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Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur Terrängkartan, blad 552 Norra Göteborg (Sweref 99). 
Skala 1:50 000.
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Bakgrund och syfte
Med anledning av planläggning för detaljplan inom fastigheterna 
Rollsbo 6:12, 1:32 och Ytterby-Ryr 1:1 i Kungälvs kommun har Arke-
ologerna, Statens historiska museer utfört en särskild arkeologisk 
utredning av berört område. Utredningen genomfördes efter beslut 
av Länsstyrelsen i Västra Götaland (Lst dnr 431-11760-2015) och 
bekostades av Ytterbygg AB. Fältarbetet utfördes under perioden 22 
oktober–6 november 2015.

Syftet för den särskilda utredningen var att ta reda på om några 
okända fornlämningar förekom inom berört område och i förekom-
mande fall bedöma deras fornlämningsstatus.

Terräng och fornlämningsmiljö
Det cirka 77 hektar stora utredningsområdet låg ungefär 3 km 
nordväst om Nordre älv, i norra utkanten av Rollsbo industriområde. 
Större delen av området utgjordes av bergig skogsmark som delvis var 
mycket svårtillgänglig och svåröverskådlig. Även om området i stor 
utsträckning karaktäriseras av svårtillgänglighet och branta berg så 
förekom mindre hyllor och platåer framförallt längs bergskanterna 
mot sydost. I sydvästlig-nordostlig riktning genomskars det bergiga 
området av en stig. Stigen har utnyttjats för utkörning av timmer med 
traktor från skogsavverkning i områdets inre delar. Skogsavverk-
ningen har satt sina spår och miljön präglas idag av flera kalhyggen.

De sydvästra och nordöstra delarna av utredningsområdet bestod 
dock av en helt annorlunda och öppnare terräng. 

I sydväst fanns en igenvuxen åkermark som släntade mot väster 
och ned mot en större mossmark belägen cirka 15 meter över havet. 
Sedan åtminstone tidigt 1800-tal har mossen utnyttjats för torvtäckt 
och idag återstår endast delar av Vegestorps mosse. De sydvästra 
delarna av mossen har dessutom i senare tid utnyttjats som deponi 
för material, främst lera, som schaktats bort och transporterats till 
platsen i samband med anläggandet av Rollsbo industriområde. Detta 
innebär att de sydvästra delarna av mossen idag täcks av upp till tre 
meter tjocka dumpmassor.

Områdets nordöstra delar bestod av öppen åker och hagmark som 
släntade svagt mot nordost.

Nivåmässigt ligger utredningsområdet inom höjdintervallet 12–80 
meter över havet. De lägst liggande delarna låg i områdets västra och 
östra delar och de högre höjderna i bergen där emellan.
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Figur 2. Utredningsområdet (lila linje) och närbelägna fornlämningar (enligt FMIS) markerade på utdrag ur  
Fastighetskartan, blad 64D1BN Ytterby/64D2BS Kareby (Sweref 99). Skala 1:10 000.
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Kända fornlämningar inom 
utredningsområdet
Inom utredningsområdet finns sedan tidigare tre kända fornläm-
ningar samt en fyndplats registrerade (figur 2). Enligt FMIS (Forn-
minnesregistret) består de av Ytterby 96 (en boplats samt en stensätt-
ning), Ytterby 97:1 (boplats), Ytterby 98:1 (stensättning) samt Kareby 
99 (fyndplats).

Fornlämningen Ytterby 96 (Gbg inv nr 53) har tidigare varit 
föremål för arkeologisk förundersökning, utförd 1988 av Riks-
antikvarieämbetets regionkontor i Kungsbacka (Pettersson 1991). 
Undersökningen föranleddes av planerad expansion av Rollsbo 
industriområde och avsåg att undersöka en tidigare känd stensättning 
samt en stensträng. Stensättningen och stensträngen kunde dock inte 
återfinnas vid förundersökningen och bedömningen gjordes att de 
förmodligen var borttagna utan att berörda myndigheter meddelats. 

Däremot påträffades vid platsen en dittills okänd boplats. Vad man 
fann var bland annat en skärvstenshög innehållande såväl keramik, 
flinta som brända ben. Även ett o,2 meter tjockt kulturlager med 
liknande fynd konstaterades på platsen. Fyndmaterialet dateras i 
rapporten till bronsålder/äldre järnålder. I efterhand har två kolpro-
ver 14C-analyserats och dessa har gett dateringar till senneolitikum/
bronsålder. 

