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SAMMENDRAG 
I forbindelse med reguleringsplan for nytt dobbeltspor for jernbanen mellom Oslo og Ski 

utførte KHM en arkeologisk undersøkelse på Roaas 121/1 i Ski kommune, i perioden 

14.10. t.o.m. 24.10.2013. Akershus fylkeskommune gjennomførte en registrering av 

området i løpet av tre sesonger, 2010-2012 (Aasheim og Fjærestad 2012).  

 

Lokaliteten ligger i dyrket mark, på begge sider av gårdsveien til gnr. 121/1 Roaas. Det er 

vid utsikt mot sør, vest og nord. Undergrunnen veksler mellom sand, morenegrus, silt og 

leire, i tillegg til mye stein. I kanten av åkeren og i skogen i nord er det dumpet store 

mengder rydningsstein. 

 

Under utgravningen ble det ved maskinell flateavdekking åpnet to områder på til sammen 

761 kvm, som bør sees under ett. 13 strukturer, hvorav fem groper, seks kokegroper og to 

kullflekker som trolig viser til utpløyde kokegroper, tolkes som spor etter forhistorisk 

aktivitet. Åtte kullprøver ble sendt til Helge I. Høeg for vedartsbestemmelse og seks ble 

C14-datert ved Ångström Laboratory i Uppsala. Dateringene faller innenfor førromersk 

jernalder, middelalder og nyere tid.  
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Ski Akershus 
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RAPPORT FRA ARKEOLOGISK UTGRAVNING 

  

ROAAS, 121/1., SKI, AKERSHUS  

 

1 BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN 

Reguleringsplanen legger til rette for nytt dobbeltspor for jernbanen mellom Oslo og Ski. 

Follobane-prosjektet er det største samferdselsprosjektet i Norge, og strekningen er en av 

landets tettest trafikkerte.  

 

Akershus fylkeskommune foretok arkeologiske registreringer i løpet av tre sesonger, 

2010-2012 (Aasheim og Fjærestad, 2012). I alt 11 lokaliteter med fornminner blir direkte 

berørt av ulike planformål. Disse ble dispensasjonsbehandlet høsten/ vinteren 2012. 

Riksantikvaren ga i brev av 5. desember 2012 til Akershus fylkeskommune tillatelse til 

inngrep i de omsøkte kulturminnene. Det ble stilt vilkår om arkeologisk undersøkelse for 

åtte av lokalitetene; id 30113, 58970, 138423, 138424, 138425, 139239, 139240 og 

158014. De tre lokalitetene id 58969, 137823 og 149450 samt de deler av id 158014 som 

omfatter fossile dyrkingsspor ble dispensert uten vilkår og skal ikke undersøkes. 

 

Denne rapporten omhandler: 

Id 138424; Bosetnings- og aktivitetsspor fra jernalder 

Lokaliteten ligger i dyrket mark, på begge sider av gårdsveien til gnr. 121/1 Roaas. På 

nordsiden av veien ligger den på en flate, på sørsiden ligger den i en sørhelling, og i øst 

avgrenses den av Langhusveien. Det er vid utsikt mot sør, vest og nord. Undergrunnen 

veksler mellom sand, morenegrus, silt og leire, i tillegg til mye stein. I kanten av åkeren 

og i skogen i nord er det dumpet store mengder rydningsstein. 

 

Under registreringen fremkom det 16 kokegroper, 4 stolpehull, et ildsted og en udefinert 

nedgravning beliggende spredt innenfor 6000 m
2
. Stolpehullene er runde og klart 

avgrenset, med et tverrmål på 0,5-0,6 meter. Kokegropene framstår som varierende, både 

med hensyn til framtoning (avgrensning), størrelse (fra 0,5 til 2 m i tverrmål) og form i 

plan (rund, oval, ujevn). En struktur tolket som stolpehull F6 er datert til 90-260 og 290-

320 e. Kr, mens ildstedet F7 er datert til 440-490 og 520-640 e.Kr. 

 

2 DELTAGERE, TIDSROM 

 
Navn Stilling Periode Dagsverk 

Helene Russ Feltleder 14.10. t.o.m. 24.10. 2013 9 

Heidi Lund Berg Feltassistent 14.10. t.o.m. 24.10. 2013 9 

Kine Søreng Henriksen Feltassistent 14.10. t.o.m. 15.10. 2013 2 

Sum 20 

Bjarne A. Olsgård Gravemaskinsjåfør 14.10. t.o.m. 17.10. 2013 4 
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3 BESØK OG FORMIDLING  

Arkeolog Reidun Marie Aasheim fra Akershus fylkeskommune var innom feltet tirsdag 

den 15/10. Fredag den 18/10 var to representanter fra jernbaneverket ute i felt. De fikk en 

kort omvisning på feltet og en innføring i våre arbeidsmetoder.  

