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Saksnavn Natten Tverrlia - omr F9 -Nes kommune - reguleringsplan 

Saksnummer 2016/4357 

Kommune Nes 

Gårdsnavn Tverrlia under Eidal 

Gårds- og 

bruksnummer 

56, bnr 770, 1111 m fl. 

Tiltakshaver Tandberg Fjelleiendom 

Adresse Nesfjellet Eiendom AS v/ Bernhard Tandberg, 

Thurmannsgate 10 C, 0461 Oslo 

Registrering utført 04. – 15. 09 .2017 Av Vanja Tørhaug  

Rapport ferdigstilt 19.12.2017 Av Vanja Tørhaug 

Metode x Overflateregistrering 

☐ Sjakting 

☐ Prøvestikk 

☐ Annet 

Fotodokumentasjon Hyperlink til fotomappe 

Kulturminner Type IDnr 

Automatisk fredete kulturminner i 

planområdet 

Kullgroper 
 

 

 

 

124014, 236038 

Ikke fredete kulturminner i 

planområdet 

Kullmile 

 

124013 

Faglige 

konklusjoner 

 

☐ Planen er ikke i konflikt med kulturminner 

 

x Planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner 

x Planen er i konflikt med ikke fredete arkeologiske 

kulturminner 
 

Sakstype  

x Reguleringsplan  ☐  Kommunedelplan    ☐ Mindre privat tiltak      

☐  Større privat tiltak  ☐ Landbruksvei ☐ Nydyrking 

 

 

 

 

file://///login.top.no/bfk/SA-felles/kul/KULTUR/KULTUR/ARKEOLOGI%202012/Arkeologiske%20registreringer/Nedre%20Eiker/E134/Foto/Feltfoto
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Figur 1: Oversiktskart over området. Målestokk 1:24000.  
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Figur 2: Kart over planområde Natten - Tverrlia F9. Målestokk 1:10 000.   
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Bakgrunn 

Bakgrunnen for planen er utarbeiding av en reguleringsplan for vestre del av Nesbyen Alpinsenter,  

Natten-Tverrlia F9 i Nes kommune. Med bakgrunn i dette ble det bestilt en arkeologisk registrering 

av planområdet.  I området lengst nordvest er det tidligere gjort registreringer av automatisk fredete 

kulturminner av typen kullgroper.  Potensialet for funn av flere kullgroper og jernvinneanlegg i 

området ble derfor vurdert som stor. Det ble med bakgrunn i dette foretatt en arkeologisk 

registrering av Buskerud fylkeskommune i planområdet. 

 

Deltakere og tidsrom 

Registreringen ble utført av Buskerud fylkeskommune ved arkeolog Vanja Tørhaug i perioden 04. 

– 15. september 2017.  Det ble brukt 63 timer i felt inkludert kjøring. Til forarbeid gikk det med 2 

timer og til etterarbeid ble det brukt 22 timer. Til sammen ble det brukt 87 timer på arbeidet med 

saken. 

 

 

Området 

Planområdet ligger i vestre del av Nesbyen alpinsenter nord for golfbane, gnr 56, bnr 770, 1111 m 

fl. i Nes kommune.  Området strekker seg fra nordvest ved Tverrlivegen og alpinanlegget og 

grenser i vest til hyttefelt. Planområdet går sørover opp i lia ved skitrekkområdet opp mot 1030 

moh. Området ligger i skogsterreng. I største delen av området er det ikke hyttebebyggelse, men 

lengst i nordvest ved fjellandsbyvegen ligger leiligheter og hytter. Terrenget stiger mot sørøst og 

området ligger på mellom mot 750 til 1030 meter over havet.   

Planområdet lengst i øst er åpent med skitrekk. Det er utsyn utover dalen. Lengst nord i 

planområdet er det tidligere registrert to kullgroper Id 124014 og 124013.  Nord for dette området 

er det tidligere registrert enkelte kullgroper Id 180324 og jernvinneanlegg Id 177663 og vest for 

området ved Klypemyran det samme, kullgropene Id 221413 og Id 221414 og jernvinneanlegg Id 

221419. Disse jernvinneanleggene er både av eldre og yngre type.   

 

Strategi og metode 

Planområdet ble undersøkt ved bruk av visuell overflateregistrering ved at det ble gått systematisk 

over området. Det ble lett spesielt etter automatisk fredete kulturminner som kullgroper og 

jernvinneanlegg som er kjente kulturminner nord i området i Klovsteindalen og ved Klypemyran 

vest for området. Sørlige del av området har ikke kjente automatisk fredete kulturminner. Det ble 

derfor lett etter kullgroper og jernvinneanlegg i hele dette området. På flater og høyder nær 

kullgroper og langs bekkedrag i sør ble det spesielt lett etter jernvinneanlegg. Det ble stukket med 

sonderingsbor og spade for å påvise eventuelle kullag og slaggkonsentrasjoner. Jernvinneanleggene 

sjeldent er synlige i terrenget og er vanskelig å påvise. Det krever derfor en mer systematisk 

gjennomsøking og prøvestikking et område. Jernvinneanlegg slik som Id 221419 har ikke 
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kullgroper knyttet til produksjon og er derfor mindre synlig og vanskeligere å påvise i et område. 

