kartutsnitt med R91750  inntegnet, samt innmålte strukturer og sjakter. ØK-kart CP045-5-2. 

 
 
 
Strukturbeskrivelse 
F1 Gravrøys 
x-koordinat y-koordinat 
215904.268 12563.316 
21898.383 12560.164 
Gravrøysen er tidligere kjent fra før. Den ble registrert av AFK i 1997 i forbindelse med nytt 
produksjonsanlegg for Coca Cola AS i Robsrud næringspark.  
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Gravrøys, rund, 7 meter i diameter, høyde 1,5 meter. I følge grunneier er haugen kalt 
Lensmannshaugen etter et hus som har stått her i eldre tid. Den er oppbygd av rundkamp og 
bruddstein i varierende størrelse. Midt i røysen er det en plyndringsgrop som er 2 meter i 
diameter og dybde 0,75 meter. Røysen ligger på en åkerholme som har en utstrekning på 11x 
15 meter nord-sør orientert. Åkerholmen er i dag også fylt opp med rydningstein og det er 
synlig grunnfjell i dagen. Åkerholmen  er bevokst med løvtrær med blant annet  osp og selje. 
Gravrøysen har samme høyde over havet og type beliggenhet, som en tidligere registrert 
gravrøys R41901 som ligger 400 meter nordvest for lokaliteten men utenfor planområdet..  
 
.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Foto 19: F1, gravrøys, plan, sett mot sør.                                  Foto 20: F1, gravrøys, sett mot nord. 

 
F2 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215879.162 12551.137 
Nedgraving, ujevn, 230 cm, går inn i sjaktvegg i øst. Består av gråbrun jord og trekull som 
ligger flekkvis. Tydelig, men uklar avgrensing,  mot lys gulgrå sand undergrunn. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Foto 21: F2, nedgraving, plan, sett mot nord. 

 
F3 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215882.626 12550.812 
Nedgraving, ujevn, 85 x 50 cm. Består av gråbrun jord og trekull i flekker. Tydelig, men uklar 
avgrensing, mot lys gråbrun leire/sand undergrunn.  
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F4 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215887.701 12552.799 
Nedgraving, rund, 80 x 100 cm. Mulig utpløyd kokegrop. Består av gråbrun jord og mye 
trekull. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gul sand undergrunn.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Foto 22: F4, nedgraving, plan, sett mot nord. 

 
F5 Kokegrop 
x-koordinat y-koordinat 
215895.653 12549.722 
Kokegrop, oval, 140 x 100 cm. Består av gråbrun jord, mye trekull og stein. Ligger i et søkk i 
bakken hvor det samles mye vann. Tydelig mot lys grågul sand/leire undergrunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 23: F5, nedgraving, plan, sett mot nord. 

 
F6 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215914.763 12553.182 
Nedgraving, ujevn, 230 x 90 cm. Ligger inntil grunnfjell. Består av gråbrun jord, stein og mye 
trekull. Tydelig, men uklar avgrensing, mot lys gråbrun leire undergrunn.  
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F7 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215917.311 12561.125 
Nedgraving, mulig utpløyd kokegrop, ujevn,  80 cm. Består av gråbrun jord, skjørbrent og 
trekull. Tydelig, men uklar avgrensing, mot lys grågul sand undergrunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Foto 24: F7, nedgraving , plan, sett mot nord. 

 
F8 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215918.072 12561.705 
Nedgraving, ujevn, 180 cm. Består av gråbrun jord og trekull.  Tydelig, men uklar avgrensing 
mot lys gråbrun leire undergrunn. 
 
F9 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215869.158 12567.917 
Nedgraving, ujevn, 230 x 50 cm. Består av gråbrun jord og trekull i partier. Tydelig, men 
uklar avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn. 
 
F10 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215870.482 12570.767 
Nedgraving, rund, 80 cm i diameter. Mulig utpløyd kokegrop. Går videre inn i sjaktvegg. 
Består av gråbrun jord og trekull. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire 
undergrunn. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Foto 25: F10, nedgraving, plan, sett mot øst. 
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F11 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215874.312 12580.970 
Nedgraving, ujevn, 55 x 65 cm. Mulig utpløyd kokegrop. Består av gråbrun jord, og mye 
trekull. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leir undergrunn.  
 
F12 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215875.079 12552.826 
Nedgraving, grøftform, 120 x 70 cm orientert i sør-nord retning. Består av gråbrun jord, stein 
og trekull. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire og lys gul sand undergrunn.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Foto 26: F12, nedgraving, plan, sett mot nord. 

 
F13 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215858.970 12556.786 
Nedgraving, ujevn, buet form, 125 x 50 cm orientert i øst-vest retning. Består av gråbrun jord 
og mye trekull. Tydelig avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn.  
 
F14 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215862.351 12568.828 
Nedgraving, ujevn, 85 x 80 cm. Mulig utpløyd kokegrop. Består av gråbrun jord og mye 
trekull. Tydelig avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn.  
 
F15 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215855.619 12573.053 
Nedgraving, ujevn, 70 x 60 cm. Mulig utpløyd kokegrop. Består av gråbrun jord og trekull. 
Tydelig avgrensing mot lys gråbrun leire undergrunn.  
 
 
 
 



 

 27

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Foto 27: F15, nedgraving, plan, sett mot øst. 

 
F16 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215846.375 12567.181 
Nedgraving, ujevn, buet form, 120 x 70 cm. Mulig utpløyd kokegrop. Består av gråbrun jord, 
skjørbrent stein og mye trekull. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire 
undergrunn.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto 28: F16, nedgraving, plan, sett mot øst. 

 
F17 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215847.382 12567.450 
Nedgraving, ujevn, buet form, 170 x 70 cm. Mulig utpløyd kokegrop. Består av gråbrun jord, 
skjørbrent stein og mye trekull. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire 
undergrunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 29: F17, nedgraving, plan, sett mot øst. Endel av F16 i til høyre i bildet.  
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R91751 Bosetningsspor fra steinalder 105/1 Robsrud 
Type Antall 
Bosetningsspor 8 flintfunn 
 
x-koordinat y-koordinat 
216031.818 12754.734 
216040.930 12741288 
216082.385 12779.562 
216078.103 12787.054 
 
Lokaliteten ligger i en bratt helling mot øst. Det er utsikt mot Ellingsrudelva i øst, men deler 
av elva er i dag skjult under bebyggelse og veianlegg. God utsikt mot Haneborgåsen i øst. 
Langevannet som Ellingsrudelva renner ut i, ligger i øst, men  kan ikke sees på grunn av 
vegetasjon og bebyggelse. Grunnen består av 25-50 cm matjord av lys gråbrun leire og 
grusblandet grågul sand. Ligger 85 meter nord for våningshuset på Robsrud gård og 100 
meter nordvest for Robsrudveien. Lokaliteten ligger på mellom 157 og 167 meter over havet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto 30: oversiktsbilde over R91751 sett mot sør. Lokaliteten ligger i skråningen i dyrk et mark med avgrensing 
mot gressbakken sør i bildet. 
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Kartutsnitt med R91751 inntegnet, samt innmålte sjakter. ØK-kart CQ045-5-1. 

 
Funnbeskrivelse 
Det ble funnet under sjakting i dyrket mark 8 stykker flint fra redskapstilvirkning i et  
avgrenset område. De er av god kvalitet, 3 av de er flekker, hvorav en kan være en borspiss 
med mulig retusj, de 5 siste er avslag og fragmenter. De fleste ble funnet på overflaten av 
åkeren, mens noen ble funnet under sjakting og lå da i pløyelaget. Det ble ikke funnet 
strukturer ved sjakting.  Hvis man forutsetter at flintfunnet er fra en strandbundet boplass, kan 
denne ha en høy alder, omtrent 10 000 BP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 31: Flintfunn F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 og F8. 
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F1 Flekke 
Største lengde Største bredde Største tykkelse 
4,5 cm 1,6 cm 0,5 cm 
Flekke av lys gråspettet flint, slått fra flintkjerne.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Foto 32: F1 Flekke 

 
F2 Flekke 
Største lengde Største bredde Største tykkelse 
4,4 cm 2,0 cm 0,6 cm 
Flekke av mørk grå flint med tydelig slagbule. Mulig borspiss med retusj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 33: F2 Flekke 

 
F3 Flekke 
Største lengde Største bredde Største tykkelse 
4,8 cm 2,0 cm 0,6 cm 
Flekke av lys gråspettet flint med noe cortex igjen.  
 
F4 Avslag 
Største lengde Største bredde Største tykkelse 
2,3 cm 1,3 cm 0,5 cm 
Avslag av lys gråspettet flint med tydelig slagbule. 
 
F5 Avslag 
Største lengde Største bredde Største tykkelse 
2,3 cm 1,8 cm 0,3 cm 
Avslag av lys gråhvitspettet flint med tydelig slagbule. 
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F6 Avslag 
Største lengde Største bredde Største tykkelse 
2,5 cm 1,4 cm 1,3 cm 
Avslag av mørk grå spettet flint med slagbule. 
 
