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SAMMENDRAG 
I forbindelsen med reguleringsplan for næringsområde ved Bjørnstad industriområde, 

Bjørnstad nordre, 2048/121, ble det arkeologisk undersøkt 3 lokaliteter i område (ID 

109136, 133260 og 133262). Bjørnstad ligger på Raet, i et av de rikeste 

kulturminneområdene i Østfold som bl.a. inkluderer flere store gravfelter ved Bjørnstad, 

Bjor, Opstad og Tuneområdet. 

 

Det ble til sammen avdekket 749m
2
 på de 3 lokaliteter. Det ble påvist 25 strukturer, som 

inkluderer 7 kokegroper, 7 nedgravninger, 6 lag, 4 stolpehull og 1 hulvei. I tillegg ble 

deler av en haug med løsmasser fra tiltaksområdet såldet. Anleggene indikerer utendørs 

bosetningsaktivitet, men det var ingen sikre spor etter hus eller andre bygninger. 

 

Det ble utført vedartsbestemmelse av trekull fra kokegropene. Kullprøvene inneholdte 

stort sett bjørk og hassel, med enkelte innslag av furu, eik og vier/osp. Dateringer, utført 

på bjørk, indikerer, isolert sett, to aktivitetsfaser; 1200-800 f.Kr. og om lag 500-400 f.Kr. 

Sammenholdt med dateringer fra fylkeskommunen registrering dekker aktiviteten 

derimot hele yngre bronsealder. Et veifar som krysser lokaliteten er bare stratigrafisk 

datert til yngre enn 1000 f.Kr. 

 

Strukturene og gjenstandsmaterialet som ble avdekket på Bjørnstad indikerer at det har 

foregått bosetningsaktivitet i området i yngre bronsealder. Skadene på boplassen og de 

begrensede utgravningsflatene gjorde derimot at det ikke var mulig å bedømme 

bosetningens omfang og karakter. 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

BJØRNSTAD NORDRE, 2048/121, SARPSBORG, 
ØSTFOLD  

 

 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 1

Prosjektet har bakgrunn i etablering av nye næringsbygg ved Bjørnstad industriområde, 

Bjørnstad nordre, 2048/121, Sarpsborg kommune, Østfold. Østfold fylkeskommune 

gjennomførte arkeologisk registrering av område i perioden 21.5-4.6.2007. Det ble 

avdekket tre lokaliteter (ID 109136, 133260 og 133262) med totalt 21 automatiske 

fredete kulturminner (Csisar 2007). Lokaliteten ble datert til yngre bronsealderen. 

 

Østfold fylkeskommune oversendte, i henhold til kulturminneloven § 8, 4, saken til 

Riksantikvaren 13. januar 2010. Kulturhistorisk museum ga sin uttalelse i saken 6. mars 

2012 og Riksantikvaren fattet sitt dispensasjonsvedtak i brev til Sarpsborg Park og 

Anlegg AS 30. mars 2012. 

 

I tråd med Kulturhistorisk museums anbefaling og prosjektplan (Gaut 2012) ble det stilt 

vilkår om nærmere undersøkelse av ID 109136, 133260 og 133262 før frigiving. Det 

framkom i august 2011 at Sarpsborg park og anlegg AS, i strid med planens 

rekkefølgebestemmelser, hadde startet anleggsarbeider i området. For å bedømme 

skadeomfanget på de dispenserte lokalitetene og sikre deres gjenværende 

kunnskapspotensiale, ble ID 109136, 133260 og 133262 sommeren 2012 undersøkt av 

Kulturhistorisk museum. 

 

 DELTAGERE, TIDSROM 2

Navn Stilling Periode Dagsverk 

John C. Sharpe Feltleder 11-20.6.2012 8 

Hildegunn M. H. Ruset Assistent 11-20.6.2012 8 

Katrine Fimreite Assistent 11-20.6.2012 8 

Magne Samdal Innmåling/GIS 18-19.6.2012 2 

Sarpsborg Park og Anlegg Gravemaskin 11-12,18.6.2012 3 

Sum 29 

 

 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 3

Beskrivelse av landskap, funn og fornminner baserer seg i hovedsak på 

prosjektbeskrivelse (Gaut 2012). Planområdet ligger på Bjørnstad, 1,5 km vest for Tune 

kirke, sørvest for Riksvei 118 og ca. 1 km sør for sykehusområdet på Kalnes. 

Mesteparten av planområdet har vært dekket av tømmerskog som ble avvirket i 2009. 

Terrenget faller mot nord på kanten av Ra-morenen. 
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Figur 1: Oversiktskart over prosjektområde. Kartgrunnlag Statens kartverk: Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. 

 

Innenfor en radius av 1500m ligger det flere store gravfelt ved Bjørnstad (ID 13424 og 

52382), Bjor (ID 19639 og 42810), Opstad (ID 80635) og Tune store (ID 9900). 

Gjennom årene er det kommet for dagen et høyt antall gravfunn fra Tuneområdet. 
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På Bjørnstad-gårdene, og på flere nabogårder, har Kulturhistorisk museum foretatt en 

rekke arkeologiske undersøkelser siden 1945. Her kan blant annet nevnes undersøkelsene 

av et gravfelt og en boplass fra eldre steinalder på Tune store og Grålum på slutten av 

1960-tallet i forbindelse med veibygging. I løpet av det siste tiåret er det også foretatt 

flere større arkeologiske undersøkelser på Bjørnstad i forbindelse med bygging av ny E6 

gjennom Østfold. Det er dessuten undersøkt hustufter på Grålum i 2006 (Gjesvold 2000, 

Gjerpe 2000, Eggen 2004, Tarrou 2004, Bårdseth 2007, Eikrem 2008). Funn fra 

Bjørnstad-området strekker seg fra eldre steinalder til middelalder. 

 

 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 4

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Lokalitetene ID 109136, 133260 og 133262 representer et boplassområde fra yngre 

bronsealder. Hele boplassområdet ble flateavdekket og undersøkt med hensyn til følgende 

problemstillinger: 

 

 Avklare i hvilke omfang de registrerte kulturminne i området er bevart. 

 Dokumentere skadeomfanget. 

 Funksjonsbestemte og datere de enkelte anleggene. 

 Avklare om lokaliteten omfatter spor etter hustomter eller om strukturene 

representerer spredt, utendørs aktivitet. 

 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell flateavdekking. Det ble brukt en liten 

gravemaskin som passet godt til denne typen lokalitet med store stein og stubber i 

undergrunnen og spredte funn av kulturminner. Det var følgelig mulig å åpne området på 

kort tid. 

 

Fremkomne strukturer ble nummerert fortløpende og kort beskrevet. Et utvalg av 

strukturene ble undersøkt og dermed tegnet og fotografert i plan og profil. Hver enkelt 

struktur som ble snittet ble beskrevet på et eget skjema. Mengden skjørbrent stein i 

kokegroper ble målt i liter. Alle prøver og funn ble nummerert fortløpende. Det ble tatt ut 

kullprøve for radiologisk datering fra alle snittede kokegroper. Makrofossilprøver ble i 

tillegg tatt inn fra et utvalg av relevante kontekster. Det ble brukt digitalt 

speilreflekskamera i felt og bildene ble lagt inn i KHMs fotobase under Cf34640. Funn 

og prøver fra utgravningen er, sammen med funn fra fylkeskommunens registrering, 

katalogisert under C58514. 

 

Innmålingen i felt ble utført av Magne Samdal fra Kulturhistorisk museum. Det ble målt 

inn 26 strukturer, i tillegg til feltgrenser, jordprofiler, steiner, stubber, markerte endringer 

i undergrunnen og moderne grøfter. 