Fornlämning Ytterby 97:1 (Gbg inv nr 75) utgörs av en stenålders-
boplats belägen på en grusplatå i en sluttning mot sydost. Boplatsen 
har en osäker utsträckning, men i ett potatisland på platån har rikligt 
med flintavslag och även ett flintborr tidigare insamlats. 

Ytterby 98:1 utgörs av en stensättning belägen på ett krönläge på 
berg. Stensättningen beskrivs i FMIS som rund och med en diameter 
av åtta meter. Höjden anges till cirka o,5 meter.

Utöver dessa tre fornlämningar finns inom utredningsområdet 
även fyndplatsen Kareby 99 (Gbg inv nr 24). Kareby 99 beskrivs 
närmare i nästa stycke.

Ett offer/depåfynd från bronsåldern
I sydvästra delen av utredningsområdet ligger en torvmosse med 
namnet Vegestorps mosse. Mossen har sedan åtminstone början av 
1800-talet utnyttjats som torvtäkt och år 1839 gjordes i samband med 
detta ett spektakulärt fynd i mossen (figur 3).

Det var när bonden Per Persson den 4 juli vid grävning i mossen 
först hittade ett par bronsföremål och därefter vid fortsatt grävning 
fann ytterligare bronsföremål vid samma plats. Fynden uppmärksam-
mas tidigt och finns beskrivna och avbildade i bland annat två publi-
kationer av Oscar Montelius 1874 (Montelius 1874). Enligt Montelius 
omfattar fyndet från 1839 sammanlagt 23 bronsföremål och han 
beskriver dem enligt följande: Två bronskupor, fyra halsringar/ringar, 
tre hela glasögonformade spännen, två ”ovaler” från glasögonformade 
spännen, en nål, en spjutspets, två hålcelt (holkyxor), eggen till en 
hålcelt, tre sågar, en syl, ett gjuthufvud samt två bronstrådar. 

I texten där Montelius beskriver fynden från 1839 kan dessutom 
följande läsas ”År 1825 hade Statens Hist. Museum erhållit ett vid 
Vegestorp i Kareby socken funnet stort, präktigt hängkärl af brons, 
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hvars utseende visar, att det legat i en torfmosse, troligen densamma 
hvari ofvan beskrifna saker anträffats”.

Hur många föremål som i själva verket hittats i mossen och som 
ingår i depån är inte helt lätt att reda ut, men det tycks vara större och 
innehålla fler föremål än de som Montelius beskriver 1874. Platsen 
och fynden beskrivs redan 1867 av Axel Holmberg som då skriver att 
man vid ”tid efter annan” gjort intressanta fynd av saker ifrån brons-
åldern vid mossarna vid Vegestorp (Holmberg 1867). I Holmbergs 
beskrivning kan man bland annat läsa om två lansspetsar medan 
Montelius endast nämner en spjutspets.

En annan intressant skillnad mellan de båda beskrivningarna är 
att det enligt Montelius (Montelius 1874, sid 271) inte fanns spår av 
ben eller dylikt vid fyndplatsen, medan Holmberg säger någonting 
helt annat. I Holmbergs text kan man läsa följande ”Jemte dessa saker 
har man i mossarne träffat ben av människor och djur, hvilka likvisst 
icke blifvit tillvaratagna” (Holmberg 1867, sid 122).

Utan tvekan utgör fynden från Vegestorps mosse ett omfattande 
och imponerande offer- eller depåfynd från bronsåldern. Vad gäller 
fyndens datering så bör de enligt Montelius dateras till bronsålderns 
senare del. Att döma av de beskrivningar som finns kring fyndom-
ständigheterna så tycks föremålen ha legat väl samlade inom en 
begränsad yta om uppskattningsvis ett par kvadratmeter. I fornläm-
ningsregistret har fyndplatsen fått beteckningen RAÄ 99 i Kareby 
socken (Gbg inv nr 24). Intressant i sammanhanget är att det faktiskt 
finns ytterligare ett liknande och ungefär lika omfattande depåfynd 
från bronsåldern i Kareby socken. Fyndet gjordes i en torvmosse i 
Hogstorp 1874 och även detta fynd har beskrivits av Montelius (Mon-
telius 1879). 