4 LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER 

Undersøkelsesområdet ligger nord for Skimorenen, i et område med mindre løsmasser, 

dvs. få dyrknings-arealer og mest skog. Skimorenen er rik på fornminner (Gustafson 

1990), og det er registrert en rekke gravhauger og gravrøyser fra jernalderen i 

nærområdet. Området sør for Skimorenen utgjør et fruktbart jordbrukslandskap, og 

Kulturhistorisk museum har tidligere undersøkt bosetnings- og aktivitetsspor ved blant 

annet Finstad (Berge 2010, Engh 2008), Mork (Johansen 2005), Rullestad (Gustavsen 

2005), Kapel-Sander (Bernhardt 2005) og Kråkstad (Russ 2011). 

 

Det registrerte området sør i traséen består hovedsakelig av dyrket mark og ligger langs 

jernbanelinjen og på begge sider av denne. Her finner vi matrikkelgardene Hebæk, 

Kapel-Sander, Endsjø og Roaas, som ligger i en vid dal nord for Ski sentrum. 

Gårdstunene er plassert på høydedrag i terrenget, med vid utsikt mot nord og sør, og mot 

åsene i øst og vest. Den dyrkede marken ligger for det meste i bunnen av dalen, hvor 

undergrunnen består vekselvis av leire, silt, sand og morene. Der terrenget ligger høyere 

enn dalbunnen, består undergrunnen for det meste av sand. Skogspartiene sør i det 

undersøkte området er bevokst med blandingsskog med innslag av varmekjære treslag 

som bøk og eik. I enkelte skogspartier er det plantet gran. Terrenget i skogspartiene er 

kupert med fjellknauser og små flater. 

 

Jernbanen ble bygd på 1800-tallet og togsporet mellom Oslo og Kornsjø ble åpnet i 1879. 

I skogspartiene ligger det flere spor etter eldre veifar som har krysset dalen i øst-vest 

retning, men også i nord-sør retning. På grunn av jernbanen har veitraséene i området 

blitt endret og nedlagt. Dette bekreftes av historiske kart og av muntlig informasjon fra 

grunneiere. Det er også kjent at dagens hovedvei Fv 152 mellom Langhus og Ski har 

skiftet trasé flere ganger. Rester av en av disse traséene ligger innenfor 

registreringsområdet, og kan følges lenger nordover mot Langhus i form av en 

steinhvelvingsbro og flere partier med veifar. 

 

På grensen mellom gardene Endsjø og Roaas renner en bekk. Denne renner ut fra 

Rullestadtjernet i øst og forsetter under Fv152 og jernbanelinja, og renner deretter i 

nordlig retning i dalbunnen mot Dalgardene og videre nordover. Bekken er oppgitt med 

forskjellig navn etter hvor den er lokalisert, Roaasbekken, Endsjøbekken, Dalsbekken 

mv. 
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Kart 1: Oversiktskart over feltets plassering. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 12.2.2015 MS. 
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5 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV UTGRAVNINGSPROSJEKTET 

5.1 PROBLEMSTILLINGER – PRIORITERINGER 

Under utgravningen av Id 138424 var hovedproblemstillingen å avklare om eventuelle 

stolpehull inngår i et system og om de har tilhørt gårdsbygninger eller gjerder. For 

kokegropene var overordnede problemstillinger spesielt knyttet til datering, kontekst og 

funksjon. Ettersom kokegroper utgjør et massemateriale, er innsamling av data til bruk i 

statistiske analyser essensielt. 

 

Stolpehull 

Under registreringen ble det funnet flere mulige stolpehull og disse skulle undersøkes. 

Under avdekkingen av feltet ble flere stolpelignende flekker funnet i plan, men disse ble 

avskrevet ved snitting. Det ble derfor besluttet at vi skulle prioritere å undersøke 

kokegroper og andre groper ved denne utgravningen. 

 

Kokegroper 

Kokegroper er blant de vanligste typer fornminner som avdekkes i dyrket mark. I Norge 

er den mest utbredte formen kjennetegnet av en stratigrafisk oppbygging i form av en 

nedgravning med et kullag dekket av skjørbrent stein, og gjerne et overliggende lag med 

fyllmasse. Denne typen groper viser til tørrkoking av mat der anlegget har vært tildekket, 

i motsetning til ildsteder som viser til åpen ild. Kokegroper er ofte boplassindikerende, og 

de tolkes gjerne i lys av omkringliggende boplasselementer. Kokegroper viser imidlertid 

ikke alltid til gårdsbosetning, og de kan ha hatt forskjellige funksjoner innenfor ulike 

kontekster. Det er bl.a. foreslått at kokegropfelt skal knyttes til spesielle fester og kultiske 

handlinger. Til tross for at det er undersøkt mange kokegroper på Sør- og Østlandet de 

senere årene, er kunnskapen om dem fortsatt begrenset. Aktuelle problemfelt er i første 

rekke knyttet til kokegropenes funksjon og kontekst. Kokegroper utgjør et 

massemateriale, hvilket innebærer at det i mange tilfeller er knyttet størst vitenskapelig 

verdi til statistiske data. Det legges derfor vekt på å samle inn så enhetlig informasjon 

som mulig fra undersøkte kokegroper. 

