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SAMMENDRAG 
I forbindelse med etablering av VA-anelgg for Leium hyttefelt ble det gjennomført en arkeologisk 
undersøkelse i perioden 25.- 27. april 2012 av et veifarsystem bestående av ett hulveiløp, en 
steinlagt skogsvei og en sti (ID151605). Lokaliteten lå i et dalføre, med en bratt skråning opp mot 
hyttene i Leiumlia i øst og det etablerte kommunalt renseanlegg i sørvest. Lokaliteten ble undersøkt 
ved maskinell sjakting med påfølgende dokumentering av profilene og innsamling av 
naturvitenskaplige prøver. Utover dette ble veifarløpene i umiddelbar nærhet innmålt.  
 
Hulveien var tydelig U-formet og viste to parallelle løp i profil. Disse kan beskrives som to U-
formede linser av humøse masser. Lagene ble datert til etterreformatorisk tid 1667-1949 e.Kr. Den 
steinlagte skogsveien hadde også en U-formet linse i profil, hvilket indikerer et forutgående 
hulveiløp. En kullprøve fra denne ble datert til 3926-3658 f.Kr., men dette anses som en lite 
sannsynlig alder for bruk av hulveien og er antagelig forårsaket av naturlig forekommende eldre 
kull.  
 
Innenfor tiltaksområdet var det ingen observerbare konstruksjoner eller strukturer tilknyttet veifaret, 
som kunne indikere en evt. datering. Men det er kjent at veifaret passerer flere førreformatoriske 
kulturminner, deriblant flere gravfelt/gravminner (ID31651, ID-29122, ID-79810, ID-58337 og ID-
58340). Det antas at hulveien har en bruksfase i førreformatorisk tid. Veifaret knytter også kysten 
ved Skiphelle med innlandet i sentrale deler av Frogn kommune. Den godt opparbeidede steinlagte 
skogsveien kan indikere bruk relatert til utskiping av tømmer, evt. også jordbruksrelaterte varer.  
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

LEIUM, 3/1, FROGN, AKERSHUS 

CARINE S. R. EYMUNDSSON 

 

 

1. BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Tiltaket gjaldt bygging av vann- og avløpsanlegg (VA) for ca. 50 fritidsboliger på 
Leiumåsen hyttefelt. VA-anlegget skal knytte de berørte eiendommene til den 
kommunale rensestasjonen på gbnr. 1/255, som ligger like vest for hyttefeltet. 
Tiltaket berører en hulvei som har vært kjent for både kommunen og 
fylkeskommunen fra tidligere av, og som ble registrert lokalt av Frogn historielag 
i 2004. Akershus fylkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren for 
dispensasjonsbehandling i henhold til Kulturminneloven § 8, 1. ledd.  Etter 
anbefaling fra Kulturhistorisk museum ga Riksantikvaren dispensasjon med vilkår 
om utgravning for lokaliteten (jf. brev av 3.2.2012). Det er denne undersøkelsen 
som omtales i foreliggende rapport. 

 

2. DELTAGERE, TIDSROM, FORMIDLING 
Kulturhistorisk museum (KHM) foretok undersøkelsen av hulveien i tidsrommet 
25-27. april 2012. Feltleder og eneste deltager var Carine S. R. Eymundsson, som 
benyttet ca.2,5 dagsverk i felt. Gravemaskinsjåfør Fredrik Nordhagen deltok 1 
dag.  I tillegg stod GIS-ansvarlig fra KHM, Steinar Kristensen, for alle 
innmålinger i felt.  
 

3. LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Det berørte veifaret følger et nord-sørorientert skogkledd dalføre som strekker seg 
fra fjorden ved Skiphellebukta og opp til jordbrukslandskapet på moreneryggene 
ved Røyspytten i den sentrale delen av Frogn kommune, ca. 2 km sør for Drøbak 
sentrum. Ved Skiphelle ligger et gravfelt (ID31651) med to gravrøyser. I 
tilknytning til nordenden av veifaret, ved Røyspytten og rundt gårdene Røys og 
Leium, er det fra tidligere kjent en rekke gravhauger fra jernalder (ID-29122, ID-
79810, ID-58337 og ID-58340). Det omsøkte veifaret fremstår tidvis som tydelig 
og markert og er en del av et omfattende i overkant av 1 km langt veisystem. 
  