 

Til arbeidet ble benyttet en Trimble R6 GPS med CPOS-nøyaktighet. 

Dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) ble brukt til behandling og 
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analyse av innmålte enheter i felt. Til videre databearbeiding, analyse og publisering av 

GIS-data ble ESRIs ArcMap 10 benyttet.  

 

Dataflyten fra GPS til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som 

Trimble RAW-filer på måleboka, en Trimble TSC3. Her blir de konvertert til Intrasis 

RAW-format før eksport inn i respektive Intrasis prosjekt-base på bærbar PC. Eksport 

skjer via kabel fra målebok til PC. Videre bearbeiding og analyse av data gjennomføres i 

Intrasis og ESRIs ArcMap 10.  

 

Digitale kart er produsert 22.3.2012 av Magne Samdal, dersom ikke annet er spesifisert. 

Kartgrunnlaget er hentet fra Statens kartverk: Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 

Alle kartdata er satt i koordinatsystem UTM/WGS84 sone 33N, og lagret i ESRI 

geodatabase-format ved avlevering til Dokumentasjonsseksjonen ved Kulturhistorisk 

museum. I tillegg blir de respektive Intrasis-prosjektet avlevert til samme enhet for 

lagring og eventuell distribusjon. 

 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Undersøkelsen forløp uten nevneverdige utfordringer, i perioden 11.-20.6.2012. 

Flateavdekkingen ble utført forløpende på alle tre lokaliteter. I løpet av de to første 

dagene på ID 109136 ble det oppdaget et anrikningslag under markoverflaten som hadde 

blitt fjernet i noen partier gjennom registrering og anleggsaktivitet. Gravemaskinen ble 

tatt inn igjen 18. juni for å fjerne anrikningslaget og avdekke eventuelle strukturer under. 

Tabellen nedenfor viser det totale arealet som ble avdekket på de tre lokalitetene. 

 
ID Avdekket (m

2
) 

109136 565 

133260 127 

133262   57 

Sum 749 

 

En stor jordhaug var deponerte nær ID 109136. Da det ble antatt at massene stammet fra 

ID 109136, ble deler av haugen såldet for å sikre et representativt gjenstandsmateriale. Til 

sammen ble det benyttet 3 dagsverker til å bygge såldestasjonen og sålde massene. 

 

4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Før utgravningen tok var det slått fast at anleggsaktivitet hadde skadet eller helt ødelagt 

deler av kulturminnelokalitetene i undersøkelsesområdet. En nord-sørgående vei var bygd 

gjennom undersøkelsesområdet og ødelagt den vestre delen av ID 109136. En utvidelse 

av veien mot nord hadde skjedde ved at masse ble fylt ut i en forsenkning i landskapet. 

Denne prosessen førte til at ID 133262 var nesten helt ødelagt, og bare halvparten av den 

registrerte kokegropen var bevart. 

 

Vest for veien var et stort område som tilhørte ID 133260 også berørt av 

anleggsaktiviteten. Her var derimot skadene begrenset til markoverflaten. En veiduk 

fylkeskommunen hadde dekket kokegrop S102 med under registreringen i 2007, ble 

funnet på plass ved utgravningen. 
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Ved ID 109136 var skaden mer omfattende. I midten av lokaliteten var overflaten fjernet 

ned til undergrunnen og en tidligere registrert grop var gravd bort. Det var ikke mulig å 

anslå skadeomfanget med sikkerhet i dette partiet, siden det ikke spor etter kulturminne 

igjen. En stor jordhaug var dessuten deponert delvis over østre del av lokaliteten. Det var 

nødvendig å flytte haugen før avdekkingen kunne fullføres.  

 

 
Figur 2: Ortofoto over prosjektområde. Kartgrunnlag Statens kartverk: Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. 
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 UTGRAVNINGSRESULTATER 5

5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

5.1.1 ID 109136 

Struktur type Antall 

   Kokegrop 5 

   Nedgravning 7 

   Lag 6 

   Stolpehull 4 

   Hulvei 1 

   Løsmasse 1 

Sum 24 

 

5.1.1.1 Kokegroper 

Fire av fem kokegroper var enkle og kun brukt en gang. De hadde relativt tydelige 

avgrensinger mot undergrunnen med rund eller ujevn form i plan, avrundede eller ujevne 

sider og bunn i profil. Lengden varierte mellom 45-185cm, bredde mellom 40-200cm og 

dybde mellom 9-57cm. Fyllmassene besto av trekullholdig sand og skjørbrent stein. Et 

flintfragment (F1007) ble funnet i S126. Kullprøver fra kokegropene ble samlet inn for 

vedartsanalyse og datering. 

 

S114, S126 og S129 var tre mindre kokegroper, sørvest 

på lokaliteten. S114 lå for seg selv. En kullprøve fra 

anlegget er datert til 720-690 + 540-380 f.Kr. 

 

S126 og S129 lå begge i et område dekket av en yngre 

hulvei (S103). Kullprøver fra anleggene er datert til 

hhv. 1270-1030 f.Kr. og 1260-1010 f.Kr. Anleggene er 

nær samtidige. Tidspunktet angir også en sikker 

terminus post quem for når hulveien tidligst ble tatt i 

bruk. 

 

Antagelsen om samtidig bruk av S126 og S129 styrkes 

også av anleggenes felles relasjon til S125 - et lag som 

lå rundt og mellom kokegropene – og som er tolket som 

utkast fra disse. S125 besto av humus- og trekullholdig 

sand, hadde ujevn form i plan og var 4-9 cm tykt. Ved 

snitting ble det funnet ett keramikkskår (F1008) og 

fragmenter av brent bein i laget (F1011). 

 

 

Figur 3 Plan og profiltegning; S114.  
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Figur 4: Kart over ID 133260. Kartgrunnlag Statens kartverk: Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
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Figur 5 Plan og profiltegning; S126 (t.v.) og S129 (t.h.) 

 

S133 var den eneste kokegrop der det kunne påvises to bruksfaser. Fase 1 (nederst, lag 4) 

besto av et tettpakket trekullholdig lag med skjørbrent stein, som var omtrent 70cm bred 

og 22cm tjukk. Både sidene og bunnen var avrundet. Et sandlag (lag 3), med utvasking 

fra lag 2, adskilte faser 1 og 2. Fase 2 (øverst) inneholdte 2 lag (lag 1 og 2). Lag 1 hadde 

en oval form i plan med måling på 147x200cm og tydelig avgrensing mot undergrunnen. 

Fyllmassene besto av trekullholdig sand med enkelte skjørbrente stein. Lag 2 var et 

kullag. Fase 1 hadde avrundede sider med en ganske flat bunn og en dybde av 28cm.  

Totalt var strukturen 57cm dyp, og det ble tatt ut 18 liter skjørbrent stein ved snitting. Det 

ble tatt kullprøver fra lag 2 (P2023) og 4 (P2024). Disse er datert til hhv. 1130-920 og 

1120-910 f.Kr., hvilket viser at de to bruksfasene er nær samtidige. 
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Figur 6: S133, kokegrop, plan. Foto mot sør, Cf34640_92. 

 

 
Figur 7: S133, kokegrop, profil. Foto mot sør, Cf34640_111. 

 

5.1.1.2   Nedgravninger 

Sju strukturer ble tolket som nedgravninger med ukjent funksjon. Strukturene var i 

varierende grad avgrenset mot undergrunnen. Lengden varierte mellom 35-110cm med 
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bredde mellom 38-60cm og en dybde på mellom 8-22cm. Fyllmassene besto stort sett av 

mørk humusholdig sand.  