Området ble derfor først gjennomsøkt for synlige kulturminner, hovedsakelig av typen kullgroper. 

Senere ble det lett systematisk etter jernvinneanlegg i området på høyder, flater og langs bekker 

med prøvestikking. 

 

 

 

  
Figur 3: Oversiktsbilde av planområde sett fra sørvest. 

 

Registreringens forløp og resultater 

Det er tidligere registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet i nord, Id 124013 

og 124014. I tillegg er det kjent kullgroper og jernvinneanlegg i området nord og vest for 

plangrensa. En viktig målsetning for registreringen var derfor å avdekke flere automatisk fredete 

kulturminner av denne typen innenfor planområdet og se etter tilhørende jernvinneanlegg. Det ble 

funnet en ny kullgrop nordvest i planområdet, Id 236038.  I tillegg ble et av de tidligere registrerte 

kullgropene Id 1214013 gjenfunnet etter å ha vært antatt å være tapt for noen år siden ved 

kontrollregistrering.  Det totale antallet automatisk fredete kulturminner i planområdet er 3 

kullgroper (se kart og tabell). 

 

Registrering av kulturminner. Et kulldepot Id 124013 og to kullgroper Id 

124014 og Id 236038  
 
Nordvest i planområdet, på vestsiden av bekken, ble to kulturminner gjenfunnet ved årets 

undersøkelse, dessuten ble det funnet en ny kullgrop Id-236038 i dette området (figur 3, tabell 1). 
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Kullgropene ligger nord for Tverrlivegen i skogsterreng. Gropene er lokalisert på flater og høyder i 

skogsterreng. 

 
 
 

Id nr Diameter Dybde Beskrivelse 

124014 kullgrop Ytremål: 6,5 m 
Indre:: 3,4 m 

0,4 m 
 

Rektangulær grop. Med markert voll. 
På en kam, i hellende skogsterreng. 10 
cm kullag i bunn. 20 m S for parkering. 

Id 124013 Kulldepot / 
kullmile? 

 Ytre mål 18 m Ø-V x 
10 m N - S 
 Tykkelse kullag: 30  

 Stort sammenhengende område med 
tykt kullag, opptil 30 cm med store 
kullbiter. Ligger på ca 10 cm dybde og 
ned til 40 cm dybde. Ingen tydelig grop 
eller forhøyning, men svak forsenkning.  

 Id 236038 Kullgrop Ytre mål 4 m 
  Indre mål: 1,5 m 
Bunnmål: 1m 

0,6 m Kullgrop med rund form Tydelige voll 
rundt grop. 15 cm kullag i bunn. Ligger 
rett på oversiden av veg til hytter. 
Utkanten av skogsflate, svak helling.  

 
Tabell 1: Kulturminner innenfor planområdet ved Nesbyen Alpinsenter-Tverrlia 9. 
 

 

 

  
Figur 4: Kullgrop Id 124014, sett mot Tverrlivegen i sørvest. 
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Figur 5: Kart over registrerte kullgroper i planområdet. Målestokk 1.2000 
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Figur 6: Kullgrop Id 236038, sett mot øst. 
 
 
 
 

 
Figur 7: Kullmile/kulldepot Id 124013, sett mot nord. 
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Kulldepot/kullmile Id 124013 ligger rett øst for Tverrlivegen og er delvis ødelagt på nordsiden av 

grusvei. Den har ingen synlig grop og det er kull i flaten over et større område. Området med 

sammenhengende kull i flaten er 15 m Ø-V og 10 m N-S. Tykkelsen på kullaget er størst i nordøst 

hvor det går ned til omkring 40 cm dybde og med en tykkelse på 30 cm. Kullaget inneholder store 

kullbiter. Det er ingen synlige groper, men en utydelig forsenkning synes i nord. Det ble tatt ut en 

kullprøve til vedartsbestemmelse og C14-datering. Prøven er analysert og datert (se nedenfor).  

 

 

 
Figur 8: Kulllag i Id 124013 sett i vegskjæring i nord, sett mot sør. 