Tiltaksområdet ligger i dalføret mellom Frogn renseanlegg i Elleveien 60 og 
hyttefeltet i Leiumlia. I bunn av dalføret går Odalsbekken, og innenfor 
tiltaksområdet følger veifaret denne bekken. 
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Figur 1: Oversiktskart av undersøkelsesområdet. Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-
150408SAS.  GIS-applikasjon ved Steinar Kristensen.  
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Figur 2: Detaljkart av undersøkt område. Ill. Steinar Kristensen 2012. 
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4. UTGRAVNINGEN 

4.1. PROBLEMSTILLINGER OG PRIORITERINGER 
Tiltaket berører kun en mindre del av veifaret. Dette la dermed føringer for hvilke 
problemstillinger og metoder som var aktuelle. Følgende problemstillinger var 
relevante (jf. Prosjektplan v/G. Bukkemoen 2012): 

• Kan veifaret/hulveien dateres direkte, dvs. i form av daterbare strukturer i 
kontekst med selve veianlegget? 

• Kan det fastslås om veien har flere faser? 
• Har veien vært brukt intensivt? Finnes det f. eks. spor av reparasjoner i 

form av påfylt masse? 
• Hvilket omland betjente hulveien? Hvor gikk ferdselen på veien til og fra?  
• Har veien alltid ligget i skogsterreng eller har landskapet endret seg 

gjennom brukstiden? 
 

4.2. UTGRAVNINGSMETODE OG FORLØP 
Veifaret ble undersøkt ved maskinell sjakting. Det ble gravd tre sjakter som skar 
de tre veifarløpene på tvers. Sjaktene var ca.1,6 m brede og hhv 9,6 m, 8,5 og 4,6 
m lange, og forholdt seg til tiltakets nord-nordvest og sør-sørøstliggende trasé. 
Profilene i sjaktene ble finrenset med en rettbladet spade og graveskje. Deretter 
ble de dokumentert med foto og tegning. Hulveien ble målt opp etter Terje 
Gansums (2002:30-31) prinsippskisse der lengde-, bredde- og dybdemål ble notert 
(se vedlegg 7.3., ill.1). Det ble tatt ut pollen og kullprøver fra profilet. 
 
De ulike løpene av veifaret/hulveien ble også dokumentert med digital innmåling. 
Innmålingen ble foretatt av Steinar Kristensen v/KHM. Det ble benyttet en 
Trimble R6 GPS med Cpos nøyaktighet. Lokaliteten ligger i barskog og det var 
vanskelig å etablere god nøyaktighet. Dette medførte at de innmålte punkter har 
en nøyaktighet i størrelsesorden 50-100 cm. Hulveiene er målt inn i senter av 
løpet. Dokumentasjonssystemet Intrasis (Explorer 2.1/Analysis 1.2) ble brukt til 
behandling og 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. Alle kartdata ble satt i 
koordinatsystem UTM/WGS84 sone 32N, 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. 
 
Ettersom tiltaksområdet ligger i et skogkledd dalføre og været under deler av 
undersøkelsen var preget av en god del regn, var det til dels dårlige lysforhold og 
tidvis svært vått. Dette påvirket dokumentasjonen, spesielt var det vanskelig å få 
tatt gode foto av veifarenes profiler. De dårlige lysforholdene gjorde det også 
utfordrende å skjelne farge- og kohesjonsnyanser i veifarenes jordprofiler. 
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4.4. KILDEKRITISKE FORHOLD 
Ettersom utgravning var nødt til å forholde seg til tiltakets trasé, var det liten 
mulighet til å optimalisere plasseringen av snittene. Til tross for dette var det 
mulig å plassere snittene av hulveiene på en tilfredsstillende måte. 
 
Et av de største kildekritiske problemene hva gjelder veifar generelt knytter seg til 
datering.  Med mindre man finner typesikre og daterbare gjenstander eller har 
tydelige strukturer tilknyttet veifaret, slik som ildsteder eller kokegroper som kan 
dateres, er datering på bakgrunn av kull tatt fra veifarets profil problematisk. 
Årsaken til dette er at man ikke med sikkerhet kan si hvor eller hva slags aktivitet 
kullet stammer fra, man vet da heller ikke hva man daterer. Men en kullprøve fra 
jordprofilet kan ofte si noe om en sannsynlig bruksfase, spesielt dersom denne kan 
kombineres med gjenstandsfunn eller nærliggende daterbare anlegg.  
 