F7 Fragment 
Største lengde Største bredde Største tykkelse 
2,9 cm 2,3 cm 0,5 cm 
Fragment av mørk grå flint med noe cortex 
 
F8 Fragment 
Største lengde Største bredde Største tykkelse 
1,7 cm  1,5 cm 0,4 cm 
Fragment av lys grå flint. 
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R91752 Bosetningsspor fra jernalder 105/1 Robsrud 
Type Antall 
Gravhaug 1 
Nedgravinger 3 
Kullprøve 4 g 
 
Det er god utsikt mot nord og Haneborgåsen i øst. Utsikten er begrenset mot sør av 
bebyggelse og vegetasjon. Ligger på en naturlig forhøyning i dyrket mark med fjell synlig i 
dagen i åkeren nord for gravhaugen. Grunnen består 25 cm matjord av lys og lett sandblandet 
jord, noen store steiner og lys gul sand  i undergrunnen. I gravhaugen er det bygd en 
potetkjeller. Beliggenhet 50 meter vest for det minste våningshuset på gården. Lokaliteten 
ligger på ca. 169-175 meter over havet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 34: oversiktsbilde over R91752 sett mot sør. 
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Kartutsnitt med R91752 inntegnet, samt innmålte strukturer og sjakter. ØK-kart CQ045-5-1. 

 
 
Strukturbeskrivelse 
F1 Gravhaug 
x-koordinat y-koordinat 
215901.922 12829.520 
215894.798 12829.651 
215891.465 12838.271 
215890.354 12846.985 
215898.118 12848.819 
215908.766 12838.814 
215905.714 12832.335 
 
Gravhaug, rund, 15 meter i diameter. Det er gravd en potetkjeller i haugen inn fra vest. Endel 
av haugen kan være urørt i øst. Det ligger rydningsstein og takstein langs kanten i nord. 
Bevokst med gress og løvtrær, hovedsaklig hegg og selje. Hele haugen er full av hull gravd av  
grevling. Selve potetkjelleren er murt opp med steinvegger inne i haugen og det er satt nytt 
tak over i nyere tid. Det ble brukt jordbor for å se hvordan fyllmassen var.  
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Fyllmassen besto av sandblandet jord i likhet med åkerjorden rundt haugen, med mye stein i 
fyllmassene, et par ganger ble det truffet på treverk omtrent 60 cm dypt nede i haugen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 35: F1, gravhaug, sett mot øst. 

 
F2 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215941.576 12844.461 
Nedgraving, ujevn, 140 x 160. Går inn i sjaktvegg i øst. Består av gråbrun jord, stein og mye 
trekull. Tydelig mot lys gul sand undergrunn. Kullprøve tatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Foto 36: F2, nedgraving, plan, sett mot vest. 
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F3 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215939.347 12849.2002 
Nedgraving, ujevn, 110 x 200 cm, orientert i øst-vest retning, går inn i sjaktkanten. Består av 
gråbrun jord, stein og trekull. Tydelig mot lys gul sand undergrunn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 37: F3, nedgraving, plan, sett mot vest. 

 
F4 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215921.152 12830.863 
Nedgraving, ujevn, 50 x 60 cm. Består av gråbrun jord, brent sand, mye trekull og skjørbrent 
stein. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys grågul sand/grus/leire undergrunn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 38: F4, nedgraving, plan, sett mot vest. 
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R91753 Veianlegg fra vikingtid 105/1 Robsrud 
Type Antall 
Hulvei 1 
Kullprøve 1 kullprøve tatt og sendt inn for dateringsbestemmelse. 
 
Lokaliteten ligger i en sørvestvendt skråning i dyrket mark, ned mot et bekkefar som renner 
gjennom dyrket mark. Beliggenhet 190 meter sørvest for gårdstunet på Robsrud gård. 
Lokaliteten ligger på ca. 169 meter over havet.  
 
C14 datering fra F1 viser at bosetningssporene er fra middelalder: 
 

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]

400CalAD 600CalAD 800CalAD 1000CalAD 1200CalAD 1400CalAD

Calibrated date

R91753  1100±60BP

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 39: oversikt over R91753 sett mot sørvest. 
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Kartutsnitt med R91753 og R91754 inntegnet, samt innmålte strukturer og sjakter. ØK-kart CP045-5-2. 

 
Strukturbeskrivelse 
F1 veianlegg 
x-koordinat y-koordinat 
215721.862 12659.858 
215730.013 12665.603 
215732.452 12669.829 
215737.335 12676.674 
215739.936 12677.854 
 
Veifaret ligger i skråning ned mot en bekk og ble oppdaget under sjakting som et bredt belte 
med annerledes jordmasse. Det ble det gravd ned for å se hvor dypt det gikk. Pløyelaget var 
på 50 cm, under pløyelaget var det et søkk med dybde på 80 cm og bredde 450 cm. Det kunne 
skilles ut 3 klare lag i profilveggen, det underste var forskøvet mot østsiden. Det øverste laget 
besto av leirblandet jord, mens det midterste laget  besto av hard lys leire og det underste av 
hard mørkere leire.  Alle lagene inneholdt trekull, men det øverste hadde mye trekull. Det ble 
tatt kullprøve fra det nederste laget. Kullprøven ga datering til vikingtid 1100+/-60 BP, Cal 
AD 790 to 1030 (Cal BP 1160 to 920).  
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Det ligger en stor steinblokk ved bredden av bekken på vestsiden og en mindre stein på 
østsiden, dette kan ha vært fundament for en eventuell enkel bro eller klopp. Sjakten ved siden 
av, som lå litt mer opp mot flaten viste ikke noe spor etter veifaret, mens sjakten på andre 
siden av bekken viste et belte med kullholdig jordmasse i undergrunnen.  
 
Opplysninger fra Jon Robsrud er at det ikke har vært vei her over jordet som han kan huske, 
men følger man retningen fra gårdstunet over det registrerte veifaret, til skogen i sørvest har 
det stått et gjerde med et le på grensen til den dyrkede marken. Dyrene gikk på beite i skogen 
her. Fra leet fortsatte en sti over fjellet hvor Coca Cola AS i dag har sine bygg. Stien her 
hadde hulveispreg i skråningen og forsatte over fjellet ned til større vei på andre siden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 40: R91753 i profil med Jon Robsrud sett mot nordøst. Det nederste laget går midt i det mørke leirlaget, 
under den lysere laget med leire.
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R91754 Bosetningsspor fra jernalder 105/1 Robsrud 
Type Antall 
Nedgravinger 6 
 
Ligger på en flate i dyrket mark, 180 meter sørvest for gårdstunet på Robsrud. Utsikt er 
begrenset på grunn av omkringliggende bebyggelse og skog. Utsikt mot lokalitet R91750 med 
gravrøys i nordvest, lokalitet R91749 i nord og veifar R91753 i vest. Grunnen består av 30 cm 
matjord, undergrunnen er i lys gråbrun leire og grågul sand/grus med endel stein. Lokaliteten 
ligger på ca. 172 meter over havet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartutsnitt med R01754 og R91753 inntegnet, samt innmålte strukturer og sjakter. ØK-kart CP045-5-2 . 

 
Strukturbeskrivelse 
F1 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215742.415 12720.321 
Nedgraving, ujevn, 80 x 50 cm. Består av gråbrun jord og trekull. Tydelig, men uklar 
avgrensing mot lys leire undergrunn. 
 

F2 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215747.354 12712.395 
Nedgraving, ujevn, 40 cm. Består av gråbrun jord og  trekull. Tydelig mot lys grå leire 
undergrunn.  
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F3 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215738.042 12716.976 
Nedgraving, ujevn, 90 x 40 cm. Består av gråbrun jord og trekull. Tydelig, men uklar 
avgrensing, mot lys grå leire undergrunn.  
 
F4 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215739.875 12713.430 
Nedgraving, ujevn, 90 cm. Består av grå jord, stein og  trekull. Tydelig, men uklar avgrensing 
mot lys gråbrun sand/grus undergrunn.  
 
F5 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215741.040 12709.680 
Nedgraving, oval, 60 x 40 cm. Består av gråbrun jord, mye trekull, brent sand og noen mindre 
stein. Tydelig og klar avgrensing mot lys grå leire undergrunn.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Foto 41: F5, nedgraving, plan, sett mot vest. 

 
F6 Nedgraving 
x-koordinat y-koordinat 
215722.365 12718.177 
Nedgraving, ujevn, 180 x 90 cm, orientert i nordøst-sørvest retning. Består av gråbrun jord, 
mye trekull og noen mindre stein. Tydelig, men uklar avgrensing mot lys gråbrun leire 
undergrunn. 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

Foto 42: F6, nedgraving, plan, sett mot vest. 
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R91825 Bosetningsspor fra nyere tid 105/1 Robsrud 
Type Antall 
Steinkonstruksjon 1 

Ellingsrudelva ligger i et terrenget med bratt skråning opp i nordøst og noe mindre bratt 
terreng mot sørøst. Området rundt elva er fuktig myrområde bevokst med kratt og bregner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartutsnitt med R91825 inntegnet. ØK-kart CP046-5-4 . 

F1 Steinkonstruksjon 
På begge sider av Elllingsrudelva er det lagt opp stein, de fleste steder ser det ut som naturlige 
steinbredder, men noen steder er det tydelig lagt stein opp i mur. Det ligger ikke stein annet 
enn enkeltvis ellers langs elva i området. Murene har sannsynligvis blitt lagd i forbindelse 
med vannføring til en mølle som lå under Robsrud gård. Mølla er avtegnet på et gammelt 
håndtegnet kart fra 1887 som finnes i privat eie på gården (se side 7).  Murene ligger da 
ovenfor der hvor selve mølla var plassert. Selve mølla er det ikke spor etter. Murene er synlig 
langs elva ca. 100 meter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 43: murrester langs Ellingsrudelva sett mot nordøst. 
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R91835 Annen arkeologisk aktivitet fra steinalder 105/1 Robsrud 
Type Antall 
 Flint 1 

Et enkelt funn av flintavslag på en liten forhøyning i dyrket mark, nordøst for bygningene på 
Robsrud gård og lokalitet R91748. Flintavslaget lå i pløyelaget. Grunnen består av lett 
sandblandet jord og lys sand/grus med noe stein i undergrunnen. God utsikt mot nord og 
Haneborgåsen i øst, i sør er utsikten begrenset av vegetasjon og bebyggelse. Funnstedet er 90 
meter nordøst for våningshuset på Robsrud gård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversiktskart over et enkeltfunn av flint R91835. Øk -kart CQ045-5-1. 