 

5.2 UTGRAVNINGSMETODE 

Arbeidet ble gjennomført fra 14.10. til og med 24.10. 2013. På Id 138424 ble 

utgravningen foretatt på flaten like nord for gårdsvegen. Avdekkingen begynte i den 

sydøstlige delen av flaten der F4 og F5 lå. Undersøkelsen ble gjennomført ved maskinell 

flateavdekking og det ble anvendt en 8 tonns gravemaskin med pussekuff. Størrelsen på 

maskinen passet godt til denne typen lokalitet. Det var noen steiner i undergrunnen, og 

spredte funn av kulturminner. Det ble derfor besluttet å åpne to områder, som bør sees 

under ett. 

 

De registrerte bosetningssporene synes å være dårlig bevart, og strukturtettheten var lav.  

Fremkomne strukturer ble nummerert 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 eget skjema, og beskrivelsene er også lagt inn i Intrasis. Mengden 

skjørbrente stein i kokegroper ble målt i liter. Det ble tatt ut kullprøve for radiologisk 

datering fra alle snittede kokegroper og groper. Fra enkelte groper ble det også tatt ut 
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makrofossilprøve. Det ble brukt digitalt systemkamera i felt og bildene ble lagt inn i 

KHMs fotobase under Cf34737. Prøver fra utgravningen er katalogisert under C59096. 

Innmålingen i felt er utført av feltpersonalet. Det ble da anvendt 2,5 dagsverk. Det ble satt 

ut tre fastpunkter i området av Magne Samdal fra Kulturhistorisk museum den 17/10. 

Innmålingen var problemfri med hensyn til gode siktlinjer og målevinkler. Det ble målt in 

20 strukturer i tillegg til feltgrenser, snitt i strukturer, prøver og moderne grøfter og 

forstyrrelser. 

 

Det ble brukt en Leica 1100 totalstasjon (TPS) med RCS1100 fjernstyring ved innmåling 

på den enkelte lokalitet. 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 

totalstasjonen til Intrasis-programvaren skjer ved at målepunktene lagres som Leica GSI-

filer på et PCMCIA-kort i stasjonen. Kortet kobles til PC og avleses. Data overføres til 

Intrasis og bearbeides videre her for analyse og konvertering til ESRIs shape-format. 

ArcMap 10 blir brukt til ferdigstillelse av kart til rapport. 

 

Alle kartdata er 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. 

 

5.3 UTGRAVNINGENS FORLØP 

Før arbeidet med gravemaskin kunne sette i gang ble det oppdaget at kabelpåvisning ikke 

var gjennomført som avtalt med entreprenør. Det var ikke innhentet kart fra Geomatikk 

og når disse først kom var kartopplysningene fra feil område. Dette hindret oss i å starte 

avdekkingen, slik at dette ikke ble påbegynt før 15/10 klokken 09.30. Det vil si at vi ble 

noen timer forsinket.  

 

Under åpning av feltet ble det ganske snart klart at strukturtettheten var lav, og at det 

kunne være bedre potensial for flere og bedre bevarte strukturer noe lenger vest og i et 

noe mer skrånende terreng. Det ble derfor besluttet å åpne opp et nytt område 10 meter 

fra den første flaten. Sammenlagt ble det åpnet 761 kvadratmeter. Det var ventet å finne 

flere stolpehull, men ved nærmere undersøkelse viste det seg at de potensielle 

stolpehullene kunne avskrives som naturlige forandringer i grunnen, eller steinopptrekk. 

Det ble da besluttet å snitte et antall av de fremkomne gropene og kokegropene for om 

mulig å fastslå deres funksjon. Fordi det ble funnet færre strukturer enn forventet ble det 

besluttet å gjennomføre undersøkelsen raskere enn planlagt. Undersøkelsen ble dermed 

avsluttet en dag før tiden i tillegg til at en av assistentene ikke deltok mer enn to dager.  
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Kart 2: Oversikt over strukturer på feltet. Kartgrunnlag: Statens kartverk. Tillatelsesnummer 

NR12000-150408SAS. Produsert 12.2.2015 HR 

5.4 KILDEKRITISKE PROBLEMER 

Etter avdekkingen av feltet ble det klart at de strukturene som ble funnet i stor grad var 

skadet av moderne gårdsdrift. Flere strukturer hadde dype plogspor (se A228) og andre 

var skåret av moderne dreneringsgrøfter (se A254). 

6 UTGRAVNINGSRESULTATER 

6.1 STRUKTURER OG KONTEKSTER 

Ved utgravningen av Id 138424 ble det avdekket 20 mulige strukturer. Ved nærmere 

undersøkelse ble det klart at 7 av disse kunne avskrives som naturlige forandringer i 

undergrunnen eller steinopptrekk. Det ble avdekket fem groper som alle ble snittet. Fire 

av disse ble datert, henholdsvis til førromersk jernalder og nyere tid. Det ble funnet 6 

kokegroper på feltet. To av disse ble snittet og siden datert. En ble datert til førromersk 

jernalder og en til middelalder. Det ble også avdekket to kullflekker som trolig var rester 

av kokegroper.  Ingen av disse ble nærmere undersøkt. 
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De følgende strukturene som presenteres nærmere er datert til førromersk jernalder og 

middelalder. For resterende strukturer, se 12.1, strukturlisten. 

