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Utredningsrapport

Figur 1. Karta över Västra Götalands län med platsen för utredningen markerad med
röd ring.
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Figur2. Karta som visar Ale kommun med platsen för utredningen markerad med rött.
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Figur3. Karta som visar utredningsområdet och omgivande fornlämningar. Utsnitt ur
Digitala fastighetskartan, skala 1:10 000.
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Sammanfattning
Västarvet/Lödöse museum har på uppdrag av Ale kommun och enligt beslut av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län (dnr. 431-22956-2011) utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Häljered 3:1 m fl i Ale kommun. Undersökningen föranleddes av en planerad detaljplan för bostäder och genomfördes den
17 november 2011. Projektansvarig var Mats Hellgren medan Pernilla Morner
ansvarade för fältarbete och rapportering.

Syfte och målsättning
Ale kommun har planer på att detaljplanelägga det aktuella området. Länsstyrelsen bedömde att det utifrån topografi och fornlämningsbild behövde genomföras en arkeologisk utredning. Syftet var att ta reda på om några okända fornlämningar kunde beröras av den planerade exploateringen. Målsättningen var
att alla fornlämning inom området efter undersökningen skulle vara kända och
bedömda avseende fornlämningsstatus.

Landskaps- och fornlämningsbild
Det aktuella utredningsområdet var beläget strax sydväst om samhället Älvängen. Landskapet utgörs huvudsakligen av svagt västsluttande åkermark som i
nordöst angränsar till skogsmark. Bortsett från uppgifter om en borttagen härd
finns inga kända fornlämningar inom undersökningsområdet. Den närmast
kända fornlämningen består av hålvägar (RAÄ 183) belägna drygt 100 meter
öster om undersökningsområdet. På lite längre avstånd finns en fyndplats för
en flintsåg (RAÄ 173), en skålgropslokal (RAÄ 81) och en boplats (RAÄ 125).

Undersökningens genomförande
Undersökningen inleddes med översiktliga kart- och arkivstudier över det
berörda området. På flera ställen fanns goda topografiska förutsättningar för att
finna boplatslämningar. Inom dessa ytor företogs därför sökschaktsgrävning
med hjälp av en larvgående grävmaskin utrustad med planskopa. Marken grävdes skiktvis i syfte att frilägga eventuella under markytan dolda lämningar.
Maskingrävningen varierades med handrensning. Dokumentationen av arbetet
bestod av inmätning av schakt och lämningar med hjälp av GPS-utrustning
med nätverks- RTK samt fotografering med digitalkamera.

Resultat och slutsatser
Totalt grävdes 18 schakt som var mellan 3 och 19 meter långa samt 1,5 meter
breda. Den grävda ytan motsvarade sammanlagt ca 128 kvadratmeter. Schaktens djup var i genomsnitt ca 0,2-0,3 meter. Schakt nummer 1001, 1023, 1027,
1038, 1032, 1070 och 1074 var belägna i skogsmark, medan övriga schakt var
belägna i åkermark. För schaktens läge se bilaga 1.
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I samtliga schakt kunde efter avlägsnandet av stubbåker respektive förna konstateras att såväl matjord som alv bestod av lera eller lerig silt. I schakten kunde inga spår av förhistoriska aktiviteter i form av anläggningar, strukturer eller
andra avvikelser från den naturliga alven iakttas.
Utredningen resulterade i förekomsten av ett litet flintavslag (F. 1) samt en
bit övrigt slagen flinta (F. 2). Flintavslaget framkom i matjorden i schakt nr.
1007, medan flintbiten påträffades löst liggande ovan mark i åkerkanten nära
schakt nr. 1019. Ingen av flintorna tillvaratogs.
Västarvet/Lödöse museum gör bedömningen att inga fler arkeologiska insatser är nödvändiga och att det aktuella markområdet kan tas i anspråk för planerad exploatering.
Pernilla Morner
Västarvet Kulturmiljö/Lödöse museum

Referenser
Otryckta källor
Riksantikvarieämbetets digitala fornminnesinformationssystem, FMIS.

