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Saksnavn Harakollen B18 og B19 

Saksnr (ePhorte) 08/12896-16 og 17/13957 

Prosjektnr (økonomi) 170008 

Kommune Øvre Eiker 

Gårdsnavn Hobbelstad Nordre / Skog 

Gårds- og 

bruksnummer 

Gbnr 100/2,3 og 103/1 

Tiltakshaver Asplan Viak  

Adresse Ingvild Johnsen Jokstad 

Industritunet, Dyrmyrgata 35 

3611 Kongsberg 

Registrering utført 24.04.17 Av Sølvi Helene Fossøy 

 

Rapport ferdigstilt 19.05.2017 Av Sølvi Helene Fossøy 

Metode ☒ Overflateregistrering 

☐ Sjakting 

☐ Prøvestikk 

☐ Annet 

Fotodokumentasjon Hyperlink til fotomappe 

Kulturminner Type IDnr 

 

Det er ikke automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.  

Nyregistrerte ikke fredete 

kulturminner i planområdet 

1 steinstreng,  

5 rydningsrøyser 

229182-1 til 6 

Faglige konklusjoner  

☐ Planen er ikke i konflikt med kulturminner  

☐ Planen er i konflikt med automatisk fredete kulturminner 

☒ Planen er i konflikt med ikke fredete arkeologiske 

kulturminner 

 

Sakstype 

 

 

☒ 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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Sammendrag 

I forbindelse med detaljregulering av område B18 og B19 på Harakollen til boligformål er det 
utført en arkeologisk registrering av området. Deler av planområdet ble arkeologisk registrert i 
2004-2005, og det var ikke kjent automatisk freda kulturminner i planområdet fra før.  
 
Ved nyregistreringen ble det ikke gjort funn av automatisk freda kulturminner innenfor de to 
delområdene. Innenfor delområde 1 ble det gjort funn av nyere tids kulturminner, i form av en 
steinstreng og flere rydningsrøyser (ID 229182-1 til 6). Disse er ikke automatisk freda.  

Deltakere og tidsrom 

Registreringen ble utført av Sølvi Helene Fossøy 24. april 2017.  
Forarbeidet tok 2 timer, registreringen tok 8,5 timer, og etterarbeidet tok 8 timer.  
Rapporten ble fullført 19. mai 2017 og totalt ble det brukt 18,5 timer på prosjektet.  
 
Det snødde kraftig under registreringen, og bakken ble dekket første halvdel av registreringen, 
men smeltet vekk mot slutten av dagen.  

Området 

Harakollen ligger nord for Hokksund og på nordsiden av Drammenselva der den svinger opp mot 
Åmot og Vikersund. Harakollen danner det Sørvestre hjørne på Finnemarka og planområdet ligger 
i overgangen mellom dyrkamark og utmark. Planområdet 1 ligger nord for dagens nybebyggelse, 
på en SV-NØ gående rygg, sør for dyrka mark. Delområde 2 ligger i sørkanten av et bredt søkk som 
følger opp til Lautjern og Hagatjern, ovenfor og øst for dagens bebyggelse.  
 
Terrenget innenfor begge delområdene er skrint og med åpent berg i utstikkende partier med 
noen flater med løsmasser. Topografien heller mot sørvest og det er svært bratt flere steder.  
Ved tidspunktet for registreringen var skogen nylig blitt hugget innenfor begge delområdene. 
Store mengder kvist og kraftige spor etter skogbruksmaskiner gjorde området vanskelig å 
registrere. 
 
Det var ikke tidligere kjent kulturminner innenfor planområdet. Like sør og sørvest for 
planområdet er det kjent flere gravhauger og det er funnet flere bosetnings- og aktivitetsspor fra 
jernalderen nærmere Horgenveien fv. 283. Under registreringen i 2004-2005 ble en mulig 
gravhaug avskrevet som naturformasjon. Denne haugen skal ha ligget 200 m nordøst for gravhaug 
ID 38938. Det skal ha vært flere husmannsplasser i området. 

Strategi og metode 

Overflateregistrering 
Registreringen av arkeologiske kulturminner innenfor planområdet ble gjort ved visuell 
overflateregistrering. Visuell overflateregistrering brukes i skog og utmark hvor området blir 
systematisk gjennomgått til fots for å se etter synlige kulturminner. Mulige kulturminner kan bli 
videre undersøkt med et prøvestikk eller ved bruk av jordbor som gir en profil av massene 



 

Side 6 av 10 

Harakollen B18 og B19 

undergrunnen. Eksempler på synlige automatisk freda kulturminner er kullgroper, fangstanlegg, 
eldre jordbrukslandskap, hulveier, gravminner og jernvinneanlegg.  
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Beskrivelse 

Det ble ikke gjort funn av automatisk freda kulturminner innenfor planområdene, men det ble 
registrert en nyere tids rydningsrøyslokalitet, ID 229182.  
 
