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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 
  
GÅRDSNAVN, GNR/BNR., KOMMUNE, FYLKE  
 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 
Utgangspunktet for saken var Reguleringsplan 362 for Tislegård ungdomsskole. Formålet 
med reguleringen er å legge til rette for videre utbygging av Tislegård ungdomsskole med 
tilhørende uteområder med skoleplass, ballbaner osv. Riksantikvaren ga i brev av 6. 
januar 2011 tillatelse til inngrep i det aktuelle kulturminnet med vilkår om en arkeologisk 
undersøkelse. 
 
I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan 372R for E-134 Damåsen – Saggrenda, 
vedtatt 9. mai 2012, ble deler av arealet knyttet til reguleringsplan for Tislegård 
ungdomsskole inkludert, herunder er det dispenserte kulturminnet id 136875. Opprinnelig 
plan realiseres derfor ikke for dette området, og dispensasjonsvedtaket er derimot blitt 
knyttet til den nye og gjeldende reguleringsplan for E-134.  

2 DELTAGERE, TIDSROM 
 
Navn Stilling Periode Dagsverk 
Anja N. Sætre Feltleder 25.06.-28.06.13 4 
Christoffer Hagberg  Feltassistent 25.06.-28.06.13 4 
    
 Maskinfører 25.06.-27.06.13 2 
Sum 10 
 
 

3 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 
Planområdet ligger på Tislegård omtrent 1 km sør for Kongsberg sentrum, mellom 
Gammelgrendåsen i øst og Numedalslågen i vest. Det er 46 dekar og omfatter dagens 
skoleområde, et gårdstun, deler av et boligfelt og utvidelser sørover. Navnet på 
eiendommen hvor det ble foretatt maskinell sjakting er Wilskog, som er av nyere dato.   
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Figur 1: Oversiktskart (Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer NE12000-150408SAS. 
Produsert 29/01.2015, M. Samdal). 
 
 



Gnr. 8527/1,9, Kongsberg kommune  Saksnr. 2013/2137  
 
  

 7 Kulturhistorisk museum 
Fornminneseksjonen 

 

 
Navnet Tislegård antas å ha sammenheng med en bekk som renner ut i Lågen og kan ha 
hett Tisla (betyr vognstang, stang) (Rygh 1909). I nærområdet er det kjent en gravrøys (id 
12731), en kullgrop/tjæregrop (id 134264), en fangstgrop (id 134263) samt skålgroper i 
nærheten av en heller (id 113047 og 112992). Vest for Lågen ligger tre kullgroper (id 
89230). For øvrig er landskapet preget av omfattende gruvedrift og det tilhørende 
løkkejordbruket.  
 
Spor etter jernalderbosetning i form av gravhauger finns langs Lågen sør for Kongsberg. I 
dette landskapet er det gjort gravfunn fra eldre jernalder på gårder med alderdommelige 
navn, for eksempel Mørk, Ås, Evju, Åker, Hov og på Efteløt prestegård, hvor det også 
ligger en middelalderkirke.  I samme område er det også gravfunn fra vikingtid. Funnene 
tyder på at Lågen har vært en viktig ferdselsåre og Efteløt et senter i eldre jernalder, 
kanskje også før. Numedalslågen renner ut i Oslofjorden nær Kaupang. Lågen knytter 
fjell og utmark til sentret ved fjorden.  Ferdsel langs Lågen med varer fra utmarka kan ha 
hatt stor betydning i jernalderen, eldre som yngre. 
 
Kulturminnet, id 136875, ble påvist av Buskerud fylkeskommune i perioden 7/6-11/6-
2010 i forbindelse med reguleringsplanarbeid (Schenck 2010). Registreringen ble utført 
ved bruk av maskinell sjakting og overflateregistrering. I skråningen mellom to platåer i 
planområdet, sørvest for bygningene, ble det gravet 4 sjakter, nummerert 9-12. Her ble 
det påvist kullholdige lag under dagens matjordlag. 
 
I profilen i sjakt 10 var et markant kullag, ca. 1-1,5 m under overflaten under en åkerrein 
mot det nedre platå. Laget er 30-40 cm tykt, tilnærmet vannrett, med et skrånende sandlag 
samt to matjordlag over. Kullprøve (2) fra laget er C14-datert 1970+-40 BP, kalibrert 
BC50-AD120 (2 sigma), dvs. eldre romertid. Her var ingen gjenstandsfunn. Dette laget 
ble også funnet lengre sør i sjakt 12. Her var det ikke fullt så kullholdig, og det delte seg i 
to, det nederste var humøst og torvaktig. 
 