Figurförteckning
Figur 1. Karta över Västra Götalands län med platsen för undersökningen markerad med röd
ring.
Figur 2. Karta som visar Ale kommun med platsen för undersökningen markerad med rött.
Figur 3 Karta som visar utredningsområdet och omgivande fornlämningar. Utsnitt ur Digitala
fastighetskartan, skala 1:10 000.
Figur 4. Schaktplan. Utsnitt ur Digitala Fastighetskartan, skala 1:1 000.

Bilagor
1. Schaktplan
2. Tekniska och administrativa uppgifter
3. Rapportlista
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BILAGA 1. SCHAKTPLAN

Figur 4. Schaktplan. Utsnitt ur Digitala Fastighetskartan, skala 1:1 000.
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BILAGA 2. TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Beslutande länsstyrelse .....................................Länsstyrelsen i Västra Götlands län
Länsstyrelsens diarienummer ..........................................................431-22956-2011
Datum för beslut......................................................................................2011-11-03
Ansvarig organisation .....................................................Västarvet/Lödöse museum
Västarvets diarienummer.......................................................................... 1179-2011
Västarvets projektnummer .............................................................................. 10647
Typ av undersökning/åtgärd......................................................... Särskild utredning
Projektledare....................................................................................... Mats Hellgren
Fältarbetsledare ................................................................................ Pernilla Morner
Fältpersonal ...................................................................................... Pernilla Morner
Rapportansvarig ............................................................................... Pernilla Morner
Uppdragsgivare .............................................Ale kommun/sektor samhällsbyggnad
Kostnadsansvarig .............................................................................. Erik Wikström
Orsak till uppdraget ...............................................................Detaljplan för bostäder
Län................................................................................................... Västra Götaland
Kommun...............................................................................................................Ale
Landskap ............................................................................................. Västergötland
Socken ......................................................................................................... Starrkärr
Fastighet ......................................................................................... Häljered 3:1 m fl
Kartblad .............................................................................................................7B5g
Läge
X-koordinat ................................................................................................. 6425430
Y-kooordinat ................................................................................................. 328169
Koordinatsystem........................................................................................ Sweref 99

Fältarbetstid.................................................................................................8 timmar
Antal arbetsdagar i fält ......................................................................................1 dag
Maskintimmar .............................................................................................8 timmar
Undersökt yta .....................................................................ca 153.000 kvadratmeter
Schaktyta ...................................................................................ca 128 kvadratmeter
Arkiv
Fynd.................................................................................Inga fynd har tillvaratagits

8

Särskild utredning inom fastigheten Häljered 3:1 m fl i Starrkärr socken, Ale kommun.

2012:8

BILAGA 3. RAPPORTLISTA 2012

2012:1

En stenåldersboplats vid sjön Lygnern i Sätila. Arkeologisk förundersökning/efterundersökning.
RAÄ Sätila 116:1, Marks kommun, Västergötland
Andreas Åhman

2012:2

Kompletterande utredning gällande vägalternativ inför vindkraftsetablering. Hålanda och Erska socknar, Ale och Alingsås kommun, Västergötland.
Mats Hellgren

2012:3

Särskild utredning. Inför detaljplanering inom fastigheten Ramstorp 3:21 och 3:22, Skepplanda socken, Ale kommun, Västergötland.
Pernilla Morner

2012:4

Två nyupptäckta boplatser i Nödinge – arkeologisk utredning inom fastigheterna Nödinge 4:82 m fl i
Ale kommun. Särskild utredning.
Andreas Åhman

2012:5

Nyupptäckta fornlämningar inom fastigheterna Backa 1:13 m fl i Nödinge socken, Ale kommun.
Särskild utredning.
Andreas Åhman

2012:6

Nyupptäckta fornlämningar inom fastigheten Haldarp 5:1 i Länghem socken, Tranemo kommun,
Västergötland. Arkeologisk förundersökning gällande RAÄ Länghem 118:1-2 och 170.
Pernilla Morner
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Arkeologisk utredning inför breddning av riksväg 45, sträckan Ånimskog-Åmål, Ånimskog, Tydje,
Tösse och Åmåls socknar, Åmåls kommun, Västergötland.
Mats Hellgren
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Arkeologisk utredning inför detaljplanering för bostäder inom fastigheten Häljered 3:1, Starrkärr
socken, Ale kommun, Västergötland.
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