 

S137 var den største nedgravningen. Den hadde en ujevn form i plan, størrelse på 

140x300cm og var tydelig avgrenset mot undergrunnen. I profil var den 23cm dyp, og 

hadde ujevne sider og bunn. Fyllmassen besto av homogen humusholdig sand. Det ble 

tatt ut og analysert en makrofossilprøve fra strukturen, men det ble ikke påvist 

plantemateriale som kunne kaste lys over gropens bruk og igjenfylling. En kullprøve 

(P2022) fra nedgravningen ble datert til 900-800 f.Kr. Dette indikerer at nedgravningen 

tilhører seneste del av den eldste aktiviteten på stedet, eller en fraflyttingsfase. 

 

 

 
Figur 8: S137, nedgravning, plan. Foto mot sør-sørvest, Cf34640_106. 



Bjørnstad nordre, 2048/121, Sarpsborg, Østfold Saks nr. 2009/9804  

 

  

 15 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

 
Figur 9: S137, nedgravning, profil. Foto mot nord-nordøst, Cf34640_106. 

 

5.1.1.3 Lag 

Fem partier ble klassifisert som tilhørende samme lag. Fyllmassene besto av grå sand 

med litt humus med utydelige avgrensninger. Laget lignet veldig på en gammel 

markoverflate eller det tidligere nevnte yngre anrikningslaget. Derfor ble partiene ikke 

undersøkt videre og ble fjernet med gravemaskin på den 18. juni. 

 

5.1.1.4 Stolpehull 

Fire strukturer ble tolket som stolpehull. De hadde rund eller ujevn form i plan og 

størrelse på 28-45cm i diameter. I profil hadde de avrundede sider og bunn, med unntak 

av S134, og varierende grad avgrenset mot undergrunnen. Fyllmassene besto stort sett av 

humusholdig sand. Stolpehullene lå alle mot kanten av den begrensede utgravningsflaten, 

og det var ikke mulig å avgjøre om stolpene opprinnelig kan ha utgjort deler av en 

bygning eller andre typer strukturer.  

 

S134 hadde rund form i plan, loddrette sider og flat bunn i profil. Stolpehullet var 

middels tydelig avgrenset mot undergrunnen. Det er trolig at stolpehullet ble fylt igjen 

etter stolpen ble fjernet. Fyllmassene hadde 4 identifiserte lag. Lag 1 besto av svartbrun 

humusholdig sand og dannet overflaten til stolpehullet. Lag 2 lå i senter av profilen og 

besto av grå siltholdig sand. Lag 3 og 4 var trolig kollapsede masser og var synlig langs 

sidene og bunn av strukturen. Lag 3 besto av rødbrun humusholdig sand mens lag 4 besto 

av brungul sand. Et flintavslag (F1012) ble funnet ved snitting.  
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Figur 10: S134, stolpehull, plan. Foto mot sør-sørvest, Cf34640_115. 

 

 
Figur 11: S134, stolpehull, profil. Foto mot sør-sørvest, Cf34640_120. 

 

5.1.1.5 Hulvei 

S103 var en hulvei funnet i tre deler som kobles sammen. Hulveien lå i anrikningslaget 

som befant seg mellom markoverflaten og undergrunnen, og er også stratigrafisk yngre 
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enn S126 og S129. Til sammen var de tre delene 31,9m lang og omtrent 1,3m bred. I 

profil hadde hulveien avrundet sider og buet bunn. Den var omtrent 30cm dyp.  

 

5.1.1.6 Sålding av løsmasser 

En stor jordhaug som besto av sand og små steiner som var tatt fra et annet sted i 

tiltaksområdet og deponert på den østre kanten av ID 109136. Det ble nødvendig å flytte 

halvparten av haugen slik at ID 109136 kunne avdekkes. Deretter ble deler av massene 

såldet, og da ble det funnet to flintavslag (F1004).  

 

5.1.2 ID 133260 

En enkelt kokegrop ble avdekket på denne lokaliteten. Den hadde rund form i plan med 

mål på 190cm i diameter. I profil hadde den avrundet sider og flat med dybde på 29cm. 

Fyllmassene inneholdte to lag. Lag 1 besto av trekullholdig sand. Lag 2 var et kullag. Det 

ble tatt ut 66 liter skjørbrent stein ved snitting. En kullprøve (P2017) samlet fra lag 2 ble 

datert til 750-400 f.Kr. 

 

 

 
Figur 12: S102, kokegrop, plan. Foto mot vest-sørvest, Cf34640_91. 
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Figur 13: S102, kokegrop, profil. Foto mot vest, Cf34640_95. 

 

5.1.3 ID 133262 

En enkelt kokegrop ble avdekket i denne lokaliteten. Den var tung skadet av 

anleggsaktiviteten og derfor hadde ujevn form i plan. I profil var det litt igjen, og hadde 

den ujevne sider og bunn. Profilen var 6cm dyp og visste spor etter et kullag. Det ble tatt 

ut 0,5 liter skjørbrent stein ved snitting. En kullprøve er datert til 730-690 + 550-390 f.Kr. 
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Figur 14: S101, kokegrop, plan. Foto mot øst-sørøst, Cf34640_78. 

 

 
Figur 15: S101, kokegrop, profil. Foto mot nordøst, Cf34640_88. 

5.2 FUNNMATERIALE 

5.2.1  FRA KULTURHISTORISK MUSEUMS UTGRAVNING 2012 (A2012/402) 

C nr. Funn nr. Material Gjenstandsdel Kontekst 

C58514/1 1008 Keramikk Kar S125, lag 

C58514/2 1004 Flint Avslag/Plattformavslag Løsmassehaug 

C58514/3 1012 Flint Avslag S134, stolpehull 

C58514/4 1001 Flint Fragment Løsfunn 

C58514/5 1007 Flint Fragment S126, kokegrop 

C58514/6 1002 Stein Spillebrikke Løsfunn 

C58514/7 1011 Brent bein Fragment S125, lag 

 

5.2.2  FRA ØSTFOLD FYLKESKOMMUNES REGISTRERING 2007 (A2009/185) 

 

C nr. Funn nr. Material Gjenstandsdel Struktur nr. 

C58514/17 9 Keramikk Skår A12, mulig kulturlag 

C58514/18 1 Brent leire Fragment A8, mulig stolpehull 

C58514/19 2 Brent leire Fragment A10, grøft 

C58514/20 3 Brent leire Fragment A12, mulig kulturlag 

C58514/21 4 Brent leire Fragment A17, mulig stolpehull 
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C nr. Funn nr. Material Gjenstandsdel Struktur nr. 

C58514/22 5 Flint Avslag Kullag A19, Ildsted 

C58514/23 6 Flint Avslag Løsfunn Sjakt 8 

C58514/24 7 Flint kjernefragment Løsfunn Sjakt 9 

C58514/25 8 Flint Avslag Løsfunn Sjakt 15 

 

 

 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 6

6.1 VEDARTSANALYSE 

Statsstipendiat Helge Høeg har foretatt en enkel vedartsbestemmelse av trekull tatt fra 

kokegropene. Kullprøvene inneholdte stort sett bjørk og hassel, med spor av furu, eik og 

vier/osp. De komplette analyseresultatene er vedlagt (10.6.1). 

 

6.2 DATERING 

Trekullprøver ble sendt inn til akseleratordatering ved Ångström-laboratoriet i Uppsala. 

Dateringene ble utført på bjørk. 