 

F1 Avslag 
x-koordinat y-koordinat 
216012.040 12843.428 

 
Største lengde Største bredde Største tykkelse 
2,7 cm 1,2 cm 0,6 cm 
Flekke av lys grå flint med slagbule. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto 44: flintavslag R91835. 
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R91836 Annen arkeologisk aktivitet fra jernalder/middelalder 105/1 Robsrud 
Type Antall 
Leirkarskår 1 

Et enkelt funn av leirkarskår i dyrket mark, 10 meter nordøst for stabburet på Robsrud gård. 
Leirkarskåret lå i pløyelaget i utkanten av jordet. Grunnen består av lett sandblandet jord i 
pløyelaget og lys gråbrun leire i undergrunnen. God utsikt mot nord og Haneborgåsen i øst. 
 
F1 Leirkarskår 
Største lengde Største bredde Største tykkelse 
4,3 cm 2,9 cm 1,3 cm 
Leirkarskår, grovt magret med kvarts, gråbrent med svart  innside. Smuler lett opp fra utsiden. 
En av sidene er glatt, med en liten kant som buer seg opp, men ser ikke ut som en rand. Skåret 
buer svakt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto 45: leirkarskår R91836. 

 
 
R91837 Annen arkeologisk aktivitet fra middelalder 105/1 Robsrud 
Type Antall 
Leirkarskår 1 

Et enkelt funn av leirkarskår i dyrket mark, 10 meter nordøst for stabburet på Robsrud gård. 
Leirkarskåret lå i pløyelaget i utkanten av jordet. Grunnen består av lett sandblandet jord i 
pløyelaget og lys gråbrun leire i undergrunnen. God utsikt mot nord og Haneborgåsen i øst. 
 
F1 Leirkarskår 
Største lengde Største bredde Største tykkelse 
4,1 cm 3,1 cm 0,8 cm 
Leirkarskår, gråbrent med gråsvart innside og utside.Tydelige glattespor på utsiden i form av 
blankere felt med små forhøyninger i mellom. Skåret buer i alle retninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 46: leirkarskår R91837. 
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R91838 Annen arkeologisk aktivitet fra middelalder 105/1 Robsrud 
Type Antall 
Leirkarskår 1 

Et enkelt funn av leirkarskår i dyrket mark, 40 meter sør for låven på Robsrud gård. 
Leirkarskåret lå i presset ned i undergrunnen med randen opp så vidt synlig. Grunnen består 
av lett sandblandet jord i pløyelaget og lys gråbrun leire i undergrunnen. God utsikt mot nord 
og Haneborgåsen i øst. 
 
F1 Leirkarskår 
Største lengde Største bredde Største tykkelse 
5,3 cm 2,7 cm 0,9 cm 
Leirkarskår, randskår, gråbrent med svart  innside. Svartgrå og brun på utsiden. Karet skåret 
kommer fra, har hatt en diameter på ca. 23 cm og har buet ut umiddelbart ut etter randen.  
Randen har en krage slik mange kanner fra middelalder har. Diameter på munningen og 
fasongen derimot tyder ikke på at dette har vært et skår fra en kanne.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Foto 47: leirkarskår R91838. 

 
 
R91839 Annen arkeologisk aktivitet fra middelalder 105/1 Robsrud 
Type Antall 
Tegl 3 

Funn av middelaldertegl i en nedgraving i forbindelse med møkkakjeller, 10 meter vest for fra  
låven på Robsrud gård. I følge grunneier ble masser fra et nedrevet bryggerhus brukt til å fylle 
igjen gropen. Sammen med middelalderteglen lå også mer moderne tegl. Grunnen består av 
lett sandblandet jord i pløyelaget og lys gråbrun leire i undergrunnen.  
 

F1 Tegl 
Tre bruddstykker av teglstein, alle med bredde 11,5 og høyde varierende mellom 4,5 – 5,5 
cm. Både bredden og høyden skiller middelalderteglen fra nyere tegl som er både smalere og 
høyere. Fargen varierer mellom vanlig teglrød til mer dyp rødfarge og fasongen er ujevn. 
Muren i Bispegården i Oslo har samme type tegl som teglfunnet på Robsrud, se bilde 48. 
Muren i Bispegården er rester etter en vegg i Olavsklostret. Mariakirken på Sørenga var også 
bygd med tegl. Det lå et teglverk på østsiden av Alnaelven i middelalderen, første gang nevnt 
i skriftlige kilder i 1290.  
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Tegl var eksklusivt i middelalderen og bare spesielle bygninger ble bygd i tegl. Derfor er det 
ikke sannsynlig at teglen funnet på Robsrud er opprinnelig fra en bygning på gården. Den er 
brukt i bryggerhuset, men som gjenbrukt tegl som har kommet fra Gamlebyen i Oslo. Låven 
på gården er et eksempel på gjenbruk av tegl. Låven brant i 1938 og ble bygd opp igjen med 
brukt tegl fra byen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Foto 48: tegl R91839. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 49: muren til Bispegården i Oslo. 
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Fotoliste 
Foto  Motiv Side 
1 Robsrud gård, sett mot sør. 1 

2 R91748 F1, nedgraving, plan, sett mot øst 11   
3 R91748 F3, nedgraving, plan, sett mot sør 11 
4 R91748 F7, nedgraving, plan, sett mot øst 12 
5 R91748 F8, nedgraving, plan, sett mot øst 12 
6 R91748 F9, nedgraving, plan, sett mot øst 13 
7 R91748 F10, nedgraving, plan, sett mot øst 13 
8 R91748 F11, kokegrop, plan, sett mot øst 13 
9 Oversiktsbilde over R91749, sett mot øst 14 
10 R91749 F1, grøft, plan, sett mot nord 16 
11 R91749 F2, nedgraving, plan, sett mot nordøst 16 
12 R91749 F7, stolpehull, plan, sett mot øst 17 
13 R91749 F8, nedgraving, plan, sett mot nord 17 
14 R91749 F11, nedgraving, plan, sett mot øst 18 
15 R91749 F15, nedgraving, plan, sett mot øst 19 
16 R91749 F16, nedgraving, plan, sett mot øst 19 
17 R91749 F23, nedgraving, plan, sett mot øst 20 

18 Oversiktsbilde over R91750 sett mot nordvest 21 
19 R91750 F1, gravrøys, sett mot øst 23 
20 R91752 F2, nedgraving, plan, sett mot vest 23 
21 R91750 F2, nedgraving, plan, sett mot nord 23 
22 R91750 F4, nedgraving, plan, sett mot nord 24 
23 R91750 F5, kokegrop, plan, sett mot nord 24 
24 R91750 F7, nedgraving, plan, sett mot nord 25 
25 R91750 F10, nedgraving, plan, sett mot øst 25 
26 R91750 F12, nedgraving, plan, sett mot nord 26 
27 R91750 F15, nedgraving, plan, sett mot øst 27 
28 R91750 F16, nedgraving, plan, sett mot øst 27 
29 R91750 F17, nedgraving, plan, sett mot øst 27 
30 Oversiktsbilde over R91751, sett mot sør 28 
31 Flintfunn fra R91751 F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 og F8 29 
32 Flintfunn fra R91751 F1 30 
33 Flintfunn fra R91751 F2 30 

34 Oversiktsbilde over R91752 sett mot sør 32 
35 R91752 F1, gravhaug, plan, sett mot øst 34 
36 R91752 F2, nedgraving, plan, sett mot vest 34 
37 R91752 F3, nedgraving, plan, sett mot vest 35 
38 R91752 F4, nedgraving, plan, sett mot vest 35 
39 Oversiktbilde over R91753, sett mot sørvest 36 
40 R91753 i profil med Jon Robsrud, sett mot nordøst 38 
41 R91754 F5, nedgraving, plan, sett mot vest 40 
42 R91754 F6, nedgraving, plan, sett mot vest 40 
43 Murrester langs Ellingsrudelven, sett mot nordøst 41 
44 Flintavslag R91835 42 
45 Leirkarskår R91836 43 
46 Leirkarskår R91837 43    
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47 Leirkarskår R01838 44 
48 Tegl R91839 45 
49 Bispegården i Oslo 45 
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Registreringsskjema med nyregistreringer i Askeladden 
 

Lokalitet - 91748 - Arkeologisk lokalitet - 
Bosetning/aktivitetsområde -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Bosetning/aktivitetsområde  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ045-5-1 
Kommune: Lørenskog    
Gårdsnavn:  Robsrud   

 

Eiendomsopplysninger 

Eiendom 1 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

Eiendom 2 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

 
 

Oppretting og ansvar 

Registrert 

     
Dato: 01.07.2005  Ansvarlig etat: Akershus 

fylkeskommune 
Utført av: Reidun Marie Aasheim  Instans:   

 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan 
for terminalanlegg på gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie 
Aasheim. 02.05.-07.07.2005  

Beskrivelse: 
Lokaliteten består av 10 nedgravinger og 1 kokegrop.  