I sjakt 11 ble et kulturlag påvist, mindre kullholdig, tolket som åkerlag. Herfra ble en 
kullprøve (4) C14-datert 1740+-40 BP, kalibrert 220-400 AD (2 sigma), altså yngre 
romertid. 
 
Alle kullprøvene er bestemt som furu. Det ble samlet inn prøver for pollenanalyse i de to 
lagene med C14-dateringer, men disse er ikke analysert. 
 
Registreringen har påvist kulturlag med dateringer fra romertid, som kan representere 
boplasslag og og/eller dyrkingslag. Dette er interessant sett i forhold til de rike 
gravfunnene lengre sør langs Lågen og utvider historien i byområdet, som er sterkt preget 
av sølvverket og annen bergverksdrift. 

4 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

4.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 
De påviste kultursporene er kulturlag, som ikke umiddelbart kan tolkes. Muligens er det 
eldre dyrkingslag, men det kan også være boplasslag. I henhold til prosjektbeskrivelsen 
var hovedproblemstillingen å avklare kulturlagenes karakter. Mikromorfanalyse er en 
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metode som sammen med detaljert treslagsanalyse vil kunne belyse hvilken type aktivitet 
som har avsatt kulturlagene: dyrking, beite, boplass. I tillegg vil pollenanalyse gi 
informasjon om vegetasjonen og evt. hva som er dyrket. Disse tre metodene vil samlet 
kunne gi mye ny informasjon om landskapet og dets bruk i romertid et område nær 
Lågen, hvor de fleste spor etter forhistorien vil være slettet på grunn av den omfattende 
gruvedrift i nyere tid. 
 
Det ble tatt ut kullprøver fra alle kullholdige lag, samt makroprøver, i alle sjaktene. I sjakt 
200 og 201 ble det også tatt ut pollenserier i de dokumenterte profilene. I løpet av 
utgraving ble det klart at det var snakk om fossile rydnings-/dyrkingslag, og det ble derfor 
etter samtale med prosjektleder bestemt at det kun skulle sendes inn to kullprøver av 
aktuelle lag.  
 

4.2 UTGRAVNINGSMETODE 
Utgravingen ble utført ved bruk av sjakting med gravemaskin. Målet var å avdekke 
profilene fra fylkeskommunens registreringer i 2010. Profilene ble renset opp, tegnet, 
fotografert og målt inn med totalstasjon av typen Leica 1250. Målesystemet som ble 
benyttet var WGS1984 UTM32n, og innmålingene ble eksportert og lagt inn i sakens 
prosjekt i Intrasis. 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. 
 
Sjaktene ble nummerert fra nord til sør til henholdsvis O200-O203. Sjakt O203 fikk id 
O100022 i Intrasis. Profilene fikk nummer etter hvert som de ble renset og dokumentert, 
og fikk navn C205-C208. Prøver i felt fikk nummer fortløpende ut i fra hvilken type 
prøve det var. Kullprøvene fikk fra 400 og oppover, mikromorfene fra 420 og oppover og 
pollenseriene fra 430 og oppover. Lagene ble dokumentert profil for profil i felt og gitt 
nummer fra 100011 og oppover i Intrasis under etterarbeidet.  
 
Det ble brukt digitalt speilreflekskamera til fotodokumentasjon og bildene er ble lagt inn i 
KHMs fotobase under Cf34693. Prøver fra utgravingen er katalogisert under C58951. 
 
Innmålingen i felt ble utført av feltleder fra Kulturhistorisk museum. Det var allerede 
etablert tre fastpunkter i området. Innmålingen var problemfri med hensyn til gode 
siktlinjer og målevinkler. Kraftig regnvær og dype sjakter førte til at enkelte elementer 
ikke ble målt inn i felt. Disse ble opprettet i Intrasisprosjektet i etterkant. Det ble målt inn 
fire profiler med tilhørende prøver i felt i tillegg til feltgrenser i form av sjaktene. 
 

4.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 
Utgravingen startet tirsdag 25.06.13. Målet med utgravingen var å gjenfinne kulturlaget 
som ble påvist under registreringen. Dette ble gjort ved i å åpne fylkeskommens sjakter 
fra 2010, utvide disse og renser fram en ny profil.  
 