 

 
Figur 16 Sannsynlighetsberegning for 14C-prøvene, utført ved Ångström-laboratoriet.   

  

 

Dateringene indikerer to aktivitetsfaser; 1200-800 f.Kr. og om lag 500-400 f.Kr. de eldste 

dateringene er konsentrert til ID 109136, mens yngre aktivitet er spredt både på ID 

109136, 133260 og 133262. Et veifar som krysser lokaliteten kan ut fra stratigrafiske 



Bjørnstad nordre, 2048/121, Sarpsborg, Østfold Saks nr. 2009/9804  

 

  

 21 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

betraktninger sikkert dateres til yngre enn 1000 f.Kr. De komplette analyseresultatene er 

vedlagt (10.6.1). 

 

6.3 MAKROFOSSILANALYSER 

Det ble sendt inn en enkelt makrofossilprøve fra nedgravning S137. Fra prøven ble det 

ikke påvist makrofossiler - bare påvist noe skarpkantet og noe avrundet trekull.   

 

 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 7

Innenfor det til sammen 750 m
2
 store utgravningsområdet ble det som nevnt påvist 25 

forhistoriske nedgravninger. Av disse var det 7 kokegroper, 7 groper med uviss funksjon, 

6 lag, 4 stolpehull og 1 hulvei. I tillegg var det en haug av løsmasser fra tiltaksområdet.  

 

Kokegroper kan ha hatt flere funksjoner. Hovedmålet er å koke mat i nedgravninger hvor 

steiner ble lagt i et bål slik at de magasinerte varme. Deretter ble maten pakket inn og lagt 

på steinene, og gropen ble dekket med torv eller jord. Slik fungerte kokegropene som en 

varmekasse eller primitiv stekeovn. De fleste kokegropene som er undersøkt og 14 C-

datert i forbindelse med utgravningsprosjektet andre steder på Østlandet de siste 15 årene, 

er fra eldre jernalder med hovedvekt på romertid/ folkevandringstid. Det finnes også 

eksempler på eldre og yngre dateringer. Dateringene fra Bjørnstad faller således inn i det 

vanlige dateringsmønsteret for kokegroper på Østlandet. 

 

Kokegroper kan ligge i større samlinger, men de kan også ligge enkeltvis eller noen få 

sammen. Av de undersøkte kokegropene på Bjørnstad ligger S101 og S102 enkeltvis 

mens de andre fem ligger samlet. Kokegropene viste en viss variasjon i oppbygging og 

størrelse. De hadde omtrent lik form, utseende og fyllmasse, men noe varierende 

størrelse. En kokegrop (S133) skilte seg klart fra de øvrige fordi den hadde to bruksfaser. 

Vedartsbestemmelser av kullprøver viser at kokegropene har inneholdt bjørk og hassel, 

men også spor av furu, eik og vier eller osp. Det ble funnet et flintfragment (F1007) i en 

av kokegropene (S126). Mellom noen av kokegropene (S108, S126 og S129) ble det 

avdekket et utkastlag S125. I laget ble det funnet et keramikkskår og fragmenter med 

brent bein. Om variasjonen i kokegropenes form og dimensjoner kan reflektere ulik bruk 

er uvisst. I flere av de norrøne sagaene nevnes ordet ”seyðir” som antagelig samsvarer 

med kokegrop. Ordet betegner et slags ”offermåltid”, der maten tilberedes i en grop i 

bakken. I følge kildene kunne menneskene innenfor et mindre område gå sammen og ofre 

eller blote husdyr og annen mat (Narmo 1996:92-94). Større kokegropfelt kan tolkes som 

spesielle samlingsplasser eller kultplasser.  

 

Det ble ikke påvist stolpehull som med sikkerhet kan knyttes til en bygning. Det skyldtes 

i stor grad undersøkelsesområdets begrensning og byggingen av veien som går gjennom 

undersøkelsesområdet. De fire stolpehullene var lik form i plan men hadde varierende 

størrelse. S134 besto av fire lag, noe som kan tyde på igjenfylling etter at stolpen var 

fjernet. Det ble funnet et flintavslag (F1012) i dette stolpehullet. Stolpehullene ligger 

relativt samlet, men det var ikke mulig å påvise stolperekker eller andre 

konstruksjonselementer.  
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I tillegg til de alminnelige sporene etter bosetning som kokegroper og stolpehull ble det 

funnet flere syv nedgravninger som ble tolket som groper med uviss funksjon. Gropene 

ble tolket som intensjonelle på bakgrunn av observasjoner gjort under 

utgravningsarbeidet. De besto av mørk humusholdig sand med kullspetter. Gropene var i 

de fleste tilfeller klart avgrenset mot undergrunnen både i plan og profil. Det er som vist 

ovenfor vanskelig å forstå hva gropene som ble funnet på Bjørnstad representerer. 

Naturvitenskaplige prøver fra gropene kan være av avgjørende betydning for forståelsen 

av gropene. Ut fra gropenes plassering nær kokegropene et det ikke usannsynlig at det er 

en sammenheng mellom dem.     

 

En stor jordhaug som besto av sand og små steiner som var tatt fra et annet sted i 

tiltaksområdet og deponert på den østre kanten av ID 109136. Det ble nødvendig å flytte 

halvparten av haugen slik at ID 109136 kunne avdekkes. Deretter ble deler av massene 

såldet, og da ble det funnet to flintavslag (F1004). 

 

Isolert sett, kan dateringene fra undersøkelsene som nevnt indikerer to aktivitetsfaser; 

1200-800 f.Kr. og om lag 500-400 f.Kr. Hvis man derimot sammenholder disse med 

fylkeskommunens dateringer 790-405 f.Kr., 795-770 f.Kr. og 790-570 f.Kr. (T-19518, 

TUa-7316 og TUa-7317) dekkes hele yngre bronsealder. Det er derfor få holdepunkter 

for å se aktiviteten på lokaliteten som to adskilte episoder.   

 

Gjenstandsmaterialet fra registrering og utgravning; primært flintavslag og et fåtall 

keramikkskår, kan ikke bidra til å snevre inn dateringsspennet ytterligere, men står heller 

ikke i motsetningsforhold til dette. Kulturhistorisk museum og Østfold fylkeskommune 

har de seneste årene foretatt en rekke undersøkelser av både rene kokegroplokaliteter og 

større bosetningsområder med kokegroper i Fredrikstad og Sarpsborg. Dette har 

frambragt et bredt statistisk sammenligningsmateriale. En sammenfatting av 47 

dateringer viser et markert tyngdepunkt i sen eldre bronsealder og førromersk jernalder. 

Kokegropene på Bjørnstad viser seg altså typiske for området. 

 

Strukturene og gjenstandsmaterialet som ble avdekket på Bjørnstad indikerer flere typer 

aktiviteter. Det er ikke mulig å bedømme sikkert rekkevidden av bosetningen og 

virksomheten på bakgrunn av utgravningen, men stedets topografiske beliggenhet og 

tidligere undersøkelser indikerer vel etablert bosetning. 

 

Hulveien S103 ble påvist over en lengde av 32 meter, i tre separate deler. Den var litt 

over en meter bred, og orientert nordøst – sørvest. Hulveien har inngått som en del av et 

større ferdselssystem med to andre hulveilokaliteter (ID 11514 og 79109) på stedet. Disse 

hulveisystemene har krysset Raet mellom Vestvannet og Eidet ved Visterflo, trolig  

slik at ferdsel langs vassdraget har kunnet unngå Sarpefossen i Glomma. 