Terrengbeskrivelse: 
Lokaliteten ligger på en flate i svak helling mot vest i dyrket mark. Det er god utsikt mot 
Ellingsrudelva i nord og Haneborgåsen i øst. Langevannet ligger i øst, men er ikke synlig fra 



 

 49

lokaliteten på grunn av bebyggelse og vegetasjon. Grunnen består av 30 cm matjord med noen 
store steiner i undergrunnen og pløyelaget, vekslende undergrunnen med lys gråbrun leire og 
grusblandet grågul sand.  

Orientering: 
Ligger i dyrket mark vest for gårdstunet på Robsrud, 55 meter nordøst for stabburet på gården.  

Tilhørende enkeltminner 

 1 Bosetningsspor AUT

 4 Bosetningsspor AUT

 5 Bosetningsspor AUT

 6 Bosetningsspor AUT

 7 Bosetningsspor AUT

 8 Bosetningsspor AUT

 9 Bosetningsspor AUT

 10 Bosetningsspor AUT

 11 Bosetningsspor AUT

 12 Bosetningsspor AUT

 13 Kokegrop AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf: 4  

Vedtak:  

 

Sikringssone 

Beskrivelse:  Sikringssone på: 5 meter 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: KML   

Paragraf: 6  
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Lokalitet - 91749 - Arkeologisk lokalitet - 
Bosetning/aktivitetsområde -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Bosetning/aktivitetsområde  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CP045-5-2 
Kommune: Lørenskog    
Gårdsnavn:  Robsrud   

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

 
 

Oppretting og ansvar 

Registrert 

     
Dato: 04.07.2005  Ansvarlig etat: Akershus 

fylkeskommune 
Utført av: Reidun Marie Aasheim  Instans:   

 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan 
for teminalanlegg på gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie 
Aasheim. 02.05-07.07.2005  

Beskrivelse: 
Lokaliteten består av 1 grøft, 1 stolpehull og 21 nedgravinger.  

Terrengbeskrivelse: 
Lokaliteten ligger på en flate i svak helling mot vest. Det er utsikt mot Ellingsrudelva i nord og 
Haneborgåsen i øst. Gravrøys R91750 ligger 60 meter sørvest for lokaliteten med et bekkefar i 
mellom. Grunnen består av 25-50 cm matjord, undergrunnen er av lys gråbrun leire og 
grusblandet grågul sand.  

Orientering: 
Ligger i åker, 50 meter nordvest for låven på Robsrud.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Bosetningsspor AUT

 2 Bosetningsspor AUT
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 3 Bosetningsspor AUT

 4 Bosetningsspor AUT

 5 Bosetningsspor AUT

 6 Bosetningsspor AUT

 7 Stolpehull AUT

 8 Bosetningsspor AUT

 9 Bosetningsspor AUT

 10 Bosetningsspor AUT

 11 Bosetningsspor AUT

 12 Bosetningsspor AUT

 13 Bosetningsspor AUT

 14 Bosetningsspor AUT

 15 Bosetningsspor AUT

 16 Bosetningsspor AUT

 17 Bosetningsspor AUT

 18 Bosetningsspor AUT

 19 Bosetningsspor AUT

 20 Bosetningsspor AUT

 21 Bosetningsspor AUT

 22 Bosetningsspor AUT

 23 Bosetningsspor AUT 

 

Tilstand registrert den  
 

Tilstand:  Registrert dato:  

Årsak:  Registrert av:  

Arealbruk:  Utførende instans:  

  Oppdragsgiver:   

 

 
 
 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf: 4  

Vedtak:  

 

Sikringssone 

Beskrivelse:  Sikringssone på: 5 meter 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: KML   

Paragraf: 6  
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Lokalitet - 91750 - Arkeologisk lokalitet - Gravminne - 
Lensmannshaugen 

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Gravminne  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CP045-5-2 
Kommune: Lørenskog    
Gårdsnavn:  Robsrud   

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 04.07.2005  Ansvarlig etat: Akershus 

fylkeskommune 
Utført av: Reidun Marie Aasheim  Instans:   

 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan 
for teminalanlegg på gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie 
Aasheim. 02.05-07.07.2005  

Beskrivelse: 
Lokaliteten består av 1 gravrøys, 1 kokegrop og 15 nedgravinger.  

Terrengbeskrivelse: 
Lokaliteten ligger på beitemark på en flate i svak helling mot nord og i øst et bekkefar. Det er 
utsikt mot Ellingsrudelva i nord, Haneborgåsen og gårdstunet på Robsrud i øst, mot sør ser man 
skog og bebyggelse. Grunnen består av 25 cm matjord og partier med grunnfjell, noen partier 
med også synlig fjell i dagen, undergrunnen er av lys gråbrun leire og grågul sand med noe 
stein. En åkerholme med gravrøys ligger sentralt på beitet.  

Orientering: 
125 meter vest for låven på Robsrud gård og 110 meter sør for Robsrudveien.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Gravrøys AUT

 2 Bosetningsspor AUT

 3 Bosetningsspor AUT
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 4 Bosetningsspor AUT

 5 Kokegrop AUT

 6 Bosetningsspor AUT

 7 Bosetningsspor AUT

 8 Bosetningsspor AUT

 9 Bosetningsspor AUT

 10 Bosetningsspor AUT

 11 Bosetningsspor AUT

 12 Bosetningsspor AUT

 13 Bosetningsspor AUT

 14 Bosetningsspor AUT

 15 Bosetningsspor AUT

 16 Bosetningsspor AUT

 17 Bosetningsspor AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf: 4  

Vedtak:  

 

Sikringssone 

Beskrivelse:  Sikringssone på: 5 meter 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: KML   

Paragraf: 6  
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Lokalitet - 91751 - Arkeologisk lokalitet - 
Bosetning/aktivitetsområde -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Bosetning/aktivitetsområde  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ045-5-1 
Kommune: Lørenskog    
Gårdsnavn:  Robsrud   

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 05.07.2005  Ansvarlig etat: Akershus 

fylkeskommune 
Utført av: Reidun Marie Aasheim  Instans:   

 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan 
for teminalanlegg på gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie 
Aasheim. 02.05-07.07.2005  

Beskrivelse: 
Det ble funnet under sjakting i dyrket mark 8 stykker flint fra redskapstilvirkning i et avgrenset 
område. De er av god kvalitet, 3 av de er flekker, hvorav en kan være en borspiss med mulig 
retusj, de 5 siste er avslag og fragmenter. De fleste ble funnet på overflaten av åkeren, mens 
noen ble funnet under sjakting og lå da i pløyelaget. Det ble ikke funnet strukturer ved sjakting. 
Hvis man forutsetter flintfunnet fra en strandbundet boplass kan denne ha en høy alder, 
omtrent 10 000 BP. Lokaliteten ligger på mellom 157 og 167 meter høyde over havet.  

Terrengbeskrivelse: 
Lokaliteten ligger i en bratt helling mot øst. Det er utsikt mot Ellingsrudelva i øst, men deler av 
elva er i dag skjult under bebyggelse og veianlegg. God utsikt mot Haneborgåsen i øst. 
Langevannet som Ellingsrudelva renner ut i, ligger i øst men kan ikke sees på grunn av 
vegetasjon og bebyggelse. Grunnen består 25-50 cm matjord av lys gråbrun leire og 
grusblandet grågul sand.  

Orientering: 
Ligger 85 meter nord for våningshuset på Robsrud gård og 100 meter nordvest for 
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Robsrudveien.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Funnsted AUT

 2 Funnsted AUT

 3 Funnsted AUT

 4 Funnsted AUT

 5 Funnsted AUT

 6 Funnsted AUT

 7 Funnsted AUT

 8 Funnsted AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf: 4  

Vedtak:  

 

Sikringssone 

Beskrivelse:  Sikringssone på: 5 meter 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: KML   

Paragraf: 6  
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Lokalitet - 91752 - Arkeologisk lokalitet - Gravminne -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Gravminne  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ045-5-1 
Kommune: Lørenskog    
Gårdsnavn:  Robsrud   

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 05.07.2005  Ansvarlig etat: Akershus 

fylkeskommune 
Utført av: Reidun Marie Aasheim  Instans:   

 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan 
for teminalanlegg på gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie 
Aasheim. 02.05-07.07.2005  

Beskrivelse: 
Lokaliteten består av en gravhaug og tre nedgravinger.  

Terrengbeskrivelse: 
Det er god utsikt mot nord og Haneborgåsen i øst. Utsikten i sør er begrenset av bebyggels eog 
vegetasjon. Ligger på en naturlig forhøyning i dyrket mark med fjell synlig i dagen i åkeren nord
for gravhaugen. Grunnen består 25 matjord av lett og lys sandblandet jord, noen store steiner 
og lys gul sand i undergrunn.  