Figur 3. Vy över Vegestorps mosse. Arkeolog Glenn Johansson vid platsen där man vid torvtäkt 1839 påträffade 
ett depåfynd från yngre bronsålder. Foto, mot väster: Gundela Lindman.
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Metod, genomförande och 
dokumentation
Inför fältarbetet gjordes en genomgång av arkivmaterial vilket bland 
annat innefattade studier av äldre kartmaterial.

Fältarbetet omfattade dels en inventering av utredningsområdet, 
dels sökschaktsgrävning med en larvgående grävmaskin. Totalt gräv-
des 105 sökschakt om en sammanlagd längd av ungefär 1000 meter 
(figur 4). Schaktens bredd varierade mellan 1,2 och 2,5 meter. Inom 
de delar av utredningsområdet där förutsättningar för att överlagrade 
mesolitiska lämningar kunde förekomma (nivåer mellan 20 och 27 
meter över havet) drogs ett flertal djupschakt. Djupschakten grävdes 
till ett djup av 2–3 meter ner under dagens markyta.

I utredningsområdets sydvästra del ligger den mosse vid vilken 
man år 1839 påträffade ett större depåfynd från bronsåldern. Vid 
utredningen lokaliserades fyndplatsen och delar av mossen schakta-
des fram. Syftet var helt enkelt att undersöka om ytterligare föremål 
fanns kvar på platsen. Att komma ned till det torvlager där depå-
fyndet gjordes, skulle visa sig vara mer komplicerat än förväntat. 
När det närliggande Rollsbo industriområde anlades, så utnyttjades 
mossen som deponiområde för dumpmassor från anläggningsarbe-
tet vid Rollsbo. Detta innebar att platsen för depåfyndet täcktes av 
metertjocka lager av framförallt lera. Mäktigheten av de påförda mas-
sorna varierade mellan 1,5 och 3 meter (figur 5). Genom ett relativt 
omfattande schaktningsarbete kunde trots allt en yta om cirka 13×8 
meter schaktas fram ned till torvlagret. Torvlagret rensades delvis för 
hand och avsöktes kontinuerligt med metalldetektor då det skiktvis 
genomgrävdes med maskin (figur 6). 

Några fynd gjordes dessvärre inte och sannolikt finns heller inga 
kvar. Utifrån de beskrivningar som finns av platsen från 1800-talet 
och de iakttagelser som gjordes vid den nu genomförda undersök-
ningen så återstår inget av torvlagrets övre del. Föremålen hittades 
0,5–1 meter ner i torven och dessa övre delar av torvmossen har 
försvunnit vid torvtäkt.

Sökschakt, anläggningar och synliga kulturhistoriska lämningar 
mättes in med DGPS (Differential Global Positioning System). Miljö, 
nyupptäckta fornlämningar, anläggningar, lager och fynd beskrevs 
och fotograferades. Dokumentation, såsom inmätningar, foto och 
beskrivningar registrerades samt bearbetades i Intrasis (Intrasite 
information system) och ArcGis (geografiskt informationssystem).
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Figur 5. Delar av Vegestorps mosse täcks idag av metertjocka lager av lera som deponerats på platsen i samband 
med anläggandet av det närliggande Rollsbo industriområde. På fotot syns från vänster arkeolog Gundela Lind-
man, grävmaskinist Kjell Wallgren samt arkeolog Bengt Nordqvist begrunda situationen. Foto: Glenn Johansson.

Figur 6. På fotot syns arkeologerna Johannes Nieminen och Bengt Nordqvist i färd med att undersöka torvlagret 
vid Vegestorps mosse. Foto: Glenn Johansson.
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Äldre kartmaterial
Gundela Lindman

Rollsbo industriområde, Ytterby/Kareby socknar
Arkivmaterial
Arbetet har omfattat en genomgång av tidigare inventeringar, relevant 
antikvarisk och topografisk litteratur, uppgifter om fornfynd och 
äldre lantmäterikartor. Uppgifterna om tidigare registrerade forn-
lämningar och övriga kulturhistoriska lämningar baseras på Forn-
lämningsregistret (Fornsök). Kartor på Lantmäterimyndigheternas 
och Lantmäteristyrelsens arkiv har studerats med avseende på äldre 
markanvändning, vägsträckningar, bebyggelselämningar med mera.