Innenfor det aktuelle tiltaksområdet var det en god del trefall, i tillegg var det 
gjennomført trehogst for å tilrettelegge for gjeldende undersøkelse. Den til dels 
store mengden trær lå enkelte steder på tvers av veifarløpene, dette forstyrret til 
dels overblikket. Ettersom undersøkelsen ble foretatt på vårparten var det også 
relativt stor vannføring i Odalsbekken, dette bidro til en del utfordringer med 
hensyn til plassering av sjaktene, observasjon og dokumentasjon. Til tross for 
disse utfordringene ble undersøkelsen gjennomført på tilfredsstillende vis, og 
innenfor prosjektets rammer. 
 

 
Figur 3: Arbeidsbilde. Gravemaskin på vei ned mot bekken. Hulvei (S2) sees som en 
forsenkning i terrenget t.v. i bildet. Foto C. S. R. Eymundsson 2012. 
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4.5. UTGRAVNINGSRESULTATER 
Hulveier er lengere nedsenkninger i terrenget med U-formet tverrsnitt, og kan 
defineres som: 
 
«veg som ligger senket i forhold til det omkringliggende terrengets overflate. 
Senkningen i terrenget er U-formet i tverrprofil. Senkningen står i forhold til den 
ytre bredden og skilles blant annet fra grøfter og erosjonsspor i linjeføring, profil 
og ved forholdstall. Den ytre bredden delt på dybde i hulveger har forholdstall 
større eller lik 2.» (Gansum 2002: 28-29). 
 
Hulveier dannes i geologiske løsmasser, dvs. sand og grus, som påvirkes av 
slitasje gjennom mennesker og dyrs ferdsel langs samme spor. Som nevnt kan det 
være vanskelig å datere hulveier. Ofte kan de dateres indirekte ved datering av 
andre kulturminner som er plassert langs veien, spesielt gravminner fra førkristen 
tid (Gansum 2002). Det er drevet lite forskning omkring hulveier, noe som kan ha 
sammenheng med at de er vanskelige å datere, og at oftest bare kortere deler av 
dem er bevart. Derfor er alle typer konstruksjoner knyttet til veien viktige.  
 
Det registrerte veifaret omfatter flere mindre hulvei- og veifarløp som strekker seg 
i overkant av 1 km fra fjorden ved Skiphellebukta og opp til jordbrukslandskapet 
på moreneryggene ved Røyspytten i den sentrale delen av Frogn kommune. I 
enkelte partier består veifaret av en tydelig og kraftig markert hulvei, mens andre 
steder er den delvis oppbygd og steinlagt eller kun markert som en sti. Det mest 
markerte hulveipartiet er på det dypeste ca. 6 meter, med en bredde på ca. 10 
meter fra veiskulder til veiskulder og 4-5 meter bred i bunnen. I 
undersøkelsesområdet var det tre parallelle løp som omfattet ett tydelig hulveiløp, 
et opparbeidet og delvis steinlagt veifar og en sti som gikk som en avstikker ut fra 
det steinlagte veifaret. Parallelt med veiløpene gikk det også en bekk.  
 
S1: sti 
Lengst vest i undersøkelsesområdet lå flere stier, hvorav to løp gikk delvis ut fra 
både hulveien (S2) og det steinlagte veifaret (S3). Stien S1 fremstod som en 
tydelig stripe erodert skogbunn, på om lag 1,5 m bredde (se også vedlegg 7.3.). I 
snittet var stien 1,64 m bred. Stien skrånet av fra veifarene, og gikk tidvis helt ned 
mot bekken og endte dels ut mot den nærliggende åkeren, dels fortsatte den langs 
med bekken. I profil var stien ca. 40 cm dyp på det meste, noe utydelig og ujevnt 
avgrenset mot undergrunn med et mørkere brunt bioturbasjonslag av sandblandet 
leire. Stien er antagelig opparbeidet i etterreformatorisk tid. 
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Figur 4: Sti, S1 i profil. Foto C. S. R. Eymundsson 2012. 