Orientering: 
50 meter vest for det minste våningshuset på Robsrud gård.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Gravhaug AUT

 2 Bosetningsspor AUT

 3 Bosetningsspor AUT
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 4 Bosetningsspor AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf: 4  

Vedtak:  

 

Sikringssone 

Beskrivelse:  Sikringssone på: 5 meter 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: KML   

Paragraf: 6  
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Lokalitet - 91753 - Arkeologisk lokalitet - Veianlegg -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Veianlegg  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CP045-5-2 
Kommune: Lørenskog    
     
Gårdsnavn:  Robsrud   

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 05.07.2005  Ansvarlig etat: Akershus 

fylkeskommune 
Utført av: Reidun Marie Aasheim  Instans:   

 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan 
for terminalanlegg Posten Norge AS på gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. 
V/Reidun Marie Aasheim. 02.05-07.07.2005  

Beskrivelse: 
Det ble funnet en veifar i undergrunnen ved sjakting. Veifaret ligger i skråning ned mot en bekk 
og ble oppdaget under sjakting som et bredt belte med anderledes jordmasse, derfor ble det 
gravd ned for å se hvor dypt det gikk og for å se om det var mulig å se noe i en profilvegg. 
Pløyelaget var på 50 cm, under pløyelaget var det et søkk med dybde på 80 cm og bredde 450 
cm. Det kunne skilles ut 3 klare lag, det underste var forskøvet mot østsiden. Det øverste laget 
besto av leirblandet jord, mens det midterste laget besto av hard lys leire og det underste av 
hard mørkere leire. Alle lagene inneholdt trekull, men det øverste hadde mye trekull. Det ble 
tatt kullprøve fra det nederste laget og sendt inn for dateringsbestemmelse. Dateringen ble 
bestemt til vikingtid: 1100+/-60 BP, Cal AD 790 to 1030 (Cal BP 1160 to 920). Det ligger en 
stor steinblokk ved bredden av bekken på vestsiden og en mindre stein på østsiden, dette kan 
ha vært fundament for en eventuell enkel bro eller klopp. Sjakten ved siden av, som lå litt mer 
opp mot flaten viste ikke noe spor etter veifaret, mens sjakten på andre siden av bekken viste 
et belte med kullholdig jordmasse. Opplysninger fra Jon Robsrud er at det ikke har vært vei her 
over jordet som han kunne huske, men følger man retningen fra gårdstunet over det registrerte 
veifaret, til skogen i sørvest har det stått et gjerde med et le på grensen til den dyrkede 
marken. Dyrene gikk på beite i skogen her. Fra leet fortsatte en sti over fjellet hvor Coca Cola 
AS i dag har sine bygg. Stien her hadde hulveispreg i skråningen og forsatte over fjellet ned til 
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større vei på andre siden.  

Terrengbeskrivelse: 
Ligger i en sørvestvendt skråning i dyrket mark ned mot bekk som renner gjennom den 
dyrkede marken.  

Orientering: 
190 meter sørvest for gårdstunet på Robsrud.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 VeiAUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf: AUT/4  

Vedtak:  

 

Sikringssone 

Beskrivelse:  Sikringssone på: 5 meter 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: KML   

Paragraf: 6  
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Lokalitet - 91754 - Arkeologisk lokalitet - 
Bosetning/aktivitetsområde -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Bosetning/aktivitetsområde  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CP045-5-2 
Kommune: Lørenskog    
Gårdsnavn:  Robsrud   

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 07.07.2005  Ansvarlig etat: Akershus 

fylkeskommune 
Utført av: Reidun Marie Aasheim  Instans:   

 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan 
for teminalanlegg på gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie 
Aasheim. 02.05-07.07. 2005  

Beskrivelse: 
Lokaliteten består av 6 nedgravinger.  

Terrengbeskrivelse: 
Ligger på en flate i dyrket mark. Utsikten er begrenset på grunn av omkringliggende 
bebyggelse og skog. Utsikt mot lokalitet R91750 med gravrøys i nordvest, lokalitet R91749 i 
nord og veifar R91753 i vest. Grunnen består av 30 cm matjord, undergrunnen er i lys gråbrun 
leire og grågul sand/grus med endel stein.  

Orientering: 
180 meter sørvest for gårdstunet på Robsrud.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Bosetningsspor AUT
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 2 Bosetningsspor AUT

 3 Bosetningsspor AUT

 4 Bosetningsspor AUT

 5 Bosetningsspor AUT

 6 Bosetningsspor AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf: 4  

Vedtak:  

 

Sikringssone 

Beskrivelse:  Sikringssone på: 5 meter 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 24.06.2005 

Lovgrunnlag: KML   

Paragraf: 6  
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Lokalitet - 91825 - Arkeologisk lokalitet - 
Bosetning/aktivitetsområde -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Bosetning/aktivitetsområde  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CP045-5-2 
Kommune: Lørenskog    
Gårdsnavn:  Robsrud   

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 04.07.2005  Ansvarlig etat: Akershus 

fylkeskommune 
Utført av: Reidun Marie Aasheim  Instans:   

 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan 
for teminalanlegg på gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie 
Aasheim. 02.05-07.07.2005  

Beskrivelse: 
På begge sidebredder av Ellingsrudelva er det murt opp stein, de fleste steder er det rast ut så 
det ser ut som naturlig steinbredder, men noen steder er det tydelig lagt stein opp i mur. Det 
ligger ikke stein annet en enkeltvis ellers langs elva i området. Murene har sannsynligvis blitt 
lagd i forbindelse med vannføring til mølle som lå under Robsrud gård. Mølla er avtegnet på et 
gammelt håndtegnet kart fra 1897 som finnes i privat eie på gården, se også 
litteraturhenvisning. Murene langs elva ligger da ovenfor der hvor selve mølla var plassert. 
Selve mølla er det ikke spor etter. Murene er synlig langs elva ca. 100 meter.  

Terrengbeskrivelse: 
Der hvor Ellingsrudelva ligger innenfor planområdet ligger den i et søkk i terrenget med bratt 
skråning opp i nordøst og noe mindre bratt terreng opp i sørøst. Området er fuktig myrområde 
bevokst kjerrkratt. Sykkel og gangsti følger elva i sørvest -nordøst retning.  
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Orientering: 
Ligger omtrent 100 meter sørvest for gangbru som kommer fra Robsrudveien og krysser over 
elva.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Steinkonstruksjon UAV 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Ikke fredet Vernedato: 04.07.2005 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf: 4  

Vedtak:  
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Lokalitet - 91835 - Arkeologisk lokalitet - Annen arkeologisk 
lokalitet -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Annen arkeologisk 

lokalitet  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ045-5-1 
Kommune: Lørenskog    
Gårdsnavn:  Robsrud   

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 05.07.2005  Ansvarlig etat: Akershus 

fylkeskommune 
Utført av: Reidun Marie Aasheim  Instans:   

 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan 
for teminalanlegg på gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie 
Aasheim. 02.05-07.07.2005  

Beskrivelse: 
Et enkeltfunn av flint i pløyelaget. Største lengde: 2,7 cm Største bredde: 1,2 cm Største 
tykkelse: 0,6 cm Flekke av lys grå flint med slagbule.  

Terrengbeskrivelse: 
Funnet på en liten forhøyning i dyrket mark nordøst for bygningene på Robsrud gård og 
lokalitet R91748. Grunnen består av lett sandblandet jord og lys sand/grus med noe stein i 
undergrunnen. God utsikt mot nord og Haneborgåsen i øst, i sør er utsikten noe begrenset av 
vegetasjon og bebyggelse.  

Orientering: 
90 meter nordøst for våningshuset på Robsrud gård.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Funnsted AUT 
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Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Ikke fredet Vernedato: 05.07.2005 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf: 4  

Vedtak:  
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Lokalitet - 91836 - Arkeologisk lokalitet - Annen arkeologisk 
lokalitet -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Annen arkeologisk 

lokalitet  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ045-5-1 
Kommune: Lørenskog    
Gårdsnavn:  Robsrud   

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 05.07.2005  Ansvarlig etat: Akershus 

fylkeskommune 
Utført av: Reidun Marie Aasheim  Instans:   

 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan 
for teminalanlegg på gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie 
Aasheim. 02.05-07.07.2005  

Beskrivelse: 
Et enkelt funn av leirkarskår i dyrket mark. Leirkarskår, grovt magret med kvarts, gråbrent med 
svart innside. Smuler lett opp fra utsiden. En av sidene er glatt, med en liten kant opp, men ser 
ikke ut som en rand. Skåret buer svakt.  Største lengde: 4.3 cm, største bredde: 2,9 cm, 
største tykkelse: 1,3 cm 

Terrengbeskrivelse: 
Leirkarskåret ble funnet i pløyelaget i utkanten av jordet. Grunnen består av lett sandblandet 
jord i pløyelaget og lys gråbrun leire i undergrunnen. God utsikt mot nord og Haneborgåsen i 
øst.  

Orientering: 
10 meter nordøst for stabburet på Robsrud gård.   

Tilhørende enkeltminner 
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 1 Funnsted AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Ikke fredet Vernedato: 05.07.2005 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf: 4  

Vedtak:  
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Lokalitet - 91837 - Arkeologisk lokalitet - Annen arkeologisk 
lokalitet -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Annen arkeologisk 

lokalitet  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ045-5-1 
Kommune: Lørenskog    
Gårdsnavn:  Robsrud   

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 05.07.2005  Ansvarlig etat: Akershus 

fylkeskommune 
Utført av: Reidun Marie Aasheim  Instans:   

 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan 
for teminalanlegg på gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie 
Aasheim. 02.05-07.07.2005  

Beskrivelse: 
Et enkeltfunn av leirkarskår i pløyelaget. Største lengde: 4,1 cm Største bredde: 3,1 cm Største 
tykkelse: 0,8 cm. Leirkarskår, gråbrent med gråsvart innside og utside. Tydelige glattespor på 
utsiden i form av blankere felt med små forhøyninger i mellom. Skåret buer i alle retninger.  

Terrengbeskrivelse: 
Leirkarskåret lå i pløyelaget i utkanten av jordet. Grunnen består av lett sandblandet jord i 
pløyelaget og lys gråbrun leire i undergrunnen. God utsikt mot nord og Haneborgåsen i øst.  

Orientering: 
10 meter nordøst for stabburet på Robsrud gård.   

