Befaring med arkeologen den 28/8‐2010
Arkeolog Kjartan Fønstelien fra Akershus fylkeskommune tok deler av styret med på befaring i Kjøvangen i dag
og viste oss det arbeidet som må gjøres før vi kan grave grøfter til rørledninger.
Anleggsområdet er nå bundet av fylket fordi det er gjort funn av forminner tidligere. Poenget for Kjøvangen VA
er å få frigjort anleggsområdet av arkeologene slik at igangsettelsestillatelse kan gis til prosjektet av
kommunen. For å få frigjort anleggsområdet må det utføres en del arkeologiske prøver.
Så obs, hytteeiere, finner dere et par mann som graver groper i tomta deres – det er bare arkeologer som
legger ting på plass igjen.
Prøvene går nemlig ut på å grave noen groper der fagfolkene finner det nødvendig. Det kan være langs veien
der traséen skal gå eller inne på et medlems tomt. Man ser etter steder der det er tydelig at grunnen er
gammel. Det betyr at man ikke graver i grunn som er rotet til med nye støttemurer, oppbygde/opparbeidede
plener osv. Gropen blir ca. 1x1 meter og dybden vil variere men ikke overstige 40 til 50 cm. I gropen river man
over røtter og sålder jorden. Finner man intet, legges jorden tilbake og topplaget/plenen blir lagt på som det
var før.
Man tar ikke prøver på en eventuell stripe på tomtene der traséen skal gå. Man gjør prøver og frigir hele
tomten.
Det er beregnet 10 ukeverk og det settes tre mann på arbeidet. Dvs. at det er unnagjort på tre uker.
Entreprenøren vil levere oppdatert trasékart innen en eller to uker og man antar at arkeologenes arbeid vil
være ferdig tidlig i oktober.
Imidlertid, hele golfbanen er allerede frigitt for der har de vært før. Derfor ser det ut til at det blir der man
starter graving og rørlegging, kanskje allerede i september, om golfdriften og kommunen er villig til å si kjør.
Om man finner noe med disse prøvene, vil arkeologene vurdere om det skal skje en utgraving eller ikke. En
utgraving er stor og koster mye og området blir bundet opp. La oss håpe det ikke blir utgraving. Muligheten for
å finne noe i gropene er ca. en halv prosent og mulighetene for en utgraving er ennå mye mindre. Så på våre
131 tomter og traséer kan det godt være at man ikke finner noe.
Det er helt klart steinalderfunn det dreier seg om i Kjøvangen. Det betyr at på traséer og tomter under ca. 15
meter over havets overflate ikke har interesse. Der vil det bare synfares og ikke tas prøvegroper. Det betyr at
prøvegropene stort sett blir gravet ca. i Stavnestjernets høyde over havet og over det ‐ og rundt i de områdene
med Tjernbakkveien. Samt kanskje i de øverste områder av Vadbakkveien vel, på toppen av Roåsbakken. På alle
områdene/tomtene der det er bart fjell vil man se etter svaberg. Dvs. glatt rundt havvasket fjell hvor man
muligens vil flytte litt på mosen for å se etter hellerisninger. Finner man dette vil det bli stor ståhei, men
sjansen er svært liten. Det med høyden over havet gjelder også for hellerisninger.
Arkeologen avdramatiserte dette arbeidet og mente at dette ikke ville bli en stor sak, verken pengemessig eller
tidsmessig. De har vært i området før og de tror dette skal gå veldig greit å få frigjort hele området for det han
mente var en god sak, å få ryddet opp i forurensingen med skikkelig vann og avløp i området.
For de som sitter på gjerdet og melder seg på i etterkant, arkeologisk undersøkelse av tomter enkeltvis koster
ca. fire ganger så mye som det vi får det for når alle traséer og 131 tomter tas på en gang.
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