 

 

 

 
En ny kullgrop Id 236038 ble registrert lenger sør i området ved hyttebebyggelsen rett sør for 

Fjellandsbyvegen. Gropa ligger på en liten høyde rett i kanten av veien til hyttebebyggelsen. Gropa 

ligger på 770 m over havet på et lite skogholt på en høyde med småtre, lyng, einer og gress.  

 

Kullgrop Id 236038 har rund form og rund synlig voll. Den måler 4 m i ytre og 1,5 m i indre 

diameter. Indre bunnmål er 1 m. Dybden er 0,6 m. I bunnen er det et kullag på 15 cm. Det ble lett 

etter jernvinneanlegg i nærheten av gropa og i området ved bekkedragene som går både på nord- og 

østsiden av området. Det er mye og godt synlig jernutfelling i bekkene i dette området. Ved 

prøvestikking og søk i og langs bekkedragene i området ble det ikke påvist noen nye 

jernvinneanlegg. Området er svært utbygd med veier, hyttebebyggelse og parkeringsplass, noe som 

gjør det vanskelig å finne nye jernvinner i dette området.  
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Figur 9: Kart over registrert kullgrop Id 236038 i planområdet. Målestokk 1.1000 
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Figur 10: Jernutfelling i bekk ved Fjelllandsbyvegen sett mot sørøst. 
 

Konklusjon 

Under de arkeologiske registreringene i planområdet ved Tverrlia 9 – vestre del av Nesbyen 

alpinsenter ble det funnet ett nytt og et tidligere kjent automatisk fredete kulturminne innenfor 

planområdet (Id-236038 og Id-124014). I tillegg ble et stort kulldepot eller en kullmile som 

tidligere var registrert, gjenfunnet (Id-124013). Den er datert til nyere tid og er ikke fredet. Det 

ligger dermed to automatisk fredete kulturminner i nordre del av planområdet, kullgropene Id 

124014 og Id 236038. Reguleringsplanen er dermed i konflikt med automatisk fredete kulturminner 

i området. 

 
 
 
 
 
 
 

DRAMMEN 19.12.2017 
 

................................................................. 
Vanja Tørhaug 

 
 
 

Vedlegg 
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Fotoliste Natten - Tverrlia F9 
 

Nr Beskrivelse  Tatt mot Dato Sign 

DSCO1998 Kullgrop Id 236038 V 10.09.17 VT 

DSCO1999 Kullgrop Id 236038 S 10.09.17 VT 

DSCO1200 Kullgrop Id 236038 Ø 10.09.17 VT 

DSCO1201 Utsyn fra kullgrop Id 236038 V 10.09.17 VT 

DSCO1202 Utsyn fra kullgrop Id 236038 N 10.09.17 VT 

DSCO1203 Oversyn planområde i sørøst NV 09.09.17 VT 

DSCO1204 Jernutfelling bekk øst fjellandsbyvegen Ø 13.09.17 VT 

DSCO1205 Jernutfelling bekk øst fjellandsbyvegen Ø 13.09.17 VT 

DSCO1206 Område for kullgrop Id 236038 S 13.09.17 VT 

DSCO1207 Kullgrop Id 124014 V 13.09.17 VT 

DSCO1208 Kullgrop Id 124014 SV 13.09.17. VT 

DSCO1209 Id 124013 S 14.09.17 VT 

DSCO1210 Vegskjæring i nord Id 124013 SØ 14.09.17 VT 

DSCO1211 Id 124013 N 14.09.17 VT 

DSCO1212 Id 124013 N 14.09.17 VT 

13 Oversikt fra planområde i SØ NV 12.09.17 VT 

 
 
 
 
 

Vedarts- og aldersbestemmelse - kullmile/kulldepot Id-124013 
Det ble tatt ut en prøve av trekullet fra kullaget i kulldepotet. Prøven ble vasket (flottert) og tørket. 

Under dette arbeidet ble det oppdaget et antall svidde barnåler, og de ble sendt til 

vedartsbestemmelse som en egen prøve (KP 1B), ved siden av trekullbitene (KP 1A). 

Mikroskopanalysen viste at barnålene trolig var fra gran, mulig einer, og at det blant trekullbitene 

var mye furu, litt bjørk og litt gran (rapport fra Høeg Pollen). Prøvene av bjørk og barnåler ble 

sendt til aldersbestemmelse ved C14-laboratoriet Beta i Florida. 

 

Begge prøvene ble analysert, og de viste at trekullet trolig ble produsert en gang mellom 1685 og 

1888 (se vedlagt skjema fra Beta-laboratoriet). Det store kulldepotet Id-124013 stammer altså fra 

en kullmile som var i bruk på 1700-1800-tallet. Ettersom kullmilen er yngre enn 1537 er den ikke 

automatisk fredet etter kulturminneloven.    
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