  
S2(og S4): Hulvei 
Øst-sørøst for stien (S1) lå en tydelig hulvei, denne var i sør avskåret av 
Odalsbekken. Det var kun den siste delen av hulveien som lå innenfor 
tiltaksområdet, og den kunne sees som en tydelig U-formet forsenkning i 
terrenget. Hulveien hadde en ytre bredde på ca. 6 m, en indre bredde på 2,6 m og 
en dybde på 90 cm.  I profil hadde hulveien to tydelig sortbrune linser av 
humusholdig silt, disse representerer antagelig to parallelle hulveiløp. En 
kullprøve fra det ene hulveiløpet (S2) ble datert på furu til 1667-1949 e.Kr. 
(146±30 BP). 
 

 
Figur 5: Hulvei S2 og S4 i profil. Foto C. S. R. Eymundsson 2012. 
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S3: Steinlagt veifar/skogsvei med hulveiløp. 
Veifaret lå lengst øst i tiltaksområdet ca. 12 m øst for hulveien (S2), og løp 
parallelt med denne. Veien var ca. 320 cm bred og tydelig markert med et dekke 
av stein. Veifaret fremstod som en regulær og opparbeidet skogsvei. Veien lå litt 
opp i skråningen noe høyere enn hulveiløpet og bekkefaret, men fulgte den samme 
generelle retningen til disse. I profil var veien tydelig steinfylt i de øvre 50 cm, 
under dette kunne man ane en svakt definert U-formet linse av brunbeige 
humusholdig silt. Dette kan muligens være rester av et forutgående hulveiløp, og 
kan dermed datere en eldre fase av den steinlagte skogsveien.  En kullprøve fra 
denne mørkere linsen ble datert på furu til 3926-3658 f.Kr (4975±35BP). Det er 
høyst tvilsomt at denne dateringen kan relateres til bruk av hulveien/veifaret, man 
må snarere anta at det daterte kullet stammer fra en naturlig forekomst f.eks. 
skogbrann e.l. For å få et inntrykk av evt. endringer i det omkringliggende 
landskapet over tid, ble det også sendt inn to pollenprøver fra hulveilaget til 
analyse. Disse ga dessverre ingen pollenfunn. 

 
Figur 6: Veifar/skogsvei, S3 i plan. Foto C. S. R. Eymundsson 2012. 
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4.5.1. NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 
Totalt ble det sendt inn 2 kullprøver til vedart og datering, samt 2 pollenprøver for 
analyse. 

Tabell 1: Oversikt, vedartsbestemmelse. 
S.nr/ 
(KP-nr.) 

Type C-nr. Vekt, 
innsendt 

Vedartsbestemmelse 

KP107 S3 - Hulvei under steinlagt 
veifar 

C58253/1 0,1 g 3 biter furu 

KP111 S2 – Hulvei C58253/2 1 g 40 biter furu 
 

Tabell 2: Oversikt, datering. 
Prøve-
nr. 

S.nr Type C-nr. NTNU 
Lab.nr. 

Vekt 
(g) 

Vedart 14C-dat. 

KP107 S3 Hulveiun
der veifar 

C58253/1 Ua-44547 0,1 Furu/Pinus 146±30BP,  
calAD 1667-1949 

KP111 S2 Hulvei C58253/2 Ua-44548 1 Furu/Pinus 4975±35BP,  
calBC 3926-3658  

 

Tabell 3: Oversikt, pollen. 
Pollenserie 108 
P.nr Sjakt/ 

profil 
C-nr. Lag/S-nr. Type Resultat 

a) Sjakt 1 
 

C58253/4 S3 Hulvei under 
veifar. 

Ingen pollen 

b) Sjakt 1 C58253/4 S3 Hulvei under 
veifar. 

Ingen pollen. Litt trekull 

 

5. VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE OG KONKLUSJON 
I forbindelse med etablering av Va-anlegg for Leium hyttefelt ble det gjennomført 
en arkeologisk undersøkelse i perioden 25.- 27. april 2012 av et veifar bestående 
av ett hulveiløp, en steinlagt skogsvei og en sti (ID151605). Lokaliteten lå i et 
dalføre, med en bratt skråning opp mot hyttene i Leiumlia i øst og det etablerte 
renseanlegget i sørvest. Lokaliteten ble undersøkt ved maskinell sjakting, med 
påfølgende dokumentering av profilene og innsamling av naturvitenskaplige 
prøver. Utover dette ble en noe større del av veifaret som innmålt mer detaljert.  
 