6.1.1 KOKEGROPER 

Som nevnt ble det funnet 6 kokegroper og to kullflekker, jf. Tabell 1. Kokegropene hadde 

varierende form i plan, fra rund til oval til ujevne. De varierte fra 40 centimeter til nesten 

to meter i bredde og lengde. De to snittede kokegropene målte 9 og 10 centimeter i 

dybde. For fullstendig oversikt, se strukturliste 12.1. 

 

 

A-

nr. 

Struktur Bredde Lengde Snittet Dybde Beskrivelse 

110 Kokegrop 75 72   Grop med kullholdig silt og sand. Som A339. 

165 Kokegrop 100 133   Ujevn til oval struktur som ligger inntil to større 

steiner. 

212 Kokegrop 65 40   Mindre struktur. Inneholder brun sandholdig silt. 

228 Kokegrop 130 110 x 9 Utydelig avgrensning i plan. Strukturen er sterkt 

skadet av plogspor. Utydelig i bunn, noe ujevn. 

240 Kokegrop 144 60   Oval struktur. Inneholder brun sandholdig silt. 

254 Kokegrop 70 65 x 10 Utdratt, tynn flekk av jordblandet kull. Trolig 

bunn av kokegrop som er fjernet av plogen. 

Kokegropen er også forstyrret av en moderne 

dreneringsgrøft. 

289 Kokegrop? 174 46   Kullflekk med ujevn avlang form. Består av ett 

tynt lag med kull. Har muligens vært en 

kokegrop, som nå er ødelagt. 

323 Kokegrop? 192 50   Kullflekk med ujevn avlang form. Består av ett 

tynt lag med kull. Har muligens vært en 

kokegrop, som nå er ødelagt. 

Tabell 1. Tabell over kokegroper 
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A228 

A228 var en rund kokegrop som målte 130 x 110 centimeter. Kokegropen hadde noe 

utydelig avgrensning i plan. Den var sterkt skadet av pløying og flere plogspor gikk 

igjennom strukturen. Kokegropen målte 9 centimeter på det dypeste etter snitting, og 

bunnen var utydelig og noe ujevn mot undergrunnen. Sidene var skrå. Kokegropen 

inneholdt et lag bestående av sort kull og noen varmepåvirkede steiner. 

 

Det ble tatt ut en kullprøve (KP357) som ble sendt til Helge I. Høeg for vedartsanalyse 

(se 7.1). Kullprøven ble deretter sendt til Ångström Laboratory i Uppsala for C14 

datering (Ua-48526, se 12.5.1). Kullet fikk en datering til førromersk jernalder, 2347 +-

32 BP, 490- 380 f. Kr. 
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A254 

A254 er tolket som bunnen av en kokegrop eller et ildsted som målte 70 x 65 centimeter i 

plan og hadde ujevn form. Kokegropen bestod av et mindre område med jordblandet kull 

og var trolig skadet av jordbruksaktivitet. I tillegg var kokegropen forstyrret i vest av en 

moderne dreneringsgrøft. Kokegropen målte 10 centimeter på det dypeste og bunnen var 

ujevn mens sidene i profil var buete. Lag 1 inneholdt sortbrun sand med kull. 

 

Det ble tatt ut en kullprøve (KP441) som ble sendt til Helge I. Høeg for vedartsanalyse. 

Kullprøven ble deretter sendt til Ångström Laboratory, Uppsala for C14 datering (Ua-

48527). Kullet fikk en datering til middelalder, 638 +-30 BP, 1290-1390 e. Kr. 

 

 

6.1.2 NEDGRAVNINGER 

Det ble funnet fem groper/nedgravninger på feltet, der samtlige ble snittet og fire ble 

datert. A120 og A339 ble i felt tolket som mulige kokegroper, men kullet ble C14-datert 

til nyere tid og en revisjon har dermed ført til at de kategoriseres som groper. A140 skilte 

seg ut under utgravningen da det lå en meget stor stein i midten av gropa. Fyllet rundt 

indikerte at steinen var blitt varmet opp. Funksjonen til denne gropen kunne tolkes til å 

være en bakstehelle eller korntørke. Etter dateringsanalysene som gjorde det klart at 

strukturen er fra nyere tid blir disse tolkningene usikre. 
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Gropene på feltet varierte i form og størrelse fra ujevn, oval og rund med størrelser på 

78x56 centimeter til 162x255 centimeter. Dybden på gropene varierte fra 16 centimeter 

til 52 centimeter. 

 

A-

nr. 

Struktur Bredde Lengde Snittet Dybde Datering 

120 Grop 90 127 x 16 Nyere tid 

140 Grop 125 146 x 40 Nyere tid 

152 Grop 175 210 x 48 Førromersk 

jernalder 

197 Grop 162 255 x 52  

339 Grop 78 56 x 28 Nyere tid 

Tabell 2: Tabell over groper 

 

 

 

 

Foto 1: A140, arbeidsbilde. Plassering av den store steinen i gropa. Sett mot nordvest. Fotograf: 

Helene Russ. 

 

A152 

A152 var en grop/nedgravning som målte 175 x 210 centimeter i plan. Gropen var 

utflytende og noe uklart avgrenset. Den inneholdt brungrå matjord med innslag av kull og 

en stor stein i midten, samt flere andre større steiner omkring. Gropens funksjon er uklar. 