Terrängrekognoscering
En besiktning utfördes inom det aktuella utredningsområdet. Syftet 
var att söka efter fasta, synliga fornlämningar, som tidigare inte 
uppmärksammats, till exempel gravar, fossil åkermark med mera. 
Samtidigt noterades övriga synliga kulturhistoriska lämningar och 
om det fanns områden som utgjort lämpliga boplatslägen, vilka skulle 
kunna innehålla lämningar under markytan. Påträffade lämningar 
registrerades och mättes in med DGPS.

Ortnamnen och den äldre bebyggelsen
Området ligger på gränsen mellan Ytterby och Kareby socknar. 
Ytterby socken har fått sitt namn som en beskrivning av läget för 
bebyggelse i förhållande till Kungälv, som förr låg omkring nuvarande 
Kastellegården (Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län V, s. 88). 
Kareby skevs som Karlaby eller Kallaby i 1388 års Röde bok. Förle-
den antas syfta på karl här i betydelsen ”allmogefolk, fria enskilde 
män” (OGB, s. 15).

Huvuddelen av det aktuella utredningsområdet har varit utmarker 
tillhörande Rollsbo i Ytterby socken och Vegestorp i Kareby socken. 
Byn Rollsbo skrevs i den äldsta skriftliga uppteckningen i Den Röde 
bok j Rolfsboo 1388. Namnet syftar på ett mansnamn. I byn fanns sex 
gårdar på 1700-talet. Namnet på gården Ryr i utredningsområdets 
nordöstra del syftar på röjning. Bebyggelsen har äldsta skriftliga 
belägg från 1650-talet (OGB, s. 100).

Vegestorp skevs i Vidarsthorpe 1388, men namnet skrivs därefter 
omväxlande i olika former som Wegztorp, Westorp, Weigstorp etc. 
Namnets förled antas syfta på ett mansnamn. På slutet av 1700-talet, 
vid storskiftet 1782 fanns två boställen i ”Westorp” (OGB, s. 23).

Det äldre kartmaterialet 
Den äldsta kartan där en del av det aktuella utredningsområdet 
karterats, är en karta från 1715 över Rollsbo. Där finns det höga 
berget i sydost angivet som ”Ranneås” och den stora mossen i sydväst 
benämns ”mossäng”. Kartan är skissartat framställd.

En betydligt mera detaljerad bild av utredningsområdet ger en geo-
metrisk karta från 1782 (figur 7). Den visar att marken fram till dess 
brukats gemensamt. Den beskrivs som den ”samfälta utmarc” som 
hörde till Rolfsbo by, Östra Tunge, Guddeby och Ryr i Ytterby socken 
samt Tofta och Vegestorp i Kareby. Mossen där bronsfynd tidigare har 
hittats är inritad i sin helhet och kartan visar att den vid detta stor-
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Figur 7. Storskifte på utmark 1782 med utredningsområdet markerat. En fullständigt korrekt rektifiering går inte 
att utföra på grund av kartans egenskaper. Lantmäteristyrelsens arkiv.

500 m
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Figur 8. Utsnitt ur 
karta över ”Torf-
måssen till Stora 
och Östra och 
Wästra Wegstorp”. 
Laga skifte 1860. 
Lantmäterimyn-
digheternas arkiv.

Figur 9. Ingång till 
grottan Barne-
berga kyrka på 
Rollsbo utmark. 
Foto: Gundela 
Lindman.

skifte delades upp mellan Guddeby och Vegestorp och att största delen 
gick till Vegestorp. Den kallas därefter för ”Vegestorpsmossen”.

I en skriftlig beskrivning till laga skifte på utmark och utägor 1852 
framgår att det ”beslutades att boställsinnehafvarna äger ömsesidig 
rättighet att färdas med kördon till och från måsstegarne hvar som 
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bäst passa kunde”. På en laga skifteskarta från 1860 över Vegestorp 
(figur 8) syns en närmare kartläggning av mossen och dess indelning 
i olika delar.

En utmarkskarta över Rollsbo från storskiftet 1817 karterar 
bergsområdena detaljerat. Det framgår av beskrivningen till kartan 
att markerna uppe i bergen användes som samfält svinemark, det vill 
säga byns svin betade där gemensamt.

