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SAMMENDF}AG

Tiltaket tielder instållasjon av varmepumpe for utvinning av jordvame/vame fra fjell. Borehullet har en
diameter på 168mm og bores ca 110 meter ned fra stabilt fjell. Herfra føres luften inn i en varmepumpe
som  er  tenkt  plassert  i  en  garasje  beliggende  i  nordvestre  hjøme  av  eiendommen,  og  videre  inn  i
bolighuset som ligger få meter sør for garasjen.

Tidligere undersøkelser viser at det er påvist svartjordslag både innenfor og like utenfor eiendommen
Kaupangveien 218,  og anslagsvis 2-3 meter fra der borehullet/grøften opprinnelig var tenkt anlagt. Det
ble derfor besluttet å flytte borehullet til gårdsplassen som ligger mellom garasjen og bolighuset. Her er
undergrunnen  tidligere  omrotet  som  følge  av  nedgraving  av  strømkabel  og  parafintank.  Videre  er
terrenget oppfylt/avrettet ved at det er påført grusmasser i en tykkelse på ca 0,5 meter.

Ved  å flytte borehullet ble inngrepet i  undergrunnen redusert,  ettersom  grøften  som leder varme  fra
varmepumpen og inn i huset vil bli gravd i påførte grusmasser og ikke i undergrunnen. Det ble ikke påvist
svartjord/artefakter i de små mengdene med masser som ble boret opp, men det er grunn til å understreke
at borehullet har en diameter på kun 168mm.
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1.  BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Tiltaket gjelder installasjon  av varmepumpe  for utvinning  av jordvarme/vamie  fia
Eell. Borehullet har en diameter på 168mm og bores ca 110 meter ned fi.a stabilt fiell.
Herfi.a føres luften inn i en vamepumpe som er tenkt plassert i en garasje beliggende i
nordvestre hjøme av eiendommen, og videre im i bolighuset som ligger få meter sør
for garasj en.

Vestfold firlkeskommune oversendte saken til Riksantikvaren i brev av 29. november
2006  for  behandling  i  henhold  til  kultuminneloven  §  8,  1.  1edd.  Kulturhistorisk
museum  oversendte   sin  uttalelse  til  Riksantikvaren  i  brev  av  26.   mars   2007.
Rjksantikvaren imvilget søknaden i brev av 21. januar 2008 til tiltakshaver, 01av og
Vigdis Hamre.  Tiltaket ble her vurdert som et mindre privat tiltak med tilsagn om
statlig dekning av kostnader knyttet til undersøkelsen.

2.  DELTAGERE, TIDSROIVI

1  utgangspunktet  var  undersøkelsen  prosjektert  til  å  kunne  tiennomføres  av  to
personer innenfor tre dager.  Ettersom omfanget av tiltaket ble redusert (se punlst 4
nedenfor), ble undersøkelsen utført av prosjektleder i løpet av 6n dag.

3.  LANDSKAPET, FUNN OG FORNMINNER

På  den  omsøkte  eiendommen  ligger  Friisehuset  med  adresse  Kaupangveien  218.
Eiendommen ligger imenfor den søndre delen av svartjordsområdet på Kaupang, slik
dette er avgrenset i Askeladden. Vi viser til jKø#pcz7Øg z.7e SÆj.rz.73gsscr/ (Skre red.  2007)
for næmere  opplysninger  om kulturmiljøet  og tidligere  undersøkelsesresultater på
Kaupang generelt. Nedenfor vil kun enkelte fimn ffa det umiddelbare nærområdet bli
kort presentert. Undersøkelsene viser at det er påvist svartjordslag både innenfor og
like utenfor eiendommen Kaupangveien 218 .

I   1983   ble  det  foretatt  grøfting  i   svartjordsområdet  på  Søndre  Kaupang,   med
påfølgende  arkeologisk  etterundersøkelse  i  1984.  Det  vestligste  og  høyestliggende
stikket benevnt "G1" lå like på nedsiden av (øst for) Kaupangveien 218. Massene i
stikket viste klar boplasskarakter,  og det antas  at det i dette området har ligget for-
historisk bebyggelse ovenfor 5 meter koten, hvor det i dag i stor grad ligger bolighus.

I 1998 og 1999 foretok Kaupangundersøkelsen åkervandringer i svartjorda. I området
på nedsiden av (øst for) Kaupangveien 218 ble det fimnet slagg og perler. I 1999 ble
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det  også  foretatt  målinger  av  kulturlagets  utstrekning  og  dybde.   Ved  bruk  av
sond6ringsbor ble det i eiendommens søndre hjøme påvist kulturjord med en tykkelse
på  mer  em  30  cm.  Like  på  nordsiden  av  garasjen,  hvor  varmepumpen  er  tenkt
plassert, ble det påvist kulturjord med en tykkelse på ca 40-60 cm.