Sør for delområde 1 ligger gravhaug ID 95140 som ved kontrollregistreringen i forbindelse med 
kommunedelplan i Øvre Eiker 2014 var tildekket av hogstavfall. Haugen ble befart på nytt under 
registreringen og den er fortsatt svært skjemmet av kvist og hogstavfall.  
 
Rydningsrøyslokalitet ID 229182 
I delområde 1 ble det registrert fem rydningsrøyser og en steinstreng (ID 229182). Mellom 
røysene ligger det små flater som tidligere kan ha vært dyrkamark eller beitemark. De ligger i 
overkant av dagens jordbruksområder, nordvest for en bratt rygg.  Røysene ser ikke ut til å være 
av høy alder og er registrert som etterreformatoriske kulturminner og er ikke automatisk freda. 
Rydningsrøysene ble målt inn med GPS. 
 
Steinstreng 1, ID 229182-1  
En bred steinstreng er stablet opp langs en liten rygg, rettet SV-NØ. Den er 1,5-2 meter bred og 
opp mot en meter høy. Steinstrengen ser ikke ut til å ha hatt funksjon som gjerde men heller 
fungert som rydningsrøys. På hver side av steinstrengen ligger det mindre, rydda flater. 
 

 
Figur 1, Steinstreng 1 sett mot NØ. 
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Rydningsrøys 2, 229182-2 
I skråning på nordsiden av kollen hvor steinstrengen ligger: rydningsrøys med store stein i 
størrelse 20x10 til 30x50 cm. Røysa måler omtrentlig 10x13 meter.  
 
Rydningsrøys 3, 229182-3 
Liten rydningsrøys i nordøstkanten av flate. Røysa består av små stein i størrelsen 10x10 og 25x25 
cm og måler ca. 7 meter i diameter.  
 
Rydningsrøys 4, ID 229182-4 
I kanten av liten bratt kolle ligger en rydningsrøys kastet opp på jordfaste steiner og berg. Røysa 
består hovedsakelig av små stein i størrelsen 10x10 til 25x30 og måler ca. 4 meter i diameter.  
 
Rydningsrøys 5, ID 229182-5 
I overkant av flate ligger en liten oppkastet rydningsrøys på berg i dagen. Sentralt i røysa er det 
mest små stein i størrelsen 15x15 mens det rundt røysa er spredt noen større stein i størrelse 
30x30 til 50x50 cm. Med de store steinen spredt rundt kjernen av røysa måler den omtrent 10x15 
meter.  
 
Rydningsrøys 6, ID 229182-6 
På toppen av bratt kolle som kanter mot traktorvei og dagens jorde. Steinene i røysa er store, 
30x30 til 50x50 cm, og kan ha blitt flyttet dit med maskinell hjelp. Røysa måler omtrent 8 meter i 
diameter.  
 

 
Figur 2. Rydningsrøys 6 sett mot sør. 
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Konklusjon 

 
Det ble ikke gjort funn av noen automatiske fredede kulturminner innenfor planområdet ved 
visuell overflatebefaring. En nyere tids rydningsrøyslokalitet ble registrert (ID 229182).  Etter 
kulturminnelovens §8 annet ledd er det meldeplikt ved uforutsette funn.  
 
 

DRAMMEN 19.05.2017 
 

................................................................. 
Feltleder  

 
 

Fotoliste 

 

Bildenr. Retning Beskrivelse Dato 

3140 SØ Delområde 2 24.04.17 

3141 ØSØ Delområde 2 24.04.17 

3142 Ø Delområde 2 24.04.17 

3143 NNV Delområde 1 24.04.17 

3144 NV Delområde 1 24.04.17 

3145 V Steinstreng 1 24.04.17 

3146 N Steinstreng 1 24.04.17 

3147 SV Rydningsrøys 2 24.04.17 

3148 NØ Rydningsrøys 3 24.04.17 

3149 SV Rydningsrøys 4 24.04.17 

3150 NØ Rydningsrøys 5 24.04.17 

3151 SV Rydningsrøys 6 24.04.17 

3152 NV Rydningsrøys 6 24.04.17 

3153 V Naturformasjon som likner gravhaug 24.04.17 

3154 SSV Naturformasjon som likner gravhaug 24.04.17 

3155 S Naturformasjon som likner gravhaug 24.04.17 

 