Inventeringsresultat
Inga tidigare okända fornlämningar påträffades vid inventeringen, 
men ett antal övriga kulturhistoriska lämningar registrerades.

Vid en brant bergssida på Rollsbo utmark ligger en grotta, den så 
kallade Barneberga kyrka. Enligt Ortnamnen i Göteborgs och Bohus 
län kan Barnaberg vara benämning på ett ställe där ett barn försvun-
nit eller dödats, men inga specifika traditioner är knutna till grottan 
(OGB, s. 100, s. 170). Det berättas dock att torparen i det torp, som 
legat omedelbart intill, använde grottan som stall för husdjur. Grot-
tan bildas av en naturlig hålighet mellan stenblock under en lutande 
bergssida. Den har en stor ingång i öster (figur 9) och utrymmet i grot-
tan är ca 4×3 meter. Mot söder finns en delvis igenmurad öppning och 
mot ena väggen finns en halvcirkelformad eldstad uppbyggd av stenar.

 Barnebergen anges i Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län som 
en hemmansdel under Rollsbo och beskrivs som ”förpantningsjord, 
nu öde” (OGB 1939, s. 100). Några meter sydöst om grottans ingång 
ligger två husgrunder nära bergväggen. Den ena är 8×4 meter stor och 
har ett högt spismursröse. 

Inom Rollsbos marker har även läget för torpet Ranneberg (torp 
enligt 1825 års jordebok enligt OGB, s. 100). På platsen syns röjda ytor 
och stengärdsgårdar, men ingen tydlig husgrund har kunnat loka-
liseras. Torp har enligt lantmäterikartorna tidigare legat nedanför, 
sydväst om Ranneberget, men numera är området kraftigt demolerat 
av grustäkt och deponier. Enligt uppgift har torp även legat öster om 
Ranneberget där flera åkerlappar ännu syns, och där små åkerlappar 
är inritade redan på 1813 års laga skifteskarta, men några husgrunder 
har inte lokaliserats där. 

Lämningarna efter Mossetorpet har legat under Vegestorp. Läm-
ningarna utgörs här av en större husgrund, en källargund och ytterli-
gare några mindre husgrunder samt stengärdsgårdar. Snusdosan har 
tidigare utgjort ett torp, men marken är här helt förstörd av sten- och 
grustäkt. Inga av de kvarvarande torplämningarna har belägg före 
1850. 

Ytterligare en kulturhistorisk lämning noterades i form av ett 
mindre kvartsbrott. På ett markfast block, ca 1,5×1×0,8 meter stort 
finns ett stort parti med kvarts med tydliga tecken på att man huggit 
ut bitar av materialet. 

Resultat
Resultatet av utredningen blev att tre hittills okända fornlämningar 
påträffades inom utredningsområdet. De tre fornlämningarna har 
kommit att benämnas Boplats 1, Boplats 2 och Boplats 3 och nedan 
följer en beskrivning av dem.
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Nyupptäckt fornlämning Boplats 1
Utsträckning: Cirka 70×30 meter i riktning NV–SO  

(cirka 1400 kvadratmeter).
Höjd över havet: 22–32 meter över havet.
Beskrivning och terräng: Avsats belägen i ett brant bergspass i 

skogsmark (figur 11). Genom bergspasset och över avsatsen löper 
en traktorstig (figur 10). Avsatsen vetter mot sydväst och mot den 
mosse i vilken i ett spektakulärt offer/depåfynd från bronsåldern 
gjordes år 1839. Från avsatsen har man utsikt över fyndplatsen 
som är belägen endast cirka 100 meter nedanför och sydväst om 
avsatsen.

Iakttagelser: Stigen som löper över avsatsen och genom bergspasset 
har nyttjats av skogsmaskiner för utkörning av trä som averkats 
längre upp i terrängen. Vid detta arbete har maskinerna kört ner 
djupa hjulspår över avsatsen och ett spår har skurit tvärs igen två 
kokgropar (A524 och A525) (figur 12). Vid inventeringen kunde de 
båda kokgroparna dokumenteras i profil i väggen till hjulspåret 
(bilaga 2). De båda kogroparna har en diameter på drygt en meter 
och djupet ligger kring 0,6–0,8 meter (figur 13). I de uppkörda 
hjulspåren kunde även enstaka flintavslag noteras.