Den midterste sjakten, sjakt 201 (sjakt 10), ble åpnet første dagen. Planen var opprinnelig 
å dokumentere profilen mot nordøst. Det tidligere registrerte kulturlaget var ikke så 
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fremtredende i denne profilen. Prosjektleder kom på besøk på slutten av dagen og vi ble 
da enige om å utvide sjakten mot sørvest og dokumentere denne profilen i tillegg.  
 
De resterende sjaktene, sjakt 200 og 202 (sjakt 11 og sjakt 12), ble åpnet onsdag. Det 
regnet kraftig hele dagen, og dette skapte en del problemer for gjennomføringen av 
utgravingen. Da sjakt 202 raskt ble fylt med vann ble denne raskt dokumentert. Regnet, 
tilstrømning av vann i sjakten og fare for ustabil sjaktvegg gjorde at denne sjakten ikke 
ble målt inn i felt, og den ble fylt igjen samme dag. De resterende to dagene i felt ble 
brukt til å dokumentere profilene 206 i sjakt 200 og profil 207 i sjakt 201. 
 
Det ble i løpet av utgravingen avdekket omtrent 80 m2 fordelt på 2 sjakter. Til sammen 
ble det ble brukt 8 dagsverk i felt. Avdekket område er omtrentlig da sjakt 202 ikke ble 
målt inn i felt.  
 

4.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 
Kulturlagene ble kun dokumentert i profil. Det ble gravd helt eller delvis i 
fylkeskommunens sjakter fra 2010. Massene var derfor omrotet og det var vanskelig å se 
lagenes utstrekning i sjaktene.  
 
Det var veldig kraftig regnvær under deler av utgravingen. Dette, sammen med dype 
sjakter gjorde til at det var vanskelig å dokumentere enkelte elementer fullt ut, blant annet 
sjakt 202 og enkelte prøver. Disse ble derfor opprettet i Intrasis i etterkant, og geometrien 
deres er derfor omtrentlig. Disse kan kjennes igjen på at de har id over 100 000.  
 

5 UTGRAVNINGSRESULTATER 

5.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 
Sjaktene ble lagt i en sørgående helling Det ble påvist flere kulturlag, i form av 
dyrkningslag, under utgravingen og lagene lå stratigrafisk over hverandre. Lagene ble 
ikke avdekket i full utstrekning, men påvist og avgrenset ved bruk av sjakter. Lagene var 
av både moderne og eldre karakter. 
 
Beskrivelse og tegninger av de enkelte profilene er å finne i vedlegg. Nedenfor vil det bli 
tatt utgangspunkt i de påviste kulturlagene, og beskrivelsen og utbredelsen av disse. Det 
det var problemer med å få dokumentert alle elementene direkte i felt blir det referert til 
navnene gitt i originaldokumentasjonen. 

5.1.1 KULTURLAG 
Det ble lagt tre sjakter i den samme hellingen og det ble påvist fire kulturlag, i form av to 
moderne og to eldre dyrkingslag, samt ett kullholdig I tillegg: 

A100011 
Moderne dyrkingslag som strekker seg utover hele hellingen. Omtalt som lag 1 i 
originaldokumentasjon. 
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A100013 
Eldre dyrkingslag under A10011 som strekker seg utover hele hellingen. Funn av 
porselen og krittpipe. Omtalt som lag 3 i originaldokumentasjon. 

A100014 
Eldre dyrkingslag under A100013. Gråbrunt sandholdig lag spettet med gult og rødt. 
Kompakte og fete masser. Ikke synlig i profil C206 i sjakt O200. Omtalt som lag 4 i 
originaldokumentasjon. 
 
A100015 
Lyst gult siltholdig sandlag, varierende tykkelse. Lå under A100014. 
 
A100016, A100017, A100018, A100019 (SAMME LAG) 
A100016, A100017, A10018 og A100019 er tolket til å være det samme laget, og ligger 
under A100015. Det ble gitt flere id i Intrasis slik at det skulle bli lettere å sammenstille 
det med originaldokumentasjonen i felt: 
 
Profil Feltid Intrasisid 
C205 lag 5 100019 
C206 lag 6 100016 
C207 lag 6 100017 
C208 lag 8 100018  
 
Laget er tolket som et første ryddingslag med påfølgende dyrking. Laget består av 
gråsvart til gråbrun sandholdige masser spettet med grå sand og enkelte sandlinser. Det er 
mye kull i laget, og spesielt i C205 kunne man se påfølgende lag med kull over 
hverandre. Laget er det nederste kullførende lag over undergrunn i alle sjaktene, unntatt i 
205. Det strekker seg over hele flaten. Tykkelse varierer med hellingsgrad og - retning. 
Det er tynt med kraftige sandlag over i C206 i sjakt 200 i den bratteste hellingen i 
nordøstre del av det undersøkte området, mens det i C205 i sjakt 203 er veldig tykt på 
grunn av kraftig helling både mot sør og mot vest.  

