Redovisning av utförd
arkeologisk undersökning
Fält med grå bakgrund och fet ram är obligatoriska för redovisning till FMIS.
För anvisningar, klicka på rubrikerna och länkar på sidan 2.
Geografiska och administrativa uppgifter
Län

Kommun

Västra Götalands län

Kungälv

Landskap

Bohuslän

Socken/Stad

Kartblad

Fastighet/kvarter

Ytterby

7143

Tega 2:5 m fl

Beslutande länsstyrelse

Länsstyrelsens dnr

Beslut enligt KML

Länsstyrelsen, Västra Götaland

431-23278-2011

Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML

Datum för beslut

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr

Typ av undersökning/åtgärd

Fältarbetstid start

Fältarbetstid slut

VA 799-2011 / 10770

Arkeologisk förundersökning

2012-04-24

2012-05-04

Undersökande/ansvarig organisation

Ansvarig person

Typ av exploatering

Bohusläns museum/Västarvet

Joakim Åberg

Uppdragsgivare/exploatör

Antal arbetsdagar

Beräknad rapporttid

Total faktisk kostnad

Bokab

8

76 tim

233 800 + 28 600

Yta, ext (m2)

Yta (m2)

Volym (m3)

Detaljplan

Schakt (m)

Timmar, grov

Beräknat
Yta, ext (m2)

Yta (m2)

Volym (m3)

Undersökt

Schakt (m)

Timmar, grov

812

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

96

48

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

128

56

Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)
Ytterby 212 och 213

Datering
Stenålder-bronsålder-järnålder-historisk tid

Rapport inkommer senare

✖ Ja

Nej

Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder
Sammanfattning av undersökningsresultaten

I samband med FU av Ytterby 212 grävdes efter okulär besiktning 28 schakt inom det i UP angivna undersökningsområdet. Totalt påträffades ett 100-tal
anläggningar, varav ca 50 var mörkfärgningar (härdar, gropar, kokgrop, stolphål, rännor, lager/kulturlager) och ca 35 var gravlämningar i form av rösen,
stensättningar och stenpackningar. Övriga anläggningar utgjordes bl a av kvartsådror med tydliga brottytor och enstaka recenta skräpgropar. I områdets V kant
påträffades en väghållningssten. Den sammantagna fyndbilden (kvarts, flinta, bergart, keramik, brända ben) visar på en preliminär generell datering av
lämningarna till tidig- och/eller MN tid och fram in i BÅ (bl a trolig TRB-keramik, flathuggen flinta och pilspetsar av neolitisk karaktär). Fynd påträffades även
i ett utkastlager beläget både inom och i den NV kanten av fornlämningen. Inga fynd av mer tydlig järnålderskaraktär kunde noteras under fältfasen.
FU av Ytterby 213 resulterade i flera anläggningar i form av stolphål, rännor, keramikdeponering, stenpackningar, kvartådror med tydliga brottytor, ev
odlingsrösen och en gravhög. I den sistnämnda påträffades bl a en glassmälta (från ev bägare?) och ett bränt ben (trol skallfragment människa). Direkt under
högen framkom en ränna och relativt mycket slagen flinta. Fynden från området var av både mesolitisk, neolitisk och järnålderskaraktär. De mesolitiska fynden
utgjordes främst av ett ställvis mycket rikligt flintmaterial. De mer tydliga neolitiska fynden utgjordes av ett drygt 50-tal keramikskärvor efter ett troligen
deponerat kärl direkt intill berghäll/impediment. Dess dekor och grova magring är typiskt för TRB-keramik, trol från övergången TN och/eller MN tid. I direkt
anslutning till keramiken noterades även flinta och skörbränd/skärvig sten. På hällen direkt ovan keramiken konstaterades en stenpackning. Inom området
påträffades även flintavslag som uppvisade spår efter ev yxtillverkning. Totalt grävdes 15 schakt inom lämningen.
Bilaga 1. Översikt över resultat från arkeologisk förundersökning Ytterby 212. Skala 1:1 500.
Bilaga 2. Översikt över resultat från arkeologisk förundersökning Ytterby 213. Skala 1:800.
Förslag till fortsatta åtgärder

Fornlämningarnas nya utbredningar kommer att inrapporteras till FMIS. Väghållningssten kommer att rapporteras som fast fornlämning till FMIS. I händelse av
exploatering av/inom Ytterby 212, bör det beaktas att mörkertalet med avseende på antalet gravar inom området sannolikt är stort, då ingen detaljerad kartering
av denna anläggningstyp kunde göras under förundersökningen på grund av tidsbrist. Lämningen är dock att betrakta som avgränsad.
Om fornlämningar förväntas beröras av byggnation behövs tillstånd för ev arkeologiska undersökningar jämlikt 2 kap. 13§ KML. Tillstånd söks av
Länsstyrelsen.
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Joakim Åberg