Det var kun en liten del av hulveien som var bevart innenfor tiltaksområdet, men 
denne hadde en tydelig U-formet tverrprofil. Ved snitting kunne man se to 
parallelle løp i profil, markert med to U-formede linser av humøse masser. Lagene 
ble datert til etterreformatorisk tid 1667-1949 e.Kr. Den steinlagte skogsveien 
viste seg også å ha en U-formet linse i profil, hvilket kan antyde et forutgående 
hulveiløp. En kullprøve fra denne ble datert til 3926-3658 f.Kr., dette anses som 
en lite sannsynlig alder for bruk av hulveien og er antagelig forårsaket av naturlig 
forekommende eldre kull.  
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Innenfor tiltaksområdet var det ingen observerbare konstruksjoner eller strukturer 
tilknyttet veifaret, som kunne indikere en evt. datering. Men det er kjent at 
veifaret passerer flere førreformatoriske kulturminner, deriblant flere 
gravfelt/gravminner (ID31651, ID-29122, ID-79810, ID-58337 og ID-58340). Det 
vil derfor være naturlig å tenke at hulveien har en bruksfase i førreformatorisk tid. 
I dag benyttes skogen og veifaret som rekreasjonsområde. Veifaret knytter også 
kysten ved Skiphelle med innlandet opp til Røyspytten.  Den godt opparbeidede 
steinlagte skogsveien kan indikere bruk relatert til utskiping av tømmer, evt. også 
jordbruksrelaterte varer.  
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7. VEDLEGG 

7.1. STRUKTURLISTE 

 
 
Strukturliste 
Str. 
nr. 

Type Form Dimensjon 
(m) 

Dybde (m) Tolkning Element/ 
fyll 

S1 Sti Lineær 1,64 0,40 Etter-
reformatorisk 

Humusholdig 
leire 

S2 Hulvei U-
formet 

6 0,90 Antagelig før-
reformatorisk 

Humusholdig 
silt 

S3 Veifar/h
ulvei 

Lineær 3,2 0,75 Antagelig 
førreformatorisk 

Humusholdig 
silt 

S4 Hulvei U-
formet 

6 0,90 Antagelig før-
reformatorisk 

Humusholdig 
silt 

 

7.2. FUNN OG PRØVER 
 

 
 

 Liste over kullprøver 
Prøve 
nr. 

Kontekst C-nr. Lab.nr. Type Gram Treslag C14-dat. 
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KP107 S3  C58253/1 Ua-44547 Trekull 0,1 Furu 4957±35 

KP111 S2 C58253/2 Ua-44548 Trekull 1 Furu 146±30 

 
 Liste over pollenprøver 
Prøve 
nr. 

Kontekst C-nr. Resultat 

PP108 a)  C58253/4  Ingen pollen 

PP108 b) C58253/4 Litt trekull 

 
 

7.3. TEGNINGER 
1. Terje Gansums (2002:30-31) prinsippskisse: 
 

 
 
2. S1, Sti. 
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7.4. FOTOLISTE 
Fotoliste, Negativnr. Cf.34598 

Filnavn Motivbeskrivelse 
Retning sett 

mot Fotograf 

Cf34598_01.JPG S1 - Sti/hulvei/veifar N 
Fotograf: Carine S. R. Eymundsson (CSRE). 
Saksnr.:12/224 