 

Det ble tatt ut en kullprøve (KP407) som ble sendt til Helge I. Høeg for vedartsanalyse. 

Kullprøven ble deretter sendt til Ångström Laboratory i Uppsala for C14 datering (Ua-

48525). Kullet fikk en datering til førromersk jernalder, 2225 +-31 BP, 370- 200 f.Kr. 
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Tegning 1: A152, rentegnet av Helene Russ 
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Foto 2: A152, profilbilde. Sett mot øst. Fotograf: Heidi Lund Berg. 

 

7 NATURVITENSKAPELIGE PRØVER OG ANALYSER 

Alle prøver er katalogisert under C59096 i museets gjenstandsbase. Det ble tatt ut 2 

makrofossilprøver i felt (fra A140 og A197), men prøven fra A140 er kassert da 

strukturen er datert til nyere tid. Det ble samlet inn 8 kullprøver i felt der alle ble sendt til 

Helge I. Høeg for vedartsanalyser. Seks av disse ble siden sendt til Ångström Laboratory 

i Uppsala for C14-analyse



7.1 VEDARTSANALYSE 

8 Kullprøver ble sendt til Helge I. Høeg for vedartsanalyser. Prøvene er hentet fra kokegroper og groper. Alle prøvene, foruten P360 fra A197, 

inneholdt bjørk eller annet godt daterbart materiale. 

Tabell 3: Vedartsanalyser 

Struktur 

nr. 

Prøve-

nummer 

Kontekst Gram Betula/ 

bjørk 

Corylus/ 

hassel 

Fraxinus/ 

ask 

Pinus/ 

furu 

Populus/ 

osp 

Quercus/eik Salix, 

populus/selje, 

vier, osp 

A120 P353 Grop 33,5 21   19    

A339 P354 Grop 35 8   22  1 9 

A197 P360 Grop 0,4    38    

A140 P408 Grop 1,6 35   5    

A254 P441 Kokegrop 20 1   23  1  

A152 P407 Grop 5,5 4     19  

A228 P357 Kokegrop 105  1 38   1  

A140 P404 Grop 18 5   14 21   

 



7.2 DATERING 

6 kullprøver ble valgt ut fra prøvene som var vedartsanalysert og sendt til Ångström 

Laboratory i Uppsala (se 12.5.1) 

 

Tabell 4: Dateringer 

A-

nummer 

Intrasis 

kullprøve 

Labnummer 14C alder BP Kalibrert datering, 1 

sigma 

Periode 

120 353 Ua-48523 92 +-30 1690-1920 AD Nyere tid 

140 408 Ua-48524 105 +-30 1690- 1920 AD Nyere tid 

152 407 Ua-48525 2225 +-31 370- 200 BC Førromersk 

jernalder 

228 357 Ua-48526 2347 +-32 490- 380 BC Førromersk 

jernalder 

254 441 Ua-48527 638 +-30 1290-1390 AD Middelalder 

339 354 Ua-48528 200 +-32 1650- 1960 AD Nyere tid 

 

 

Figur 1: Kalibrerte dateringer 

 

8 SAMMENFATNING 

8 kullprøver ble vedartsanalysert, og av disse ble 6 datert ved C14 metoden. Resultatet 

viser at de to kokegropene A228 og A254 ble datert til henholdsvis førromersk jernalder 

og middelalder. Av de fire gropene som ble datert, var det kun A152 som fikk en datering 

til forhistorisk tid. Gropen ble datert til førromersk jernalder. Feltet bærer preg av mange 

og omfattende inngrep i nyere tid, noe som også dateringene viser.  
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9 VURDERING AV UTGRAVNINGSRESULTATENE, TOLKNING OG DISKUSJON 

Ved utgravningen på Roaas 121/1 Id 138424, ble det flateavdekket 761 kvadratmeter, og 

det ble funnet totalt 20 strukturer. Ved nærmere undersøkelse ble det klart at 7 av disse 

kunne avskrives som naturlige forandringer i undergrunnen eller steinopptrekk. Det 

fantes fem groper som alle ble snittet. Fire av disse ble datert, henholdsvis til førromersk 

jernalder og nyere tid. Det ble funnet 6 kokegroper på feltet. To av disse ble snittet, og 

siden datert. En fikk en datering til førromersk jernalder og en til middelalder. Det ble 

også avdekket to kullflekker som sannsynlig var rester etter kokegroper. Ingen av disse 

ble nærmere undersøkt. 

 

Utgravningene som tidligere er foretatt i Ski kommune har vist at det er potensiale for å 

finne bosetningsspor i området. Både kokegroper, og mulige stolpehull med hus er funnet 

tidligere. Dateringer foretatt av kokegroper i området viser samsvar med de resultatene 

denne utgravningen har påvist. For eksempel ble det ved Finstad Nordre gjort funn av 

kokegroper datert til 390-100 f.Kr., 150-395 e.Kr., og 255-385 e.Kr. Strukturene viser 

aktivitet i området fra yngre bronsealder til yngre jernalder (Berge 2010). Ved Kråkstad 

middelalderkirke hadde kokegropene datering innenfor 245 til 540 e.Kr. Dette 

tidsspennet ligger innenfor yngre romertid (200-400 e.Kr.) og folkevandringstid (400-675 

e.Kr.) (Russ 2011). 