I 2000 foretok Kaupangundersøkelsen en utgravning i forbindelse med anleggelse av
en avløpsledning gjennom svartjordsområdet. På nedsiden av Kaupangveien 218  og
naboeiendommen Kaupangveien 224 (gnr 1012/112) ble det påvist flere anlegg, blant
annet en mulig esse. Enkelte anlegg ble tolket som mulige stolpehull, men det ble ikke
avdekket sikre spor etter bygninger.

I mai/juni 2001 utførte samme prosjekt en arkeologisk undersøkelse i forbindelse med
utvidelse av gang-/sykkelvei langs søndre side av Kaupangveien. Det ble åpnet fire
sjakter med gravemaskin, der "sjakt 4" var den sørligste. Den søndre enden av denne
sjakten tangerte garasjen hvor vamepumpen er tenkt plassert. Sjakten var 1,6 meter
bred og 25 meter lang. I den søndre halvdelen ble det påvist et flere meter langt, intakt
vikingtids  kulturlag.  Kulturlaget var  5-15cm tykt  og  inneholdt trekull,  brente bein,
enkelte fiinn av vikingtids karakter samt et ildsted. Spesielt de fi]nnførende delene av
de to  sørligste sjaktene anses å ha vært et gunstig område for bosetning i vikingtid
(flatt område med god drenering, ca 5 moh). Det ble fimnet mye slagg, noe avfåll fia
metallbearbeiding samt "ordinært" boplassmateriale.

En annen undersøkelse var knyttet til en overvannsledning som går parallelt med og
like nord for eiendomsgrensen mellom Kaupangveien 218  og 224.  I juni  2001  ble
grøftetras6en  åpnet  med  henblikk  på  å  koble   spillvann  fia  de  to  boligene  til
overvamsledningen og direkte på det nye kloakknettet øst for eiendommene.  I den
forbindelse ble det blant annet gravd en grøft for hånd på den omsøkte eiendommen.
Enkelte steder i "sja]st 2" ble det påvist kulturlag som inneholdt finfordelt trekull, en
del brente bein og enkelte flintbiter, men det ble ikke observert daterende materiale.
Kulturlaget ble påvist anslagsvis 2-3 meter fia der borehullet/grøften opprinnelig var
ten]d anlagt, se neste punkt.

4.  UTGRAVNINGEN

1 utgangspunktet var det søkt om tillatelse til å foreta boring om lag fire meter øst for
garasjen, i hagen til Friisehuset. Herffa skulle luften føres via en 30 x 30 cm grøft med
en lengde på ca 4  meter ffam til vamiepumpen i  garasjen.  Det  er tidligere påvist
kulturlag  anslagsvis  2-3  meter  fi.a  den  omsøkte  grøften,  og  potensiålet  for  urørte
svartjordslag i dette området er til stede, se punkt 3 ovenfor.

Det ble derfor besluttet å flytte borehullet til gårdsplassen som ligger mellom garasjen
og bolighuset.  Her  er undergrumen tidligere  omrotet  som følge  av nedgraving  av
strømkabel og parafintank.  Videre  er terrenget oppfirlt/avrettet ved at det er påført
grusmasser  i  en  tykkelse  på  ca  0,5  meter.  Flytting  av  borehullet  vil  innebære  at
grøften  som  leder vamie  fi.a  vamepumpen  og  im i  huset vil  bli  gravd  i påførte
grusmasser og ikke i undergrunnen.
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5.  KONKLUSJON

Ved  å flytte borehullet ble  inngrepet i  undergrunnen redusert,  ettersom  grøften som
leder varme fra vamepumpen og inn i huset vil bli gravd i påførte grusmasser og ikke
i  undergrunnen.  Det  ble  ikke  påvist  svartjord/artefåkter  i  de  små  mengdene  med
masser  som  ble  boret  opp,  men  det  er  grunn  til  å  understreke  at  borehullet  har  en
diameter på kun 168mm.

6.  FOTOLISTE

Bildenr. Motiv Retningmot Fotograf Dato

1 Borerigg  me lom garasje og  Friisehuset, fra veien Ø Lønaas 21/4-08
2 Samme motiv, fra veien Ø Lønaas 21/4-08
3 Samme mot v, fra hagen NNV Lønaas 21/4-08
4 Samme mot v, fra hagen NNV Lønaas 21/4-08
5 Friisehuset, fra hagen V Lønaas 21/4-08
6 Friisehuset, fra hagen V Lønaas 21/4-08
7 Borerigg  mellom garasje og  Friisehuset,  fra hagen NV Lønaas 21/4-08
8 Skilt,  Friisehuset - Lønaas 21/4-08

Bilde 1. Sett fra Kaupangveien

Bilde 4 . Sett fra hagen

Bilde 3. Sett fra hagen

Bilde 7. Sett fra hagen

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Fornminneseksjonen

3