Cf34598_02.JPG S1: Sti/hulvei/Veifar S Fotograf: CSRE 

Cf34598_03.JPG S1: Sti/hulvei/veifar S Fotograf: CSRE 

Cf34598_04.JPG S1: Sti/hulvei/veifar. N Fotograf: CSRE 

Cf34598_05.JPG S1: Sti/hulvei/veifar N Fotograf: CSRE 

Cf34598_06.JPG S1: Sti/hulvei/veifar. N Fotograf: CSRE 

Cf34598_07.JPG S3: Brolagt veifar. S Fotograf: CSRE 

Cf34598_08.JPG S3: Brolagt veifar N Fotograf: CSRE 

Cf34598_09.JPG S2: Hulvei N Fotograf: CSRE 

Cf34598_10.JPG S2: Hulvei. N Fotograf: CSRE 

Cf34598_11.JPG S2: Hulvei S Fotograf: CSRE 

Cf34598_12.JPG S2: Hulvei. SSØ Fotograf: CSRE 

Cf34598_13.JPG 
S2: Hulvei - sett fra brolagt 
veifar. S Fotograf: CSRE 

Cf34598_14.JPG S2: Sett fra brolagt veifar. S Fotograf: CSRE 

Cf34598_15.JPG Arbeidsbilde: Gravemaskin. S Fotograf: CSRE 

Cf34598_16.JPG Arbeidsbilde: Gravemaskin. NV Fotograf: CSRE 

Cf34598_17.JPG Arbeidsbilde: Gravemaskin. N Fotograf: CSRE 

Cf34598_18.JPG Arbeidsbilde: Gravemaskin. SSØ Fotograf: CSRE 

Cf34598_19.JPG S2 - hulvei i profil. N Fotograf: CSRE 

Cf34598_20.JPG S2: hulvei i profil. N Fotograf: CSRE 

Cf34598_21.JPG S2: Hulvei i profil. N Fotograf: CSRE 

Cf34598_22.JPG S3: Brolagt veifar i profil. N Fotograf: CSRE 

Cf34598_23.JPG S3: brolagt veifar i profil. NV Fotograf: CSRE 

Cf34598_24.JPG S3: Brolagt veifar i profil. NØ Fotograf: CSRE 

Cf34598_25.JPG S3: brolagt veifar i profil NV Fotograf: CSRE 

Cf34598_26.JPG S1: Sti/veifar i profil SSV Fotograf: CSRE 

Cf34598_27.JPG S1: Sti/veifar i profil SSV Fotograf: CSRE 

Cf34598_28.JPG S1: Sti/veifar i profil SSV Fotograf: CSRE 
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7.5. ANALYSER 
1. Pollenanalyse 
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2. C14- analyse, det er kun de to øverste dateringene som gjelder dette prosjektet. 
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7.6 TILVEKSTTEKST 
C58253/1-5  
Veifar fra nyere tid fra LEIUM (3/1), FROGN K., AKERSHUS.  
Funnomstendighet:  
Arkeologisk utgravning. I forbindelse med etablering av VA-anlegg for Leium hyttefelt 
ble det gjennomført en arkeologisk undersøkelse i perioden 25.- 27. april 2012 av et 
veifar-system bestående av ett hulveiløp, en steinlagt skogsvei og en sti (ID151605). 
Lokaliteten ble undersøkt ved maskinell sjakting, med påfølgende dokumentering av 
profilene og innsamling av naturvitenskaplige prøver. Utover dette ble veifarløpene i 
umiddelbar nærhet innmålt. Vedartsbestemming ble foretatt av Helge I. Høeg og 
datering av Tandemlaboratoriet v/Uppsala Universitet. Pollenanalyser ble foretatt av 
Annine Moltsen v/NOK, København.  
Orienteringsoppgave: Veifaret følger Odalsbekken og ligger i et skogkledd N-S 
orientert dalføre mellom Hyttefeltet i Leiumlia og Frogn renseanlegg. Ca. 80 m V for 
Leiumlia 15 og 80 m ØNØ for Elleveien 60.  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6619609.79, Ø: 
254617.6661.  
LokalitetsID: 151605.  
Innberetning/litteratur: Carine S. R. Eymundsson, 01.01.2013, Rapport arkeologisk 
utgravning. Hulvei/veifar. Leium, 3/1, Frogn, Akershus  
Funnår: 2012.  
Katalogisert av: Carine S. R. Eymundsson.  
   
1) prøve, kull .  
Vedartsbestemt til furu, pinus. Vekt: 0,1 gram.  
Datering: 146+-30 BP  
Strukturnr: S3  
2) prøve, kull .  
Vedartsbestemt til furu, pinus Vekt: 1 gram.  
Datering: 4975+-35 BP  
Strukturnr: S2  
3) prøve, kull .  
Ikke vedartsbestemt eller datert. Vekt: 0,2 gram.  
Strukturnr: S4  
4) prøve, pollen .  
Omfatter PP108a og b. a) inneholdt ingen pollen, b) inneholdt noe trekull.  
Strukturnr: S3  
5) prøve, pollen .  
Ikke analysert.  
Strukturnr: S2 
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