Tilhørende enkeltminner 
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 1 Funnsted AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Ikke fredet Vernedato: 05.07.2005 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf: 4  

Vedtak:  
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Lokalitet - 91838 - Arkeologisk lokalitet - Annen arkeologisk 
lokalitet -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Annen arkeologisk 

lokalitet  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CP045-5-2 
Kommune: Lørenskog    
Gårdsnavn:  Robsrud   

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 05.07.2005  Ansvarlig etat: Akershus 

fylkeskommune 
Utført av: Reidun Marie Aasheim  Instans:   

 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan 
for teminalanlegg på gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie 
Aasheim. 02.05-07.07.2005  

Beskrivelse: 
Et enkeltfunn av leirkarskår funnet i pløyelaget. Største lengde: 5,3 cm Største bredde: 2,7 cm 
Største tykkelse: 0,9 cm. Leirkarskår, randskår, gråbrent med svart innside. Svartgrå og brun 
på utsiden. Karet skåret kommer fra, har hatt en diameter på ca. 23 cm og har buet ut 
umiddelbart ut etter randen.  

Terrengbeskrivelse: 
Leirkarskåret lå i presset ned i undergrunnen med randen opp så vidt synlig. Grunnen består av 
lett sandblandet jord i pløyelaget og lys gråbrun leire i undergrunnen. God utsikt mot nord og 
Haneborgåsen i øst.  

Orientering: 
40 meter sør for låven på Robsrud gård.   

Tilhørende enkeltminner 
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 1 Funnsted AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Ikke fredet Vernedato: 05.07.2005 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf: 4  

Vedtak:  
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Lokalitet - 91839 - Arkeologisk lokalitet - Annen arkeologisk 
lokalitet -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Annen arkeologisk 

lokalitet  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CP045-5-2 
Kommune: Lørenskog    
Gårdsnavn:  Robsrud   

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 105  Festenr: 0 
Bnr: 1  Seksjonsnr: 0 
Bruksnavn: Robsrud   

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 05.07.2005  Ansvarlig etat: Akershus 

fylkeskommune 
Utført av: Reidun Marie Aasheim  Instans:   

 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Rapport fra registrering av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med reguleringsplan 
for teminalanlegg på gbnr. 105/1 i Lørenskog kommune, Akershus fylke. V/Reidun Marie 
Aasheim. 02.05-07.07.2005  

Beskrivelse: 
Tegl funnet som fyllmasse i grop. Tre teglstein i bruddstykker, alle hadde bredde 11,5 og høyde 
varierende mellom 4,5 – 5,5 cm. Både bredden og høyden skiller middelalderteglen fra mer 
nyere tegl som er både smalere og høyere. Fargen varierer mellom vanlig teglrød til mer dyp 
rødfarge og fasongen er ujevn. Det er det ikke sannsynlig at teglen funnet på Robsrud er 
opprinnelig fra en bygning på gården. Den er brukt i bryggerhuset, men som gjenbrukt 
rivningstegl som har kommet fra Gamlebyen i Oslo.  

Terrengbeskrivelse: 
Funn av middelaldertegl i en nedgraving i forbindelse med møkkakjeller. I følge grunneier ble 
masser fra en nedrevet bryggerhus brukt til å fylle igjen gropen. Sammen med 
middelalderteglen lå også mer moderne tegl. Grunnen består av lett sandblandet jord i 
pløyelaget og lys gråbrun leire i undergrunnen.  
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Orientering: 
10 meter vest for låven på Robsrud gård.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Funnsted AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Ikke fredet Vernedato: 05.07.2005 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf: 4  

Vedtak:  
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Tidligere registreringer i Askeladden omtalt i rapporten  
 
 
Lokalitet - 41901 - Arkeologisk lokalitet - Gravminne -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Gravminne  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Oslo  ØK-kart: CP046-5-4 
Kommune: Oslo    
Gårdsnavn:  Stovner   

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Oslo   
Gnr: 102  Festenr: 0 
Bnr: 425  Seksjonsnr: 0  

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 08.06.1973  Ansvarlig etat:  
Utført av: T. Ingebretsen og M. 

Frøystad 
 Instans:  

    Tidligere 
idnummer: 

1-002061 

 
 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Røysa kan muligens være identisk med røys på Høybråten, ført opp under Stovner, gnr 102. S. 
Marstranders innberetning, november 1940.  

Beskrivelse: 
Avlang røys, noe utflytende særlig i NNØ-enden, godt synlig i terrenget, beliggende på en lav 
lyngbevokst bergrygg orientert NNØ-SSV. Bygd av rundkamp og bruddstein av varierende 
størrelse og delvis dekket lyng og ose. St l i NNØ-SSV 9m, st br 7m.  

Terrengbeskrivelse: 
Utkant av skogsterreng, bevokst med lauvkratt og bartrær. I NV begrenset av Djupdalstraséen. 
I SØ av en skråning mot Ellingsrudelva. Utsikt i SV mot motorvegen og i V mot Karihaugen.  

Orientering: 
Ca 75m SØ for N-enden av undergang under motorveg.   

Tilhørende enkeltminner 
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 1 Gravrøys AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 08.06.1973 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf:   

Vedtak:  

 
 
Lokalitet - 70116 - Arkeologisk lokalitet - Gravminne -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Gravminne  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ046-5-3 
Kommune: Lørenskog     

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 107  Festenr: 0 
Bnr: 4  Seksjonsnr: 0  

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 30.06.1977  Ansvarlig etat:  
Utført av: A.E.Pettersen  Instans:  
Flyfoto, serie: 5445 F4 (R08)   Tidligere 

idnummer: 
1-008618 

 
 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
UO top ark: S. Grieg. Innberetning 1927. J. Garder. Innberetning 22.02.1928. A. Skjølsvold. 
Innberetning 23.11.1962.  

Beskrivelse: 
Rundrøys. Klart markert. Består av mellomstor og stor bruddstein. En del stein er flyttet fra 
kantene og inn mot sentrum - mulig forsøk på restaurering. Den omgis derforav en brem, 1-2m 
bred. Nåværende form er derfor helt forskjellig fra den opprinnelige. D 9m, h 1m.  

Terrengbeskrivelse: 



 

 76

V-brinken av stort småkupert barskogkledd platå. Vid utsikt mot V over Groruddalen.  

Orientering: 
300m SSV for S-enden av Svarttjern, 450m NNØ for kryss mellom Vardebakken og Åsveien.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Gravrøys AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 30.06.1977 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf:   

Vedtak:  

 
 
Lokalitet - 79900 - Arkeologisk lokalitet - Gravminne -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Gravminne  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ046-5-3 
Kommune: Lørenskog     

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 107  Festenr: 0 
Bnr: 4  Seksjonsnr: 0  

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 30.06.1977  Ansvarlig etat:  
Utført av: A.E.Pettersen  Instans:  
Flyfoto, serie: 5445 F4 (R07)   Tidligere 

idnummer: 
1-008617 

 
 
 

Detaljer 
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Rundrøys. Klart markert. Består av mellomstor og stor bruddstein. En del stein er flyttet fra 
kantene og inn mot sentrum - mulig forsøk på restaurering. Den omgis derforav en brem, 1-2m 
bred. Nåværende form er derfor helt forskjellig fra den opprinnelige. D 10m, h 1m.  

Terrengbeskrivelse: 
Slak NV-helling i småkupert skogsterreng. granskog. Ingen utsikt.  

Orientering: 
600m SV for S-enden av Svarttjern, 375m NV for kryss mellom Vardebakken og Åsveien.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Gravrøys AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 30.06.1977 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf:   

Vedtak:  

 

Lokalitet - 79898 - Arkeologisk lokalitet - Gravminne -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Gravminne  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ046-5-3 
Kommune: Lørenskog     

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 107  Festenr: 0 
Bnr: 4  Seksjonsnr: 0  

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 30.06.1977  Ansvarlig etat:  
Utført av: A.E.Pettersen  Instans:  
Flyfoto, serie: 5445 F4 (R06)   Tidligere 

idnummer: 
1-008616 

 
 
 

Detaljer 
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UO top ark: S. Grieg. Innberetning 1927. J. Garder. Innberetning 22.02.1928. A. Skjølsvold. 
Innberetning 23.11.1962.  

Beskrivelse: 
Rundrøys. Klart markert med murt kant. Ved restaurering har røysa blitt totalt omformet, og 
det er vanskelig å angi tidligere form eller om det har vært flere røyser her. Består av 
rundkamp og bruddstein i forskjellig størrelse.Ytterkanten er i dag murt opp til 2,1m's høyde. 
Midtpartiet har en svak konkav form, og i Ø-kant er det murt en bro opp til toppartiet. I NØ-SØ 
sees rester av det opprinnelige bunnlaget. Dette strekker seg inntil 3m utenfor røysas 
nåværende fot. Bunnlaget strekker seg utenfor nåværende røys også mot V. Opprinnelig kan 
den ha hatt tvm på 15-16m, men betydelig lavere enn i dag. Helt uten vegetasjon. D 9m, h 
1,4-2,1m. 
2m V for røysa en steinpakning i en glove i fjellet. Rester etter røysa eller separat gravanlegg. 
5-6m VSV for røysa liten steinansamling. 
40m V for røysa en overtorvet steinansamling.  

Terrengbeskrivelse: 
Nokså flatt platå i småkupert skogsterreng. Berg i dagen. Barskog, mest furu. Skog hindrer 
utsikt.  