 

I området rundt hulveien ble det stedvis påvist rester etter gammel markoverflate. Den 

gamle markoverflaten skilte seg fra undergrunnen fordi den besto av grå sand med litt 

humus mens undergrunnen var ren gul-brun sand med små steiner. Markoverflaten 

inneholdt ingen spor etter menneskelig aktivitet, og representerer trolig tilgroing etter 

bosetningsfasen. Tilgroingen er ikke datert. 
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Hulveien S103 lå i anrikningslaget, hvor den skapte en grøftelignende fordypning. Det 

kan være vanskelig å datere hulveier, men i dette tilfellet viser de stratigrafiske 

forholdene på lokaliteten at den både er yngre enn kokegropene S126 og S129 (datert til 

tidsrommet 1270-1010 f.Kr.) og den yngre markoverflaten. Det er derfor sannsynlig at 

hulveien ble anlagt etter at bosetningsfasen opphørte (henimot 400 f.Kr.), og ikke er 

samtidig med bosetning i området.  

 

 

 SAMMENDRAG 8

I forbindelsen med reguleringsplan for næringsområde ved Bjørnstad industriområde, 

Bjørnstad nordre, 2048/121, ble det arkeologisk undersøkt 3 lokaliteter i område (ID 

109136, 133260 og 133262). Bjørnstad ligger i et av de rikeste kulturminneområdene i 

Østfold som inkluderer bl.a. flere store gravfelter ved Bjørnstad, Bjor, Opstad og 

Tuneområdet (Gaut 2012). 

 

Det ble til sammen avdekket 749m
2
 på de 3 lokaliteter. Det ble påvist 25 strukturer, som 

inkluderer 7 kokegroper, 7 nedgravninger, 6 lag, 4 stolpehull og 1 hulvei. I tillegg ble 

deler av en haug med løsmasser fra tiltaksområdet såldet. Anleggene viser utendørs 

bosetningsaktivitet, men det var ingen sikre spor etter hus eller andre bygninger. 

 

Det ble utført vedartsbestemmelse av trekull fra kokegropene. Kullprøvene inneholdte 

stort sett bjørk og hassel, med spor etter furu, eik og vier/osp ble også påvist. Dateringer, 

utført på bjørk, indikerer isolert to aktivitetsfaser; 1200-800 f.Kr. og om lag 500-400 

f.Kr., men sammenholdt med dateringer fylkeskommunens registreringer dekker 

aktiviteten hele yngre bronsealder. Et veifar som krysser lokaliteten er stratigrafisk datert 

til yngre enn 1000 f.Kr. 

 

Strukturene og gjenstandsmaterialet som ble avdekket på Bjørnstad viser til flere typer 

aktiviteter. Det er ikke mulig å bedømme sikkert rekkevidden av bosetningen og 

virksomheten på bakgrunn av utgravningen, men stedets topografiske beliggenhet og 

tidligere undersøkelser indikerer vel etablert bosetning. 
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 VEDLEGG 10

10.1 STRUKTURLISTE 

 

Struktur 

nr. 

Struktur 

type 

Form i 

flate 

Bunn i 

profil 

Sider i 

profil 
Bredde Lengde Dybde Beskrivelse 

101 Kokegrop Ujevn Ujevn Ujevn 64 93 6 

plan- Tydelig avgrensning mot østsørøst, men diffust i vestnordvest, antagelig 

ødelagt.  Mye skjørbrent stein. 

profil- Det er tydelig at det har vært en struktur her, som nå er ødelagt.  Den delen 

som ble fjernet hadde et tykkere kullag enn den delen som er igjen.  S101 er 

forstyrret av anleggsaktivitet. 

102 Kokegrop Rund Flat Avrundet 190 190 29 

plan- Tydelig avgrensning mot undergrunnen.  Jevn avgrensning i sør, men ujevn i 

nord. Stein synlig i overflaten, i tillegg kullflekker.  I sør også en 'grøft' ut fra 

strukturen, i overflaten er massen lik strukturens fyllmasser. 

profil- Tydelig avgrensning mot undergrunnen og mellom lagene internt i 

strukturen.  Klar form i siden i sør, men utdratt i nord. Kullag ved bunnen. 



Bjørnstad nordre, 2048/121, Sarpsborg, Østfold Saks nr. 2009/9804  

 

  

 26 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

Struktur 

nr. 

Struktur 

type 

Form i 

flate 

Bunn i 

profil 

Sider i 

profil 
Bredde Lengde Dybde Beskrivelse 

103 Hulvei Lineær Ujevn Ujevn 130 3189 30 

Snitt C1082: Hulveien består av lag 1, 2 & 3.  Hjørnet kutter lag 4 som kan være 

et fossilt overflatelag.  Lag 5 er antagelig et anrikningslag.  Klare avgrensninger 

mellom hulvei og undergrunnen, med unntak av i nordvest.  Mer diffuse skiller 

internt i strukturen. Snitt C1081: Løpet selv består av lag 1 og 2.  De har utydelig 

avgrenser i forhold til hverandre, men klar snitter gjennom lag 4 (S125).  Lagene 

er diffus og vanskelig å skille.  F1003 kom fra lag 4 til høyre.   Lag rekkefølge- 

1- grå sand, myk; 2- rød brun sand, litt grus, veldig kompakt 

3- gul brun sand; 4- humusholdig sand, litt grunn 

5- utvasking og jern utfelling fra lag 2, knallhardt 

6- gul grusholdig sand undergrunn, myk, med områder av utvasking.  Snitt C1080: 

Tydelig avgrensning mot undergrunnen, i sør mer diffust i nord der en stor stein 

utgjør avgrensning.  Lag 1 og 2 utgjør hulveiløpet, mens lag 3 kan være utvasking.  

Tydelig avgrensning internt i strukturen. 

Lagrekkefølge; 1- grå sand; 2- mørk brun, humusholdig sand; 3- mykere 

heterogen sand, lys brun sand med mørke flekker, noe humusholdig; 4- kompakt 

lys gul sand i bunnen, rødlig sand i sør, rødlig humusholdig sand i nord; 

undergrunn. 

106 Lag Ujevn     194 363   Ikke utgravde. Antageligvis gammel markoverflate. 

108 Kokegrop Ujevn Avrundet Avrundet 40 45 9 
Tydelig avgrensning mot undergrunnen.  S108 ble snittet av fylkeskommunen 

under registrering.  Det er igjen like av strukturen. 

109 Nedgravning Oval Ujevn Ujevn 45 110 16 

plan- Klar avgrensning mot undergrunnen. 

profil- Tydelig avgrensning mot undergrunnen, i øst var det humusholdig masse, 

antagelig fra rot eller steinopptrykk (lag 1). 

110 Lag Ujevn     226 225   Ikke utgravde. Antageligvis gammel markoverflate. 

111 Stolpehull Ujevn Avrundet Avrundet 38 28 14 

plan- Mørk fyllmasse med diffus avgrensning. 

profil- Ujevn, men tydelig avgrensning med forstyrrelse i vest.  I profil har det en 

form som ligner på et stolpehull. 

112 Stolpehull Rund Avrundet Avrundet 30 30 12 

plan- tydelig og jevn avgrensning, deler av struktur ble borte under finrensing.  

Grunn.   

profil- Tydelig og jevn avgrensning.  Har form som ligner på stolpehull. 
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Struktur 

nr. 

Struktur 

type 

Form i 

flate 

Bunn i 

profil 

Sider i 

profil 
Bredde Lengde Dybde Beskrivelse 

114 Kokegrop Rund Flat Ujevn 60 73 16 
plan- Medium størrelse kokegrop.  Skjørbrent stein og kull synes i overflaten. 

profil- Ujevn sider.  Tydelig avgrensing mot undergrunnen. 