2012-05-16

(Underskrift)

(Datum)

Uppgifter om lägesbestämning
Mätmetod

Kommentar kring inmätning

GPS
Skala
Medelfel vid inmätning

Anvisning för leverans av lägesuppgifter till RAÄ
Anvisning för leverans av lägesuppgifter till länsstyrelse
Anvisning för objekttabell för enkel lämningstyp
Anvisning för objekttabell för sammansatt lämningstyp
Anvisning för antikvarisk bedömning, skadestatus och undersökningsstatus
Anvisning för beskrivning
Anvisningar för bilaga Objekttabell för särskild utredning

Ifylld blankett skickas till: fmisreg@raa.se
Kontaktuppgifter: e-post: fornsok@raa.se, tel: 08 - 5191 8571 må - fre 9.00 - 11.30
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Objekttabell för enkel lämningstyp
Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan
Objekttabell för särskild utredning användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.
RAÄ-nr

Tillfällig arbetsid. (obj.nr)

Osäker position

Ja
Antikvarisk bedömning
Antal Lämningstyp

1
Beskrivning
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Osäker utbredning

Nej

Skadestatus
Egenskapsvärde

Ja

Lägsta nivå (möh)

Nej
Undersökningsstatus

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Högsta nivå (möh)

Objekttabell för sammansatt lämningstyp
Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan
Objekttabell för särskild utredning användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.
RAÄ-nr

Tillfällig arbetsid. (obj.nr)

Osäker position

Ja

NY 1

✖ Nej

Osäker utbredning

✖ Ja

Nej

Lägsta nivå (möh)

Högsta nivå (möh)

5

15

Antikvarisk bedömning

Skadestatus

Undersökningsstatus

Fast fornlämning

Välbevarad

Ej undersökt

Antal Sammansatt lämningstyp

1

Grav- och boplatsområde

Antal Ingående lämningstyp

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Antal Ingående lämningstyp

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Antal Ingående lämningstyp

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Antal Ingående lämningstyp

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Antal Ingående lämningstyp

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Beskrivning

NY 1 utgörs av ett eventuellt grav- och boplatsområde utan synlig avgränsning, belägen cirka 5-15 m ö.h., och cirka 8 300 kvadratmeter i storlek (V-Ö) I
samband med särskild utredning 2011 påträffades lämningar och fynd från såväl förhistorisk och historisk tid.
Totalt grävdes efter okulär besiktning 20 schakt inom det i undersökningsplanen angivna undersökningsområdet. Bland annat konstaterades 27 mörkfärgningar,
varav flertalet bedömdes kunna vara lämningar av såväl förhistorisk som historisk karaktär i form av bland annat stenpackningar, fyndförande lager med ev
husrelation, eventuella syllstenar mm. Eventuellt kan stenpackningarna utgöra gravar. Inom området noterades ett varierat fyndmaterial bestående av bland
annat slagen kvarts och flinta, obrända ben, bränt ben, keramik, harts/stenkol, fragment av kritpipa, glas, slagg, metall och tegel. Stora delar av fyndmaterialet
var av ålderdomlig karaktär, även om mer moderna och recenta fynd förekom i varierande grad inom området.
Det förefaller uppenbart att det förekommer lämningar och fynd från olika aktiviteter utförda under ett flertal tidsperioder inom området. Fornlämningsområdet
för NY 1 har uttolkats utifrån fynd- och anläggningsförekomst, samt topografiska förutsättningar. Två inom området befintliga hällar, båda med anslutande
stenpackningar, bör kontrolleras med avseende på hällristningar i samband med ev framtida arkeologisk förundersökning. Med avseende på topografi och
lämningsbilden inom utredningsområdet förefaller det även mycket sannolikt att ytterligare lämningar kan förekomma inom platå- och hällmarkområdet beläget
söder om utredningsområdet och i anslutning till själva kvarnkullen.
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Lägg till

Referenser
Kartmaterial

Ta bort

RAÄ-nr/Tillfällig arbetsid (objektnr) som berörs av referensen
Kartarkiv

Kartakt/Årtal

Karttyp

Kartarkiv

Kartakt/Årtal

Karttyp

Kartarkiv

Kartakt/Årtal

Karttyp

Skriftlig källa

Lägg till

RAÄ-nr/Tillfällig arbetsid (objektnr) som berörs av referensen

Ta bort

Skriftlig källa

Lägg till

Bild
Upphovsman

Upphovsrätt

Ta bort
Datum

Fotoidentitet/Titel

Fotokommentar

Bildformat för foton som levereras till FMIS skall vara JPEG. Max 800x600 pixlar
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Riktning till motivet