Orientering: 
375m S for S-enden av Svarttjern, 500m NØ for kryss mellom Vardebakken og Åsveien.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Gravrøys AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 30.06.1977 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf:   

Vedtak:  

 
 
Lokalitet - 79896 - Arkeologisk lokalitet - Gravfelt -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Gravfelt  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ046-5-3 
Kommune: Lørenskog     

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 107  Festenr: 0 
Bnr: 4  Seksjonsnr: 0  

 
 

Oppretting og ansvar 
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Registert 

     
Dato: 30.06.1977  Ansvarlig etat:  
Utført av: A.E.Pettersen  Instans:  
Flyfoto, serie: 5445 F4 (R05)   Tidligere 

idnummer: 
1-008615 

 
 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
UO top ark: S. Grieg. Innberetning 1927. J. Garder. Innberetning 22.02.1928. A. skjølsvold. 
Innberetning 23.11.1962.  

Beskrivelse: 
I NV-kant av platået: 1. Rundrøys. Uklart markert. Sterkt rasert. En del er veltet nedover 
kanten i V. Det meste er spredt utover. Består av små og mellomstor rundkamp. Bunnlaget kan 
være inntakt. Mose og lav, noe lyng, furu i NØ. Tvm 5-6m, h 0,3m. 
8-10m ØSØ for 1 og på en liten hylle Ø for toppen: 2. Røys eller steinlegning. På selve hyllen 
finnes noenmellomstore og små bruddstein samt sterkt kullholdig jord. Denne kan være fra 
nyere tid. NNØ for denne, ved foten av skrenten, finnes en steinansamling som kan stamme fra 
røysa på hylla. Jordlaget på hylla er dekket av tynt moselag, noe lyng, i Ø-kant rotvelt. Tvm 4-
5m. 
Omkring toppen finnes også et par runde steinansamlinger.  

Terrengbeskrivelse: 
Kronen av mindre kolle i småkupert skogsterreng. Selve toppen utgjøres av en ØNØ-VSV-
gående bergrygg som mot N og S faller av i hyller og små terrasser for så å danne et platå. I N, 
Ø og V er kollen begrenset av til dels ganske dype kløfter. Barskog. Mot V skimtes noe av 
bebyggelsen i Groruddalen, Oslo.  

Orientering: 
300m SSØ for S-enden av Svarttjern, 650m NV for kryss mellom Odins vei og Fr Nansens vei.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Gravrøys AUT

 2 Gravrøys AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 30.06.1977 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf:   

Vedtak:  

 

Lokalitet - 76341 - Arkeologisk lokalitet - Gravminne -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Gravminne  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ046-5-3 
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Kommune: Lørenskog     

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 107  Festenr: 0 
Bnr: 4  Seksjonsnr: 0  

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 29.06.1977  Ansvarlig etat:  
Utført av: A.E.Pettersen  Instans:  
Flyfoto, serie: 5445 F4 (R04)   Tidligere 

idnummer: 
1-008614 

 
 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Ingen.  

Beskrivelse: 
S for selve topplatået og noe lavere i terrenget, slik at toppen av røysa ligger plant med dette: 
Oval røys, orientert Ø-V. Klart markert. Flat topp. I Ø, S og V bratte sider, i N plant med 
terrenget. Bygdav stor og mellomstor rundkamp. Overflaten virker omrotet. I NV-delen en grop, 
d 3m, dybde 1m. 1m SØ for denne lignende grop, d 3m, dybde 0,5m. Selve røysa er så og si 
uten vegetasjon. Store furuer langs kantene. L 13m, br 8m, h i S 1,7m, i N 0. 
4m VSV for røysa ligger en steinansamling. Stammer ganske sikkert fra røysa. En annen ligger 
5-6m ØSØ for røysa. En tredje ligger 10m V for røysa.  

Terrengbeskrivelse: 
Kronen av stort åsdrag, småkupert terreng. Bartrær, mest furu. Skog hindrer utsikt.  

Orientering: 
300m SØ for S-enden av Svarttjern, 600m NV for kryss mellom Tors vei og Fr. Nansens vei.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Gravrøys AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 29.06.1977 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf:   

Vedtak:  

 
 

Lokalitet - 21768 - Arkeologisk lokalitet - Gravfelt -  

Klassifisering 
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Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Gravfelt  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ046-5-3 
Kommune: Lørenskog     

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 107  Festenr: 0 
Bnr: 4  Seksjonsnr: 0  

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 27.06.1977  Ansvarlig etat:  
Utført av: A.E.Pettersen  Instans:  
Flyfoto, serie: 5445 F4 (R03)   Tidligere 

idnummer: 
1-008613 

 
 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Ab 1887 s 136. UO top ark: S. Grieg. Innberetning 1927. J. Garder. Innberetning 22.02.1928. 
A. Skjølsvold. Innberetning 23.11.1962.  

Beskrivelse: 
Kant i kant og S for liten bergrabbe: 1. Rundrøys. Klart markert. Bygd av mellomstor 
rundkamp.Krater i midten, d 2,5m, dybde 0,5m. Her sees et par helleformede bruddstein. 
Midtpartiet uten vegetasjon, mose og lyng i kantene. Furutre i V-kant. D 8m, h i Ø 1m, i V 
0,5m. 
Kant i kant og ØNØ for 1: 2. Rundrøys. Nokså klart markert. Bygd av små og mellomstore 
rundkamp. Groper i N- og S-kant, d 0,5-1m, dybde 0,3m. Helt dekket av mose og lyng. Furu i 
Ø-delen, kratt i V. D 4m, h i Ø 0,5m, i V 0,2m. 
8m Ø for 2: 3. Rundrøys. Nokså klart markert. Bygd av mellomstor bruddstein. Ujevn overflate, 
trolig omrotet. Mose og lyng. d 5m, h 0,3m.  

Terrengbeskrivelse: 
Ø-skrånende småkupert skogsterreng. Barskog, mest furu. Ingen utsikt.  

Orientering: 
480m SV for Steinbekk, 107/8,9, Kant i kant av turvei over haneborgåsen, 450m NNV for NV-
enden av Tors vei.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Gravrøys AUT

 2 Gravrøys AUT

 3 Gravrøys AUT 
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Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 27.06.1977 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf:   

Vedtak:  

 
 
Lokalitet - 70101 - Arkeologisk lokalitet - Gravminne -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Gravminne  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ046-5-3 
Kommune: Lørenskog     

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 107  Festenr: 0 
Bnr: 4  Seksjonsnr: 0  

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 28.06.1977  Ansvarlig etat:  
Utført av: A.E.Pettersen  Instans:  
Flyfoto, serie: 5445 F4 (R02)   Tidligere 

idnummer: 
1-008612 

 
 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Ab 1887 s 136. UO top ark: S. Grieg. Innberetning 1927. J. Garder. Innberetning 22.02.1928. 
A. Skjølsvold. Innberetning 23.11.1962.  

Beskrivelse: 
På en lav Ø-V-gående bergrygg: Røys, opprinnelig rund. Uklart markert pga at den er mye 
utkastet. Bygd av mellomstor og stor rundkamp. Over røysa går en sti i retning Ø-V. Bevokst 
med mose og lyng. Furuer langs kanten. Tvm 6-8m, h 0,3m.  

Terrengbeskrivelse: 
Småkupert skogsterreng. Barskog, mest furu. I Ø er det nytt boligfelt. Ingen utsikt.  

Orientering: 
250m V for kryss mellom Steinbekkveien og Heimdalsveien, 300m N for kryss mellom Brages 
vei og Fr. Nansens vei.   
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Tilhørende enkeltminner 

 1 Gravrøys AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 28.06.1977 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf:   

Vedtak:  

 
 
Lokalitet - 76326 - Arkeologisk lokalitet - Gravminne -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Gravminne  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CQ046-5-3 
Kommune: Lørenskog     

 

Eiendomsopplysninger 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 107  Festenr: 0 
Bnr: 4  Seksjonsnr: 0  

 
 

Oppretting og ansvar 

Registert 

     
Dato: 28.06.1977  Ansvarlig etat:  
Utført av: A.E.Pettersen  Instans:  
Flyfoto, serie: 5445 F4 (R01)   Tidligere 

idnummer: 
1-008611 

 
 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Ab 1887 s 136. UO top ark: S. Grieg. innberetning 1927. J. Garder. Innberetning 22.02.1928. 
A. skjølsvold. Innberetning 23.11.1962.  

Beskrivelse: 
På lav Ø-V-gående bergrygg: Rundrøys. Noe uklart markert. Flat. Består av små og 
mellomstore rundkamp. Nokså omrotet. En del stein kastet nedover skrenten mot N. Bunnlaget 
trolig intakt. Delvis dekket av mose og lyng. I NNV-kant stor furu. Tvm 8-10m, h 0,5m.  

Terrengbeskrivelse: 
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Småkupert skogsterreng. Barskog, mest furu. Ø og S for røysa er det nytt boligfelt. Ingen 
utsikt.  