118 Nedgravning Ujevn Ujevn Ujevn 60 70 22 

plan- Uklar avgrensning i sør pga. mørk undergrunn, klar avgrensning i nord pga. 

lysere undergrunn.  I øst var strukturen allerede snittet/ødelagt under avdekking. 

profil- tydelig, men ujevn avgrensning mot undergrunn.  Ukjent funksjon. 

119 Lag Oval     111 190   Ikke utgravde. Antageligvis gammel markoverflate. 

120 Lag Ujevn     128 190   Ikke utgravde. Antageligvis gammel markoverflate. 

123 Lag Oval     132 201   Ikke utgravde. Antageligvis gammel markoverflate. 

124 Haug             
En stor jordhaug som består av material fra et annet parti i anleggsområdet og 

deponert i undersøkelsesområdet. 

125 Lag, utkast Ujevn Ujevn Ujevn     9 

Tre områder som tyder på utkast fra S126 kokegrop.  Svart trekullholdig lag med 

ujevne former.  Brent leire og skjørbrent stein synlig i overflate.  Områdene er 

omtrent 4-9cm tykk.  Ligger under S103. 

126 Kokegrop Ujevn Ujevn Ujevn 100 185 32 

plan- Mørk fyllmasse med tydelig avgrensning.  Brent leire, trekull og skjørbrent 

stein synlig i overflaten.  Utkast i nordøst og sørvest. 

profil- To lag synlig i profilveggen.  Lag 1 er mørk brun og er en forstyrrelse fra 

S116 hulvei.  Lag 2 er et diffus sandholdig kullag.  Tydelig avgrensning mot 

undergrunnen med litt utvasking. 

129 Kokegrop Ujevn Ujevn Ujevn 59 69 24 

plan- Diffus og ujevn avgrensning, skjørbrent stein og trekull synlig i overflaten.   

profil- Kokegrop med mye skjørbrent stein.  To lag synlig i profilen.  Lag 1 er 

blandet masse som ligger over lag 2, et kullag. 

130 Nedgravning Rund Ujevn Ujevn 38 35 8 

plan- Mørk fyllmasse med diffus avgrensning. 

profil- Veldig diffus og utvasket ved bunnen.  Skadet av roter som vokste rett 

gjennom midten.  Tolket som nedgravning med ukjent funksjon. 

131 Stolpehull Ujevn Avrundet Avrundet 44 34 30 

plan- Diffus og tørr fyllmasse, vanskelig å skille fra undergrunnen. 

profil- Halvparten av et stolpehull.  Nordøst er humusholdig med trekull flekker 

med klar avgrensning mot undergrunnen.  Sørvest er diffus og nesten usynlig, 

vanskelig å skille fra undergrunnen. 

132 Nedgravning Ujevn Avrundet Ujevn 40 65 21 

plan- Diffus avgrensning mot undergrunnen med ujevn form.profil- Tydelig 

avgrensning mot undergrunnen i vest.  Mer diffust i øst, antagelig en annen 

struktur (1) eller naturlig forstyrrelse. 
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Struktur 

nr. 

Struktur 

type 

Form i 

flate 

Bunn i 

profil 

Sider i 

profil 
Bredde Lengde Dybde Beskrivelse 

133 Kokegrop Oval Ujevn Ujevn 200 147 57 

Gjenbrukt kokegrop som består av 2 faser skilt av lag 3. 

Fase 1- ligner en kokegrop, med et lag som inneholder store skjørbrent stein og 

mye trekull.    Fase 2- stor oval nedgravning som muligens er en tømt kokegrop.  

Nederst i gropen finnes et kullag bestående av noe skjørbrent stein. 

Lagrekkefølge: 1- mørk brun humus iblandet sand.  Ingen skjørbrent stein. 

2- brunsvart humus iblandet noe kull og skjørbrent stein. 

3- gulbrun sand.   4- brunsvart humus iblandet kull og mye skjørbrent stein. 

134 Stolpehull Rund Flat Loddrette 40 45 35 

Stolpehull som trolig er fylt igjen.  Flintavslag (F1012) og brent leire funnet i lag 

1.  Lag 2 er trolig fyll med diffuse avgrensninger.  Lag 3 og lag 4 representerer 

trolig kollapse av sider i stolpehullet.   Lag rekkefølge: 1- svartbrun humus.  2- 

siltholdig sand. 3- rødbrun humus.  4- brungul humus.  5- brungul sand. 

6- lysgrå sand.  undergrunn. 

136 Nedgravning Ujevn Ujevn Ujevn 50 80 12 

plan- Strukturen ser ut til å være ødelagt i nord.  Snittes med ødeleggelse inkludert 

for a få svar på strukturens nordlige ende.  Tydelig avgrensning mot undergrunn i 

sør. 

profil- Tydelig, men ujevn avgrensning mot undergrunn, strukturen ser ut til å 

ende midt i forstyrrelse. 

137 Nedgravning Ujevn Skrå Ujevn 140 300 23 

plan- Avlang struktur med en ende i en stor stein. 

profil- Tydelig avgrensning mot undergrunn, noe ujevn i bunnen.  Vanskelig å 

tolke.  Ukjent funksjon. 

138 Nedgravning Ujevn Ujevn Avrundet 45 45 17 
plan- Diffus og ujevn avgrensning. 

profil- Tydelig, men ujevn avgrensning mot undergrunn. 



 

10.2 TILVEKSTTEKST 

C58514/1-25  

Boplassfunn fra bronsealder fra BJØRNSTAD KONTOR- OG INDUSTRIOMRÅDE 

 av BJØRNSTAD NORDRE (2048/121), SARPSBORG K., ØSTFOLD.  

 

1) Bukskår av leirkar.  Rødbrunt leirgods, magret med store kvartskorn (< 0,3cm). Stl: 

2,2 cm. Stb: 2,1 cm. Stt: 0,9 cm. Vekt: 3,7 g. Fra S127, kokegrop. 

2) 2 avslag av flint. Det største et mulig plattformavslag. Stl: 2,2 cm. Stb: 2,5 cm. Stt: 0,5 

cm. Fra løsmasser. 

3) Avslag av varmepåvirket flint. L: 2,9 cm. B: 2,1 cm. T: 0,3 cm. Fra S134, stolpehull. 

4) Fragment av flint. Noe varmepåvirket. L: 2,1 cm. B: 0,7 cm. T: 0,5 cm. Løsfunn. 

5) Fragment av brent flint. L: 1,6 cm. B: 1,1 cm. T: 1,1 cm. Fra S126, kokegrop. 

6) Mulig spillebrikke av bergart. Avrundet, nær sirkulær, med slippet bunn, avrundete 

kanter og lett konisk overside. L: 3,1 cm. B: 2,9 cm. T: 1,8 cm. Løsfunn. 

7) Fragmenter av brent bein. Vekt: 0,2 g. Stl: 0,8 cm. Stb: 0,6 cm. Fra S127, kokegrop. 

8) Prøve, kull. Vekt: 3,5g. 31 biter er vedartsbestemt til bjørk og eik. Datert på bjørk til 

2387±32 BP, 730-690 + 550-390 CalBC (Ua-45769). Fra S101, kokegrop. 

9) Prøve, kull. Vekt: 8,1g. 40 biter er vedartsbestemt til bjørk og hassel. Datert på bjørk 

til 2375±31BP, 720-690 + 540-380 CalBC (Ua-45771). Fra S114, kokegrop. 