 

Kokegroper knyttes gjerne til gårdsbosetning eller til rituelle plasser eller treffpunkter. 

Ved denne utgravningen kunne ikke kokegropene knyttes til strukturer slik som 

stolpehull, men det er mest trolig at det har ligget en gård eller en bygning i nærheten. 

Gropen A152 fikk en datering innenfor førromersk jernalder. Dateringen ligger nær 

dateringen av A228, kokegrop, og disse to strukturene hører antagelig til innenfor samme 

bruksfase. Den sporadiske bruken av området tyder på at vi er i gårdsnær utmark. 

10 SAMMENDRAG 

I forbindelse med reguleringsplan for nytt dobbeltspor for jernbanen mellom Oslo og Ski 

utførte KHM en arkeologisk undersøkelse på Roaas 121/1 i Ski kommune, i perioden 

14.10. t.o.m. 24.10.2013. Akershus fylkeskommune gjennomførte en registrering av 

området i løpet av tre sesonger, 2010-2012 (Aasheim og Fjærestad 2012).  

 

Lokaliteten ligger i dyrket mark, på begge sider av gårdsveien til gnr. 121/1 Roaas. Det er 

vid utsikt mot sør, vest og nord. Undergrunnen veksler mellom sand, morenegrus, silt og 

leire, i tillegg til mye stein. I kanten av åkeren og i skogen i nord er det dumpet store 

mengder rydningsstein. 

 

Under utgravningen ble det ved maskinell flateavdekking åpnet to områder på til sammen 

761 kvm, som bør sees under ett. 13 strukturer, hvorav fem groper, seks kokegroper og to 

kullflekker som trolig viser til utpløyde kokegroper, tolkes som spor etter forhistorisk 

aktivitet. Åtte kullprøver ble sendt til Helge I. Høeg for vedartsbestemmelse og seks ble 

C14-datert ved Ångström Laboratory i Uppsala. Dateringene faller innenfor førromersk 

jernalder, middelalder og nyere tid.  
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12 VEDLEGG 

12.1 STRUKTURLISTE 

A- 
nr. 

Struktur-
type 

Form i 
flate 

Bredde Lengde Snittet Dybde Bunn i 
profil 

Sider i 
profil 

Fyllets 
farge 

Fyll Observert Beskrivelse_2 

100 
 
 
 

Avskrevet ujevn 76 110 x 21      Avskrevet etter snitting. Oval, noe 
utydelig avgrenset struktur. Fyllet 
er sterkt omrotet, dominert av 
brun matjord, undergrunnsmasser 
og stein. To mer konsentrerte 
kullflekker i midten. 

110 Kokegrop ujevn 75 72     mørk 
gråbrun 

 sand, 
silt 

kull Grop med kullholdig silt og sand. 

120 Grop oval 90 127 x 16 flat skråe brunsvart Sand, 
humus, 
stein 

kull Uklart definert struktur i plan. to 
konsentrasjoner av kullholdig 
matjord, adskilt av et tversgående 
felt av lysere masser iblandet 
rødbrun, sandig undergrunn. 
Enkelte tydeligere konsentrasjoner 
av kull i toppen. I profil adskilt i to 
separate strukturer A120 og A339. 

140 Grop rund 125 146 x 40 avrundet skråe Mørk 
brun 

Sand, 
leire, 
humus 

kull Varmepåvirket stein ble observert 
under rensing. Meget stor stein i 
strukturen. Denne måler 86x60x25 
cm. Steinen er muligens brukt til 
røsting/varmebehandling, da det er 
tydelige spor etter bruk av ild 
direkte under og inntil steinen. Det 
finnes både kullag og 
undergrunnen som består av leire 
og sand er rødbrent. Den store 
steinen bærer også preg av å være 
varmepåvirket, og forvitrer der 
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A- 
nr. 

Struktur-
type 

Form i 
flate 

Bredde Lengde Snittet Dybde Bunn i 
profil 

Sider i 
profil 

Fyllets 
farge 

Fyll Observert Beskrivelse_2 

varmen har vært som sterkest. 

152 Grop ujevn 175 210 x 48 avrundet skråe Brungrå Sand, 
grus, silt 

kull Middels stor grop med en stor stein 
i midten, og fler andre større 
steiner omkring. Fyllet er dominert 
av brungrå matjord med innslag av 
kull. Gropen er utflytende i plan og 
noe uklart avgrenset. 

165 Kokegrop ujevn 100 133        Ujevn til oval struktur som ligger 
inntil to større steiner. 

197 Grop ujevn 162 255 x 52 ujevn ujevne Brungrå Sand, 
grus, 
humus 

kull Stor grop i vestlig hellende terreng. 
Det ligger en del matjord over hele 
strukturen. Spesielt i S. Matjorden 
inneholder enkelte innslag av kull, 
men består hovedsakelig av 
gråbrun sand, grus og stein. 