A100020 
Veldig fin silt, innslag av tre og trekull. Lå i et søkk i C205. 
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Figur 2: Cf34693_04. Profil 205, sjakt 202. Sett mot SV 

 

 
 

Figur 3: Cf34693_09. Profil 206, sjakt 200. Sett mot SV. 
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5.1.2 OPPSUMMERING KULTURLAG 
 
Profilene 205-208 (se figur 2-5) viste at det lå et moderne dyrkingslag over hele hellingen 
(A100011). Under dette lå det et eldre dyrkingslag (A100013). Det ble gjort funn av 
porselen og krittpipe i dette laget. Mellom disse to lagene lå det i flere av profilene et tynt 
lag med gul sand (100013). Deretter fulgte det et kullholdig gråbrunt sandholdig lag 
spettet med gult og rødt (100014). Laget var kompakt og noe fett, og ble tolket som et 
dyrkingslag. Det ble gjenfunnet i alle profilene. Det ble tatt ut prøver fra laget i alle 
profilene. Under fulgte et lag med lys gul, siltholdig sand (100015). Dette var av 
varierende tykkelse i de enkelte sjaktene. Under sandlaget kom det frem et kullholdig lag 
i alle fire profilene, men det hadde noe ulik karakter i de forskjellige profilene og er 
dokumentert med unike nr. 100016-100019, men er tolket som samme lag. Etter første 
rydding av området med påfølgende dyrkning som har resultert i A100016-A100019, har 
et tykt lag med sandmasser lagt seg over laget i hele hellingen. Det er av varierende 
tykkelse.  
 

 

Figur 4: Cf34693_13. Profil 207, sjakt 201. Sett mot SØ. 

Alle de dokumenterte profilene ligger i en relativt bratt helling mot sør. Det har skjedd en 
forflytting av masser nedover i hellingen, både gjennom naturlige prosesser og som følge 
av pløying av jorda i forbindelse med jordbruk. Dette har resultert i en åkerrein som 
strekker seg fra toppen av hellingen og ned til flaten. De eldste dyrkingslagene ser ikke ut 
til å strekke seg utover på flaten. 
 
De gjentatte lagene med sand mellom dyrkingslagene kan muligens være resultat av flom 
fra elven som ligger nord for området. 
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Figur 5: Cf34693_19. Profil 208, sjakt 201. Sett mot SV. 

6 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 
Det ble tatt ut kullprøver fra alle profilene, samt pollen- og mikromorfologiske prøver fra 
profil 206, 207 og 208 (se tabeller i vedlegg). 
 
I samråd med prosjektleder ble det bestemt kun å sende inn to kullprøver til datering.  
 

6.1 VEDARTSANALYSE OG DATERING 
Det ble gjort enkle vedanatomiske analyser fra to prøver. Begge er fra det nederste og 
derav eldste dyrkingslaget, men tatt ut fra profiler i to forskjellige sjakter. Prøve 402 i 
sjakt 202 besto av betula (bjørk), pinus (furu) og Pomoideae (frukttre). Prøve 408 fra 
profil 206 besto av kun pinus. 
 
Begge prøvene ble datert. Et mål var å se på forholdet disse dateringene imellom, samt å 
sammenlikne med dateringene fra registreringene som hadde eldre og yngre romertid som 
resultat. 
 
Dateringene fra undersøkelsen fikk et helt annet resultat. En av prøvene ble datert til 
Nøstvedtfasen og den andre til overgangen mellom senneolitikum og eldre bronsealder.  
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7 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 
Det ble under Buskeruds fylkeskommune sine registreringer i 2010 registrert to kulturlag, 
hvorav det ene ble tolket til å være dyrkingslag. Tilsvarende lag ble påvist under vår 
utgraving. Det ble i 2010 tatt ut og datert to kullprøver fra området. En fra området 
tilsvarende sjakt 201 datert til C14-datert 1970+-40 BP, kalibrert BC50-AD120 (2 
sigma), eldre romertid. Den andre fra området tilsvarende sjakt 200 C14-datert 1740+-40 
BP, kalibrert 220-400 AD (2 sigma), yngre romertid.  
 