10) Prøve, kull. Vekt: 6,1g. 40 biter er vedartsbestemt til bjørk og eik. Datert på bjørk til 

2431±32 BP, 750-400 CalBC (Ua-45770). Fra S102, kokegrop. 

11) Prøve, kull. Vekt: 7,5g. 30 biter er vedartsbestemt til bjørk og hassel. Datert på bjørk 

til 2914±30 BP, 1260-1010 CalBC (Ua-45773). Fra S129, kokegrop. 

12) Prøve, kull. Vekt: 6,6g. 40 biter er vedartsbestemt til bjørk, hassel, furu og eik. 

Datert på bjørk til 2941±31 BP, 1270-1030 CalBC (Ua-45772). Fra S126, kokegrop. 

13) Prøve, kull. Vekt: 0.2g. 17 biter er vedartsbestemt til bjørk og hassel. Datert på bjørk 

til 2681±30 BP, 900-800 CalBC (Ua-45776). Fra makrofossilprøve fra S137, 

nedgravning. 

14) Prøve, kull. Vekt: 5,2g. 40 biter er vedartsbestemt til bjørk og hassel. Datert på bjørk 

til 2854±32 BP, 1130-920 CalBC (Ua-45774). Fra S133, kokegrop, Lag 2. 

15) Prøve, kull. Vekt: 12,7g. 40 biter er vedartsbestemt til bjørk, hassel og osp. Datert på 

bjørk til 2841±33 BP, 1120-910 CalBC (Ua-45775). Fra S133, kokegrop, Lag 4. 

16) Prøve, makro. Vekt: 2,9g. Det ble ikke påvist makrofossiler ved analyse. Prøven er 

kassert. Fra S137, nedgravning. 

 

Funn fra registrering 2007 (A2009/185) 

17) 2 fragmenter av leirkar. Dårlig brent gods med relativt grov magring <0,2 cm. 

Orange-beige til grå farge. Kun en side bevart. Stl: 1,5 cm. Stt: 0,6 cm. Vekt: 2,2 g. Fra 

A12, kulturlag. 

18) 4 fragmenter av brent leire. Kassert. Vekt: 0,3 g. Fra A8, stolpehull. 

19) 2 fragmenter av brent leire. Kassert. Vekt: 0,3 g. Fra A10, grøft.  

20) 4 fragmenter av brent leire. Kassert. Vekt: 5,6 g. Fra A12, kulturlag.  

21) 3 fragmenter av brent leire. Kassert. Vekt: 2,4 g. Fra A17, stolpehull.  

22) Avslag av brent flint. Stl: 3,0 cm. Stb: 2,0 cm. Fra kullag A19, ildsted.  

23) Avslag av flint. Distalenden er brukket. Stl: 3,3 cm. Stb: 0,7 cm. Løsfunn, Sjakt 8.  

24) Kjernefragment i flint. Stl: 1,7 cm. Stb: 1,3 cm. Løsfunn, Sjakt 9.  

25) Avslag av flint. Stl: 2,4 cm. Stb: 2,0 cm. Løsfunn, Sjakt 15  
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Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning av 3 lokaliteter i forbindelsen med realisering 

av reguleringsplan fordel av Nordre Bjørnstad - Grålum Deler av lokalitetene var skadet 

av anleggsarbeid forut for utgravning. Det ble til sammen avdekket 749m2 og påvist 25 

strukturer; 7 kokegroper, 7 nedgravninger, 6 lag, 4 stolpehull og 1 hulvei. I tillegg ble 

deler av en haug av løsmasser fra tiltaksområdet såldet. Anleggene viste utendørs 

bosetningsaktivitet, men det var ingen sikre spor etter hus eller andre bygninger. 

Analyserte kullprøver er vedartsbestemt av statsstipendiat Helge I. Høeg og datert ved 

Ångström Laboratory i Uppsala. Registreringsfunn fra Østfold fylkeskommune 

(A2009/185) er katalogisert på unr. /17-25.  

  

Orienteringsoppgave: Undersøkelsesområdet ligger på Bjørnstad kontor- og 

industriområde, på Galterryggen om lag 400m øst for krysset Gamle 

Kongevei/Kalnesbrekka og 300m sør for rundkjøringen Kalnesbrekka/Fv118. 

Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 274849, Ø: 6580487.  

LokalitetsID: 109136/133260/133262.  

Csisar, Tryggve 2007: Kulturhistorisk registrering i Sarpsborg kommune: Bjørnstad 

industriområde./ Sharpe, J.C. & B. Gaut 2013: Rapport arkeologisk utgravning: 

Bosetningsspor, Bjørnstad nordre, 2048/121, Sarpsborg kommune, Østfold. 

Katalogisert av: John Sharpe og Bjarne Gaut.  

 

10.3 PRØVER 

10.3.1 KULLPRØVER 

C nr. 
Prøve 

nr. 
Vekt (g) 

Struktur 

nr. 
Struktur type Analysert 

C58514/8 2015 3,5 101 Kokegrop x 

C58514/9 2017 6,1 102 Kokegrop x 

C58514/10 2016 8,1 114 Kokegrop x 

C58514/11 2020 7,5 126 Kokegrop x 

C58514/12 2018 6,6 129 Kokegrop x 

C58514/13 2023 5,5 133 Kokegrop, lag 2 x 

C58514/14 2024 12,7 133 Kokegrop, lag 4 x 

C58514/15 2022 0,2 137 Nedgravning x 

 

10.3.2 MAKROFOSSILRØVER 

C nr. 
Prøve 

nr. 

Vekt 

(g) 

Volum 

(l) 

Struktur 

nr. 

Struktur 

type 
Analysert Kommentar 

C58514/16 2022 2,9 2,2 137 Nedgravning x  Kassert 

 

 