212 Kokegrop oval 65 40        Mindre struktur. Inneholder brun 
sandholdig silt. 

220 Avskrevet rund 35 32 x 4      Avskrevet etter snitting. 

228 Kokegrop rund 130 110 x 9 ujevn skråe sort kull kull, 
varme-
påvirket 
stein 

Utydelig avgrensning i plan. 
Strukturen er sterkt skadet av 
plogspor. Utydelig i bunn, noe 
ujevn. 

240 Kokegrop oval 144 60        Oval struktur. Inneholder brun 
sandholdig silt. 

254 Kokegrop ujevn 70 65 x 10 ujevn buete sortbrun Sand, 
kull 

kull Utdratt, tynn flekk av jordblandet 
kull. Trolig bunn av kokegrop som 
er fjernet av plogen. Kokegropen er 
også forstyrret av en moderne 
dreneringsgrøft. 

262 Avskrevet oval 40 47 x 13      Dette er et steinopptrekk fylt med 
matjord. 

273 Avskrevet rund 30 30        Avskrevet. Har samme fyll og 
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A- 
nr. 

Struktur-
type 

Form i 
flate 

Bredde Lengde Snittet Dybde Bunn i 
profil 

Sider i 
profil 

Fyllets 
farge 

Fyll Observert Beskrivelse_2 

utseende som A220 og A262. 

282 Avskrevet rund 40 45 x 13      Utslag med metalldetektor, ikke 
gjenfunnet. Strukturen er 
totalgravd og avskrevet som mulig 
steinopptrekk. 

289 Kullflekk ujevn 174 46        Kullflekk med ujevn avlang form. 
Består av ett tynt lag med kull. Har 
muligens vært en kokegrop, som nå 
er ødelagt. 

307 Avskrevet oval 28 37        Avskrevet. Har samme fyll og 
utseende som A220 og A262. 

315 Avskrevet rund 23 17        Avskrevet. Har samme fyll og 
utseende som A220 og A262. 

323 Kullflekk ujevn 192 50        Kullflekk med ujevn avlang form. 
Består av ett tynt lag med kull. Har 
muligens vært en kokegrop, som nå 
er ødelagt. 

339 Grop ujevn 78 56 x 28 ujevn skråe brunsvart Kull, 
sand, 
grus, 
humus 

kull Uklart definert struktur i plan. to 
konsentrasjoner av kullholdig 
matjord, adskilt av et tversgående 
felt av lysere masser iblandet 
rødbrun, sandig undergrunn. 
Enkelte tydeligere konsentrasjoner 
av kull i toppen. I profil adskilt i to 
separate strukturer A120 og A339. 

 



12.2 TILVEKSTTEKST, C59096 

C59096/1 

 

Boplassfunn fra førromersk jernalder/middelalder/nyere tid fra ROAAS (121/1), SKI K., 

AKERSHUS. 

 

Funnomstendighet: I forbindelse med reguleringsplan for nytt dobbeltspor for jernbanen 

mellom Oslo og Ski utførte KHM en arkeologisk undersøkelse på Roaas 121/1i Ski 

kommune, i perioden 14.10. t.o.m. 24.10.2013. Akershus fylkeskommune gjennomførte 

en registrering av området i løpet av tre sesonger, 2010-2012 (Aasheim og Fjærestad 

2012). Under utgravningen ble det åpnet to områder på tilsammen 761 kvm, som bør sees 

under ett. Det ble avdekket 20 mulige strukturer hvorav 7 ble avskrevet. Av de 13 

gjenværende strukturene er 5 tolket som groper. Samtlige ble undersøkt og fire datert til 

hhv. førromersk jernalder og nyere tid. Det ble samlet inn 8 kullprøver der alle ble sendt 

til Helge I. Høeg for vedartsanalyser. Seks av disse ble siden sendt til Ångström 

laboratory i Uppsala for C14-datering. Analyseresultat er vedlagt utgravningsrapporten 

(Russ 2015). Restmaterialet fra kullprøver datert til nyere tid er kassert . 

 

1) 8 prøver, kull. 8 prøver er vedartsbestemt og 6 er radiologisk datert:  

PK353, grop A120: 40 stk. vedartsbestemt til 21 bjørk og 19 furu. Bjørk er datert: 92 +-

30 BP, 1690-1920 calAD (Ua-48523).  

PK354, grop A339: 40 stk. vedartsbestemt til 8 bjørk, 22 furu, 1 eik og 9 selje/vier/osp. 

Bjørk/selje/vier/osp er datert: 200 +-32 BP, 1650- 1960 calAD (Ua-48528).  

PK357, kokegrop A228: 40 stk. vedartsbestemt til 1 hassel, 38 ask og 1 eik. Hassel er 

datert: 2347 +-32 BP, 490- 380 calBC (Ua-48526).  

PK407, grop A152: 23 stk. vedartsbestemt til 4 bjørk og 19 eik. Bjørk er datert: 2225 +-

31 BP, 370- 200 calBC (Ua-48525).  

PK408, grop A140: 40 stk. vedartsbestemt til 5 bjørk, 14 furu og 21 osp. Bjørk er datert: 

105 +-30 BP, 1690- 1920 calAD (Ua-48524).  