Det ble under utgravingen påvist to eldre dyrkingslag, 100014 og 100016-100018. Det 
ble ikke gjort noen gjenstandsfunn i lagene under utgravingen. Begge lagene ble under 
utgravingen tolket til å være kulturlag knyttet til dyrking. Det nederste, 100016-100018, 
ble tolket til å være tilknyttet den første rydningen av området med påfølgende dyrkning. 
Dateringene fra utgravningene kompliserer bildet da de er betydelig eldre enn 
registreringsresultatene og samtidig har et stort innbyrdes sprik. Spørsmålet må stilles om 
lagene tolket som en rydningsfase er et og samme lag. Trolig har en heller her med flere 
faser å gjøre. Lagene kan fortsatt settes i relasjon til dyrking, men Nøstvedtfasen må sees 
i en annen sammenheng. Elva kan også være en årsak her, ved at det er lagt igjen mindre 
flomsedimenter, uten at dette kom særlig klart frem. Særlig den eldste dateringen bør 
tolkes dithen. 
 

8 SAMMENDRAG 
Planområdet består av en sørgående, gresskledd helling. Området blir i dag slått, men er 
tidligere dyrket. Området ligger like ved Tislegård ungdomskole.  
Området ble undersøkt ved hjelp av maskinell sjakting. Målet var å påvise tidligere 
registrerte kulturlag, og bestemme funksjon og dokumentere.  
Det ble påvist to fossile dyrkingslag¸100014 og 100016-100018, som strakk seg over hele 
hellingen. Det ble tatt ut kull-, pollen- og makroprøver, og av disse ble to kullprøver fra 
hver sin kant av området treartsbestemt og datert. De to lagene ble datert i forbindelse 
med Buskerud fylkeskommunens registrering i 2010, og gav dateringer til eldre og yngre 
romertid. Dateringene fra undersøkelsen var eldre hvorav den eldste trolig kan nyttes opp 
til flom i Nøstvedtfasen og den yngre til dyrkning i overgangen senneolitikum/eldre 
bronsealder. 
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Intrasisnr Feltnr  Profil Lag Sjakt Vedart Datering 
100001 402 205 100019 202 Betula (datert), pinus, 

pomoideae 
1980-1740 BC 

100021 408 206 100016 200 Pinus 5470-5210 BC 
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10 VEDLEGG 

10.1 STRUKTURLISTE 
Intrasisid Navn Type Kommentar  
100011 Lag 1 Dyrkingslag Moderne   
100013 Lag 3 Dyrkingslag Moderne  
100014 Lag 4 Dyrkingslag Eldre  
100016 Lag 6 C206 Dyrkingslag Eldre Samme lag 
100017 Lag 6 C208 Dyrkingslag Eldre Samme lag 
100018 Lag 8 C208 Dyrkingslag Eldre Samme lag 
100019 Lag 5 C205  Dyrkingslag Eldre Samme lag 
100020 Lag 7 C205 Lag Mulig natur  

 

10.2 TILVEKSTTEKST 

C58951/1-2 

Dyrkningsspor fra TISLEGÅRD, (8527), KONGSBERG K., BUSKERUD.  
1) prøve, kull av kull, bjørk, furu, frukttre.  
Kullprøve fra dyrkingslag. Datert, restmaterialet ikke bevart 
Fnr: 402.  
Datering: 1980-1740 BC  
 
2) prøve, kull av kull, Furu.  
Kullprøve fra dyrkingslag. Datert, restmaterialet ikke bevar 
Fnr: 408.  
Datering: 5470-5210 BC  
 
Funnomstendighet: Arkeologisk utgravning Dyrkingslag funnet ved arkeologisk 
registrering. Ligger i hellende skråning mot Tisla. Dyrkingssporene ligger under tykke 
matjordsmasser som har seget eller er flyttet pga dyrking  
Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger på Tislegård omtrent 1 km sør for Kongsberg 
sentrum, mellom Gammelgrendåsen i øst og Numedalslågen i vest.  
Kartreferanse/-koordinater: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6625454, Ø: 199148.  
LokalitetsID: 136875.  
Funnet av: Anja N. Sætre.  
Funnår: 2013.  
Katalogisert av: Bernt Rundberget.  
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10.3 PRØVER 