Orientering: 
250m SV for Steinbekk, 197/89, 150m NV for kryss mellom Heimdalsveien og Steinbekkveien.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 Gravrøys AUT 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Automatisk fredet Vernedato: 28.06.1977 

Lovgrunnlag: Kulturminneloven av 1978 Tinglystdato:  

Paragraf:   

Vedtak:  

 
 
Lokalitet - 51312 - Arkeologisk lokalitet - Veianlegg -  

Klassifisering 

     
Kategori: Arkeologisk lokalitet   Art: Veianlegg  

 

Stedfesting 

     
Fylke: Akershus  ØK-kart: CP045-5-2 
Kommune: Lørenskog    
Gårdsnavn:  Rasta   

 

Eiendomsopplysninger 

Eiendom 1 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 100  Festenr: 0 
Bnr: 2  Seksjonsnr: 0  

Eiendom 2 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 102  Festenr: 0 
Bnr: 167  Seksjonsnr: 0  

Eiendom 3 

     
Kommune: Lørenskog   
Gnr: 102  Festenr: 0 
Bnr: 174  Seksjonsnr: 0  

 
 

Oppretting og ansvar 
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Kontrollert 

     
Dato: 09.09.1998  Ansvarlig etat:  
Utført av: Jens Arne Morken  Instans:   

Registert 

     
Dato: 04.07.1977  Ansvarlig etat:  
Utført av: A.E.Pettersen  Instans:  
Flyfoto, serie: 5445 E4 (X01)   Tidligere 

idnummer: 
1-011183 

 
 
 

Detaljer 

     
Litteraturhenvisning: 
Registrering for miljøvern Akershus. Lørenskog 7 nr 124.  

Beskrivelse: 
Fra Rasta kan veien følges ca 300m mot Ø før den forsvinner i et planlagt industriområde. 
Grunnen her er fuktig og veien er dannet ved at man har kastet sammen masse fra to sider, 
slik at den fremtrer som en forhøyning avgrenset av grøfter.<br/> Ø for industriområdet 
fortsetter veien mot Ø, så mot SØ, og så svinger den mot NØ. Før og etter industriområdet har 
den samme karakter, deretter går den over berggrunn og her er den delvis oppmurt i nedkant. 
Det siste stykket har den karakter av hulvei.<br/> Iflg Trygve Løken, Våler, er dette den gamle 
veien mellom Rasta og Kjenn.<br/> 1998: Ved befaring 24.06.98 observerte undertegnede et 
veifar innenfor området. På bakgrunn av dette var det nødvendig med nærmere registrering for 
å vurdere veien grundigere samt for å se etter andre kulturminner. Registreringen er foretatt av 
undertegnede 09.09.1998. Området ble grundig gått over for å se etter synlige fornminner. Det 
ble ikke foretatt leting etter steinalderboplasser eller andre fornminner uten synlig 
markering.<br/> Veien som ble observert ved befaringen ble registrert i hele sin lengde 
innenfor reguleringsområdet. Veien er tidligere registrert og har idnr 011183 i 
fornminneregisteret. Se vedlagte utskrift. Tidligre kartfesting av veien er unøyaktig.<br/> Den 
vestlige delen, merket 1, er flat med oppbygget ytterkant. Den er ca 45 meter lang. Den ligger i 
en ØNØ-hellende slak skogkledt skråning. Den går over et berg med et ikke nummerert 
fastmerke.<br/> Over et flatere område er det ikke noen spor etter vei, men lengre SØ 
fortsetter den som hulvei, merket 2, ned mot et flatere område hvor den svinger NØ-over mot 
Solheimveien. Denne delen av veien er ca 220 meter lang. Den går hele tiden gjennom skog. 
Den er dels gravet ned på berg i den vestlige delen. Hulveien er opptil 2 meter bred og 0,5 
meter dyp.<br/> Veien har trolig vært i bruk opp i nyere tid. Dette fordi den stedvis er 
oppbygget i ytterkant med flat kjørebane noe som indikerer tilrettelegging for kjøring med 
vogn. Dette gjelder den vestlige delen. Dertil danner veiens nordøstlige del grensen til en 
eiendom med bygning i sveitserstil. Veien gjør her en sving østover og eiendomsgrensen følger 
denne svingen. Dette tyder påat veien har vært i bruk opp til utskillelsen av tomten, trolig rundt 
århundreskiftet. Selv om veien har vært brukt i nyere tid kan den ha blitt tatt i bruk langt 
tilbake i tid. Det er riktignok vanskelig å finne daterbart materiale i slike veifar.<br/> Under 
registreringen ble det også funnet to mindre hulveier i området syd for hulveien. Disse er 
merket 3 og 4. Disse ligger i tilknytning til eksisterende stier. De ser ikke ut til å ha direkte 
sammenheng med hulveien.<br/> Veien er målt inn med GPS-satelittnavigator. Se vedlagte 
innmåling. Innmålingene har feilmargin på inntil 2-5 meter.<br/> 1999: Den Ø-ligste delen av 
veien blir borte ved grensen til en eiendom med et hus i sveitserstil på S-siden av 
Solheimveien, ca 200 m ØSØ for krysset (rundkjøring) Solheimveien/Nordliveien.<br/> Veifaret 
går S-over langs gjerdet til den nevnte eiendommen. Veien er her ca 0,3 m dyp og har en 
bredde på 1,5 m fra ytterkant til ytterkant. Rett S for eiendommen øker bredden på veien til 2 
m. Bunnen er forholdsvis flat, og bredden på bunnen av veien er ca 1 m. Sidene på veien er 
skrå, men ganske bratte. Det er tydelig at veiens "hulveikarakter" har blitt endret ved at den 
har blitt tilpasset vognkjøring. De brate sideveggene på veien og den flate bunnen tyder på 
dette.<br/> Veien holder denne formen S-over, men bredden varierer noe mellom 1,5 og 2 m. 
Dybden er den samme, ca 0,3 m. Veifaret svinger etter ca 75 m mot V. Her stiger terrenget 
svakt, og veiens hulveikarakter kommer tydeligere fram. Bunnen på veien er fortsatt forholdsvis 
flat, og bredden i bunnen er ca 1 m. Dybden er her opptil 0,4 m. Slik framtrer veien også V-
over inntil den møter et fuktig område. Over dette fuktige området er veien flat, men videre V-
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over stiger terrenget igjen. Herfra er hulveien på sitt dypeste, med dybde opptil 1 m. Veiens 
bredde fra ytterkant til ytterkant er her ca 4 m. Bunnen er inntil 1,5 m og noe avrundet, men 
fortsatt til dels flat bunn. Også her virker sidene på veien avskjært, slik at det skal bli plass til 
en vogn i veien. Partiet fra det fuktige området og V-over er ca 50 m langt, og ender på en 
flate. Det er mulig at hulveien rett Ø for flaten her deler seg i to far. Det V-ligste faret kan bare 
følges 6-7 m før det forsvinner helt. Det andre faret som går mot VNV ender opp på flaten hvor 
den bare fortsetter som en sti ca 8-10 m. Deretter fortsetter veien som en oppbygd vei, dvs at 
veifaret enkelte steder er bygd opp med stein langs kanten, og at veien er grøftet på V-siden. 
Veien er ca 3 m bred. Men et hulveifar går parallelt med og 5 m V for denne veien i ca 13 m. 
Denne hulveien er opptil 3 m bred fra ytterkant til ytterkant, og 1,5 m bred i bunnen. Dybden 
er 0,4 m.<br/> Det siste partiet av denne veien på Ø-siden av Nordliveien, går NV-over i en 
skråning som heller mot NØ. Veien går her på fast fjell, men er oppbygd iytterkant (mot NØ) 
med stein. Veien svinger mot V rett før den møter Nordliveien.<br/> Veifaret finnes igjen på 
motsatt side av Nordliveien, ca 20 m V for denne. Veien fortsetter her som en oppbygd vei med 
bredde 3 m. Et hulveifar som går N-S forsvinner helt etter 5-6 m. Den oppbygde veien kan 
følges ca 125 m før den forsvinner i et område som det tydeligvis er gravd mye i. Her ligger 
detbl.a. en større grushaug, og en asfaltvei fra Nordliveien og inntil et industriområde går også 
her. Her er det med andre ord umulig å følge hvor veifaret har gått. Det blir et opphold her på 
ca 75 m før den finnes igjen ca 25 m V for asfaltveien, like etter der denne veien svinger mot 
S.<br/> Enden av veifaret finnes igjen her i et noe omrotet område, hvor det antagelig har 
vært gravd ned vann/avløp eller lignende. Et hulveifar finnes igjen her ca 5 m S for der en 
svært tydelig sti som går mot NV krysser et lite bekkedrag. Hulveien deler seg her i to far, hvor 
begge er ca 1 m bred i bunnen, og 2 m fra ytterkant til ytterkant. Dybden er inntil 0,4 m. Den 
S-ligste av disse to farene blir utydelig etter ca 20 m. Det N-ligste "hovedfaret" endrer seg fra 
smal hulvei til bred kjerrevei etter ca 20 m hvor det svinger mer mot V. Denne veien er ca 4 m 
bred og helt flat. Denne veien er noe nedskjørt i terrenget, ca 0,2 m dyp. Det er mye stein i 
veien her, noe som synes å være utvasket ved at det har rent vann her. Veien endrer etter 
hvert form til en oppbygd vei med grøfter. Enkelte steder langs denne oppbygde veien dukker 
det opp kortere strekninger med hulvei. Veifaret ender ved Bråten, gbnr 102/2. Her møter den 
en sti som går N-S. Det er ikke mulig å fastslå hvor veifaret fortsetter herfra, om den følger 
stien den her møter, eller om den opprinnelig har gått videre V-over, over et område hvor det i 
dag er dyrka mark.  

Terrengbeskrivelse: 
Nokså flatt terreng, delvis sumpig men også partier med flåberg. Sparsomme 
løsmasseavleiringer. Barskog.  

Orientering: 
V-enden: 75m NØ for driftsbygningen på Rasta, 100/2.   

Tilhørende enkeltminner 

 1 VeiUAV

 2 VeiUAV 

 

Vernestatus for lokalitet 

Vernetype: Uavklart Vernedato:  

Lovgrunnlag:  Tinglystdato:  

Paragraf:   

Vedtak:  

 
 
 
 
 
 


