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Figur 1: Foto av plan område for Panoramafeltet 1 og 2.
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Saksnavn Nes alpinsenter - Panoramafeltet 1 og 2 - Nes kommune 
reguleringsplan – bestilling av kulturminneregistrering 

Saksnummer 2014/4042-2 

Kommune Nes 

Gårdsnavn Eidal 

Gårds- og 
bruksnummer 

Gnr 56 bnr 201 med flere 

Tiltakshaver Planfremmer Arkitektbua AS v/ Per Anders Rundfloen for Olav Erik 
Tandberg 

Adresse Størksvegen 2 
2420 Trysil 

Registrering utført 14. – 16.10.14. Av Vanja Tørhaug og Sølvi Helene 
Fossøy 
 

Rapport ferdigstilt 05.12.14 Av Vanja Tørhaug 

Metode x Overflateregistrering 

☐ Sjakting 

☐ Prøvestikk 

☐ Annet 

Fotodokumentasjon Hyperlink til fotomappe 

Kulturminner Type IDnr 

Automatisk fredete kulturminner i 
planområdet 

  

Ikke fredete kulturminner i 
planområdet 

 
 
 
 

 

Faglige 
konklusjoner 

 

x Planen er ikke i konflikt med kulturminner 

 

☐ Planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner 

☐ Planen er i konflikt med ikke fredete arkeologiske kulturminner 

 

file://clsrv01/SA-felles/kul/KULTUR/KULTUR/ARKEOLOGI%202012/Arkeologiske%20registreringer/Nedre%20Eiker/E134/Foto/Feltfoto
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Sakstype  

x Reguleringsplan  ☐  Kommunedelplan    ☐ Mindre privat tiltak      

☐  Større privat tiltak  ☐ Landbruksvei ☐ Nydyrking 
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Figur 2: Oversiktskart av område. Målestokk 1:24000.  
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Figur 3: Kart over planområde. Målestokk 1: 6000.   
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Bakgrunn for planen 
Bakgrunnen for planen er utarbeiding av en plan i området Nes alpinsenter, Panoramafeltet 1 og 2 i 
Nes kommune. Med bakgrunn i dette er det gjort en bestilling av kulturminneregistrering i området 
som er planlagt å reguleres for hyttetomter.  Innenfor planområdet er det tidligere ikke vært foretatt 
registrering, og det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner her.  Det ble derfor utført en 
arkeologisk registrering av Buskerud fylkeskommune innenfor planområdet. 
 
 

Deltakere og tidsrom 
Registreringen ble utført av arkeolog Vanja Tørhaug og Søvi Helene Fossøy i perioden 14. - 16. 10. 
2014.  Det ble brukt 45 timer i felt inkludert kjøring. Til for- og etterarbeid gikk det med 7,5 timer. 
Til sammen ble det brukt 52,5 timer på arbeidet med saken. 
 
 

Området 

Det planlagte området for hyttebebyggelse ligger sør for Syningen ved Nes alpinsenter i Nes 
kommune. Området ligger i fjell og skogsområde sør for Syningen. Innenfor plangrensa finnes det 
ikke bebyggelse, men området grenser til hyttebebyggelse i nordvest. Området består i dag av åpen 
fjellvegetasjon i nordvest og skogsterreng og myr i øvrige områder. Terrenget omfatter store 
myrområder i sør og sørøst, og mindre myrdrag i nordvest. Det er små koller og berg i området.  
Planområdet ligger på 1075 moh i nord 1000 moh i sør.  

 

 
 Figur 4: Skogs og myrområde sør i planområdet, sett mot sørøst. 
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Strategi og metode 
Planområdet ble undersøkt ved bruk av visuell overflateregistrerting ved at det ble gått systematisk 
over området. Det ble lett spesielt etter automatisk fredete kulturminner som kullgroper og 
jernvinneanlegg som er kjente kulturminner i nærliggende områder. På flater og langs myrdrag ble 
det lett etter jernvinneanlegg. Det ble stukket med sonderingsbor og spade for å påvise eventuelle 
kullag og slaggkonsentrasjoner. Området ble gjennomsøkt for synlige kulturminner 
 
 

Registreringens forløp og resultater 

Det er ikke tidligere registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Terrenget er 
åpent og omfatter myr, berg og skog. Det ble søkt etter synlige kulturminner innenfor området. 
Resultatet av undersøkelsen viste at det ikke er noen funn av automatisk fredete kulturminner i 
planområdet Panorama 1 og 2 sør for Syningen.  

 

 

 
Figur 4: Planområdet Panorama 1, sett mot nordøst. 
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Konklusjon 
Det ble ved de arkeologiske registreringene av planområdet ved Nes alpinsenter Panorama 1 og 2 
ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. Planen er dermed ikke i konflikt med 
automatisk fredete kulturminner i området. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAMMEN 05.12.14 
 

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

 
 

 