10.3.1 KULLPRØVER 

Intrasisnr Feltnr  Profil Lag Sjakt  
100000 401 205 100014 202 Kassert 
100001 402 205 100019 202 Datert 
100002 403 205 100020 202 Kassert 
100003 404 206 100016 200 Kassert 
405 405 207 100017 201 Kassert 
406 406 207 100018 201 Kassert 
100004 407 208 100016 201 Kassert 
100021 408 206  200 Datert 
100005 420 206  200 Kassert 
421 421 206  200 Kassert 
100006 422 207  201 Kassert 
423 423 207  201 Kassert 
100007 424 208  201 Kassert 
100008 425 208  201 Kassert 
100009 430 206  200 Kassert 
431 431 207  201 Kassert 
432 432 208  201 Kassert 

10.3.2 MAKROFOSSILRØVER 

Intrasisnr Feltnr  Profil Lag Sjakt  
100005 420 206  200 Kassert 
421 421 206  200 Kassert 
100006 422 207  201 Kassert 
423 423 207  201 Kassert 
100007 424 208  201 Kassert 
100008 425 208  201 Kassert 
 

10.3.3 POLLENPRØVER 

Intrasisnr Feltnr  Profil Lag Sjakt  
100009 430 206  200 Kassert 
431 431 207  201 Kassert 
432 432 208  201 Kassert 
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10.4 TEGNINGER
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10.5 FOTOLISTE 
Filnavn Motiv Sett mot Fotograf Opptaksdato 
Cf34693_01.JPG Oversiktsbilde av lokalitet før sjakting sø Anja N. Sætre 6/25/2013 
Cf34693_01.JPG Oversiktsbilde av lokalitet før sjakting sø Anja N. Sætre 6/25/2013 
Cf34693_02.JPG Kortprofil sjakt 201 nv Anja N. Sætre 6/25/2013 
Cf34693_02.JPG Kortprofil sjakt 201 nv Anja N. Sætre 6/25/2013 
Cf34693_03.JPG Arbeidsbilde sjakt 201 nø Anja N. Sætre 6/25/3012 
Cf34693_03.JPG Arbeidsbilde sjakt 201 nø Anja N. Sætre 6/25/2013 
Cf34693_04.JPG Profil 205, sjakt 202 sv Anja N. Sætre 6/26/2013 
Cf34693_05.JPG Profil 205, sjakt 202 sv Anja N. Sætre 6/26/2013 
Cf34693_06.JPG Profil 205, sjakt 202. Lag streket opp sv Anja N. Sætre 6/26/2013 
Cf34693_07.JPG Arbeidsbilde, sjakt 201 s Anja N. Sætre 6/26/2013 
Cf34693_08.JPG Profil 206, sjakt 200 sv Anja N. Sætre 6/27/2013 
Cf34693_09.JPG Profil 206, sjakt 200 sv Anja N. Sætre 6/27/2013 
Cf34693_10.JPG Profil 206, sjakt 200. Hjørne og kortprofil sv Anja N. Sætre 6/27/2013 
Cf34693_11.JPG Profil 206, sjakt 200. Hjørne og kortprofil sv Anja N. Sætre 6/27/2013 
Cf34693_12.JPG Profil 206, sjakt 200. Lag streket opp sv Anja N. Sætre 6/27/2013 
Cf34693_13.JPG Profil 207, sjakt 201 nø Anja N. Sætre 6/27/2013 
Cf34693_14.JPG Profil 207, sjakt 201. Nordlig del. nø Anja N. Sætre 6/27/2013 
Cf34693_15.JPG Profil 207, sjakt 201. Midtre del 1 nø Anja N. Sætre 6/27/2013 
Cf34693_16.JPG Profil 207, sjakt 201. Midtre de 2 nø Anja N. Sætre 6/27/2013 
Cf34693_17.JPG Profil 207, sjakt 201. Midtre del 3 nø Anja N. Sætre 6/27/2013 
Cf34693_18.JPG Profil 207, sjakt 201. Sørlig del nø Anja N. Sætre 6/27/2013 
Cf34693_19.JPG Profil 208, sjakt 201 sv Anja N. Sætre 6/28/2013 
Cf34693_20.JPG Profil 208, sjakt 201. Nordlig del sv Anja N. Sætre 6/28/2013 
Cf34693_21.JPG Profil 208, sjakt 201. Sørlig del sv Anja N. Sætre 6/28/2013 
Cf34693_22.JPG Oversiktsbilde, sjakt 201 s Anja N. Sætre 6/28/2013 
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10.6 ANALYSERESULTATER
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10.7 KART 
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