PK441, kokegrop A254: 25 stk. vedartsbestemt til 1 bjørk, 23 furu og 1 eik. Bjørk er 

datert: 638 +-30 BP, 1290-1390 calAD (Ua-48527). 

 

Orienteringsoppgave: Lokaliteten ligger i dyrket mark på begge sider av gårdsveien til 

Roaas gård. På nordsiden ligger den på en flate og på sørsiden ligger den i en sørhelling. I 

Ø avgrenses den av Langhusveien. 

Koordinater: ØK, CN 036-5-4 Projeksjon: EU89-UTM; Sone 33, N: 6629497.815, Ø: 

266305.144. 

LokalitetsID: 138424. 

Litteratur: Aasheim og Fjærestad 2012. Registreringsrapport. Dobbeltspor Oslo- Ski. Ski 

kommune. Arkeologisk enhet, Akershus fylkeskommune. 

Russ, Helene 2015. Rapport. Arkeologisk utgravning, bosetningsspor. Roaas, 121/1, Ski, 

Akershus. KHMs arkiv. 

 



121/1, Ski kommune  2011/8199  

 

  

 25 
Kulturhistorisk museum 

Fornminneseksjonen 

 

12.3 PRØVER 

12.3.1 KULLPRØVER OG MAKROFOSSILPRØVER 

Prøvenr. Prøvetype A-nr. Vekt Prøvestatus Vedart Datert Beskrivelse 

353 Kullprøve 120 33,5 Analysert/ 

kassert 

X X   

354 Kullprøve 339 35 Analysert/ 

kassert 

X X   

357 Kullprøve 228 105 Analysert  X X   

360 Kullprøve 197 0,4 Analysert  X    

404 Kullprøve 140 18 Analysert/ 

kassert  

X X   

407 Kullprøve 152 5,5 Analysert  X X   

408 Kullprøve 140 1,6 Analysert/ 

kassert 

X    

441 Kullprøve 254 20 Analysert  X X   

100000 Makroprøve 140 0 Kassert   Fra P408  

100001 Makroprøve 197 0 Kassert 

  

  Fra P360 
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12.4 FOTOLISTE 

 
Fotonummer Motiv Strukturnr Sett mot Fotograf Dato 

Cf34737_010 Oversiktsbilde av 
A100, A110 og A120 
i plan. 

A100, A110, A120 ØNØ Heidi Lund Berg 18.10.2013 

Cf34737_017 A120 i plan A120 Ø Heidi Lund Berg 18.10.2013 

Cf34737_019 A152 i plan A152 ØNØ Heidi Lund Berg 18.10.2013 

Cf34737_021 A212 i plan A212 ØNØ Heidi Lund Berg 18.10.2013 

Cf34737_023 A140 i plan A140 ØNØ Heidi Lund Berg 18.10.2013 

Cf34737_027 A100 i plan A100 SSØ Heidi Lund Berg 21.10.2013 

Cf34737_028 A110 i plan A110 NV Heidi Lund Berg 21.10.2013 

Cf34737_031 A120 i plan A120 Ø Heidi Lund Berg 21.10.2013 

Cf34737_032 A100 i profil A100 SSØ Heidi Lund Berg 21.10.2013 

Cf34737_043 A120 og A339 i 
profil 

A120, A339 Ø Heidi Lund Berg 21.10.2013 

Cf34737_052 A228 i plan A228 Ø Helene Russ 22.10.2013 

Cf34737_054 A197 i plan A197 ØNØ Heidi Lund Berg 22.10.2013 

Cf34737_056 A228 i profil A228 V Helene Russ 22.10.2013 

Cf34737_058 A140 i plan A140 Ø Helene Russ 22.10.2013 

Cf34737_063 A197 i profil A197 Ø Helene Russ 22.10.2013 

Cf34737_064 A152 i plan A152 SØ Heidi Lund Berg 23.10.2013 

Cf34737_068 A140, stein i 
strukturen 

A140 NV Helene Russ 23.10.2013 

Cf34737_070 A140, stein i 
strukturen 

A140 SSV Helene Russ 23.10.2013 

Cf34737_075 A140 i profil A140 NV Helene Russ 23.10.2013 

Cf34737_077 A152 i profil A152 ØNØ Heidi Lund Berg 23.10.2013 

Cf34737_081 A140, arbeidsbilde A140 NV Helene Russ 24.10.2013 

Cf34737_086 A254 i plan A254 N Heidi Lund Berg 24.10.2013 

Cf34737_087 A254 i profil A254 N Heidi Lund Berg 24.10.2013 

Cf34737_091 Felt etter utgravning  NV Helene Russ 24.10.2013 

Cf34737_106 Utsikt mot 
jernbaneskinner 

 SSV Helene Russ  24.10.2013 
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12.5 ANALYSERESULTATER 

12.5.1 DATERING 
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12.6 KART 

 

Kart 3: Oversiktskart over feltets plassering. Kartgrunnlag: Statens kartverk.  

Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 12.2.2015 HR. 
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Kart 4: Oversiktskart over feltets plassering. Kartgrunnlag: Statens kartverk. 

Tillatelsesnummer NR12000-150408SAS. Produsert 12.2.2015 HR 
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