10.4 TEGNINGER 
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10.5 FOTOLISTE 

Filnavn 
Struktur 

nr. 
Motivbeskrivelse 

Retning 

Mot 
Opptaksdato 

Cf34640_001 
 

vestre del av anleggsvei, ID 109136 NØ 11.6.2012 

Cf34640_002 
 

sør grense mot haugen, ID 109136 Ø 11.6.2012 

Cf34640_003 
 

forstyrrelse i midten mot haugen, ID 

109136 
ØSØ 11.6.2012 

Cf34640_004 
 

nordre grense uberørt, ID 109136 Ø 11.6.2012 

Cf34640_005 
 

berørt område langs anleggsvei, ID 109136 SØ 11.6.2012 

Cf34640_006 
 

forsenkning ved siden av haugen, ID 

109136 
Ø 11.6.2012 

Cf34640_007 
 

forstyrrelse, forsenkningen, haugen, ID 

109136 
S 11.6.2012 

Cf34640_008 
 

østre grense, ID 109136 SSV 11.6.2012 

Cf34640_009 
 

søndre grense, ID 109136 V 11.6.2012 

Cf34640_010 124 haugen som skal såldes NØ 11.6.2012 

Cf34640_011 
 

avgrenset til forstyrret område, ID 109136 Ø 11.6.2012 

Cf34640_012 
 

oversikt med forstyrrelse, ID 133260 SV 11.6.2012 

Cf34640_013 
 

oversikt, ID 133260 N 11.6.2012 

Cf34640_014 
 

oversikt, ID 133260 N 11.6.2012 

Cf34640_016 
 

oversikt med traktorvei, ID 133260 Ø 11.6.2012 

Cf34640_017 
 

oversikt med traktorvei og utbygning, ID 

133262 
NØ 11.6.2012 

Cf34640_018 
 

arbeidsbildet, ID 109136 ØSØ 11.6.2012 

Cf34640_019 124 haugen SØ 11.6.2012 

Cf34640_020 
 

nærbilde av forstyrret område, ID 109136 SV 11.6.2012 

Cf34640_021 
 

oversikt med haugen, ID 109136 NØ 11.6.2012 

Cf34640_022 
 

oversikt etter finrensing, ID 133262 SØ 13.6.2012 

Cf34640_023 
 

oversikt etter finrensing, ID 133262 NØ 13.6.2012 

Cf34640_027 
 

oversikt, ID 133262 NØ 14.6.2012 

Cf34640_030 
 

oversikt søndre halvparten, ID 109136 ØNØ 14.6.2012 

Cf34640_031 
 

oversikt med såldestasjon, ID 109136 ØSØ 14.6.2012 

Cf34640_032 
 

oversikt etter finrensing, ID 109136 NNØ 14.6.2012 

Cf34640_034 
 

oversikt forstyrret område etter finrensing, 

ID 109106 
SØ 14.6.2012 

Cf34640_038 
 

oversikt sjakt 8, ID 109136 ØNØ 14.6.2012 

Cf34640_039 103 hulvei, plan SV 15.6.2012 

Cf34640_043 103 hulvei, plan SV 15.6.2012 

Cf34640_045 103 hulvei, plan NØ 15.6.2012 

Cf34640_048 103 hulvei, profil SSV 15.6.2012 

Cf34640_052 103 hulvei, profil SV 15.6.2012 

Cf34640_058 103 hulvei, profil SV 18.6.2012 

Cf34640_060 108 kokegrop, plan V 18.6.2012 

Cf34640_062 109 nedgravning, plan S 18.6.2012 

Cf34640_063 111 stolpehull S 18.6.2012 

Cf34640_064 108 kokegrop, profil V 18.6.2012 

Cf34640_065 109 nedgravning, profil ØSØ 18.6.2012 

Cf34640_066 111 stolpehull, profil S 18.6.2012 

Cf34640_067 118 nedgravning, plan S 18.6.2012 

Cf34640_068 118 nedgravning, profil V 18.6.2012 

Cf34640_073 
125, 126, 

129 
oversikt SV 18.6.2012 

Cf34640_079 101 kokegrop, plan NNØ 19.6.2012 

Cf34640_080 125 utkast, plan NV 19.6.2012 
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Filnavn 
Struktur 

nr. 
Motivbeskrivelse 

Retning 

Mot 
Opptaksdato 

Cf34640_081 126 kokegrop, plan NV 19.6.2012 

Cf34640_082 126 kokegrop, plan SV 19.6.2012 

Cf34640_083 125 utkast, plan NV 19.6.2012 

Cf34640_084 125 utkast, plan NV 19.6.2012 

Cf34640_085 129 kokegrop, plan NV 19.6.2012 

Cf34640_087 114 kokegrop, profil SSV 19.6.2012 

Cf34640_088 101 kokegrop, profil NØ 19.6.2012 

Cf34640_089 102 kokegrop, plan NNV 19.6.2012 

Cf34640_091 102 kokegrop, plan VSV 19.6.2012 

Cf34640_092 133 kokegrop, plan S 19.6.2012 

Cf34640_094 125 utkast, profil NØ 19.6.2012 

Cf34640_095 102 kokegrop, profil V 19.6.2012 

Cf34640_096 129 kokegrop, profil NV 19.6.2012 

Cf34640_098 125 utkast, profil NØ 19.6.2012 

Cf34640_101 103 kokegrop, profil S 19.6.2012 

Cf34640_103 133 kokegrop, profil S 19.6.2012 

Cf34640_105 137 nedgravning, plan SSV 19.6.2012 

Cf34640_106 137 nedgravning, profil NNØ 19.6.2012 

Cf34640_107 126 kokegrop, profil SSV 20.6.2012 

Cf34640_109 138 stolpehull, plan SSØ 20.6.2012 

Cf34640_110 133 kokegrop, profil S 20.6.2012 

Cf34640_111 133 kokegrop, profil S 20.6.2012 

Cf34640_112 138 nedgravning, profil SSØ 20.6.2012 

Cf34640_113 136 nedgravning, plan Ø 20.6.2012 

Cf34640_115 134 stolpehull, plan SSV 20.6.2012 

Cf34640_116 130 stolpehull, plan ØNØ 20.6.2012 

Cf34640_117 136 nedgravning, profil V 20.6.2012 

Cf34640_118 130 stolpehull, profil ØSØ 20.6.2012 

Cf34640_120 134 stolpehull, profil SSV 20.6.2012 

Cf34640_122 131 stolpehull, plan SV 20.6.2012 

Cf34640_124 112 stolpehull, plan V 20.6.2012 

Cf34640_127 131 stolpehull, plan VNV 20.6.2012 

Cf34640_128 112 stolpehull, profil V 20.6.2012 

Cf34640_131 132 nedgravning, plan S 20.6.2012 

Cf34640_132 132 nedgravning, profil S 20.6.2012 



10.6 ANALYSERESULTATER 

10.6.1  VEDARTSANALYSE 

 

ID 
Struktur 

nr. 
Kontekst Oppdragsgiver Prøve nr. 

Dato 

Avlevert 

Signatur 

Avlevert 

Utforende 

Instans 

Prove 

materiale 

133262 S101 Kokegrop FS, KHM PK2015 10.9.2012 Bjarne Gaut Helge I. Høeg Trekull 

109136 S114 Kokegrop FS, KHM PK2016 10.9.2012 Bjarne Gaut Helge I. Høeg Trekull 

133260 S102 Kokegrop FS, KHM PK2017 10.9.2012 Bjarne Gaut Helge I. Høeg Trekull 

109136 S129 Kokegrop FS, KHM PK2018 10.9.2012 Bjarne Gaut Helge I. Høeg Trekull 

109136 S126 Kokegrop FS, KHM PK2020 10.9.2012 Bjarne Gaut Helge I. Høeg Trekull 

109136 S133 Kokegrop, lag 2 FS, KHM PK2023 10.9.2012 Bjarne Gaut Helge I. Høeg Trekull 

109136 S133 Kokegrop, lag 4 FS, KHM PK2024 10.9.2012 Bjarne Gaut Helge I. Høeg Trekull 

109136 S137 Nedgravning FS, KHM PM2022 10.9.2012 Bjarne Gaut Helge I. Høeg Trekull 

         Prøve 

nr. 
Gram Betula_bjørk Corylus_hassel Pinus_furu 

Quercus_

eik 

Salix_populus_

selje_vier_osp  

 PK2015 3,5 30     1   

  PK2016 8,1 32 8       

  PK2017 6,1 38     2   

  PK2018 7,5 24 6       

  PK2020 6,6 23 15 1 1   

  PK2023 5,2 32 8       

  PK2024 12,7 12 25     3 

  PM2022 0,2 14 3       

  

 



10.6.2 DATERINGSRAPPORT 
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10.6.3  MAKROFOSSILANALYSER 
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10.7 KART 

 
Figur 17: Oversiktskart over prosjektområdet. Kartgrunnlag Statens kartverk: Tillatelsesnummer NE12000-

150408SAS. 



  

Figur 18: Kart over ID 133260 (t.v.) og ID 133262 (t.h.). Kartgrunnlag Statens kartverk: Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS.



 

10.8 ARKIVERT ORIGINALDOKUMENTASJON 

 

Originale tegninger og strukturbeskrivelser 