Preliminär datering: Bronsålder. Dateringen görs utifrån kokgro-
parnas karaktär, närheten till det tidigare nämnda offer-/depå-
fyndet samt att de påträffade flintavslagen också kan vara från 
bronsåldern.

Bedömning: Föreslås bli föremål för förundersökning.

Figur 10. Fotot visar den traktorväg som från Vegestorps mosse löper upp över den nyupptäckta fornlämningen 
Boplats 1. Foto, från väster: Glenn Johansson.
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#

#

Boplats 1

Figur 11. Utbredning och avgränsning av nyupptäckt fornlämning Boplats 1. Skala 1:2000.

100 m

AU-område  
Boplats 
Schakt
Kokgrop
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Figur 12. Framför arkeolog Gundela Lindman syns två kokgropar i ett av de djupa hjulspår som skar igenom 
Boplats 1. Foto, mot norr: Glenn Johansson.

Figur 13. På fotot syns en av de båda kokgroparna (A524) på Boplats 1. Foto, mot norr: Glenn Johansson.
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Nyupptäckt fornlämning Boplats 2
Utsträckning: Cirka 55×20 meter i riktning SV–NO  

(cirka 1100 kvadratmeter).
Höjd över havet: 42–45 meter över havet.
Beskrivning och terräng: Änden av en sydostlig slänt mellan berg i 

skogsmark (figur 14 och figur 15).
Iakttagelser: I schaktet S539 framkom en 2×4,5 meter stor och tät 

lagd skärvstenspackning (bilaga 2) (figur 16). I schaktet hittades 
även två anonyma flintavslag.

Preliminär datering: Bronsålder.
Bedömning: Föreslås bli föremål för förundersökning.

Figur 14. Översiktsbild över Boplats 2. Foto, mot norr: Glenn Johansson.
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#

Boplats 2

Figur 15. Utbredning och avgränsning av nyupptäckt fornlämning Boplats 2. Skala 1:1000.
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Nyupptäckt fornlämning Boplats 3
Utsträckning: Cirka 55×20 meter i riktning SV–NO  

(cirka 1100 kvadratmeter).
Höjd över havet: 24–28 meter över havet.
Beskrivning och terräng: Avlång och utsträckt bergsplatå i skogsmark 

omedelbart ovanför ängs-/hagmark. Platån vetter mot sydost 
(figur 17).

Iakttagelser: I ett schakt (S575) på platån påträffades två härdar 
(A576 och A577) (figur 18). De båda härdarna låg på ömse sidor 
om ett drygt meterstort stenblock (för beskrivning se bilaga 2). Då 
härdarna rensades fram för hand hittades i anslutning till dem fem 
slagna flintor (3 avslag, 1 övrig slagen flinta samt ett sidofragment 
av en kärna).

Preliminär datering: Mellan-/senneolitikum. Dateringen görs utifrån 
karaktären på flintfynden.

Bedömning: Föreslås bli föremål för förundersökning.

Figur 16. I schaktet syns en del av den stenpackning som hittades vid Boplats 2. Foto: Glenn Johansson.
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Figur 18. På fotot syns den närmast 
meterstora härden A576 som hittades 
på en bergsplatå (Boplats 3). Foto, mot 
norr: Glenn Johansson.

#

Boplats 3

Figur 17. Utbredning och avgränsning 
av nyupptäckt fornlämning Boplats 3. 
Skala 1:2000.
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Härd
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Resultatsammanfattning och antikvarisk 
bedömning
Efter slutförd utredning har följande tre hittills okända fornläm-
ningar konstaterats inom aktuellt utredningsområde.

• Boplats 1. Boplats/aktivitetsyta från bronsåldern. Kokgropar 
och flinta.

• Boplats 2. Boplats/aktivitetsyta från bronsåldern. 
Stenpackning.

• Boplats 3. Boplats/aktivitetsyta från mellan-/senneolitikum. 
Härdar och flinta.

De nyupptäckta fornlämningarna, boplatserna 1–3, utgör fasta 
fornlämningar och bör bli föremål för arkeologisk förundersökning 
vid en eventuell exploatering. Ingrepp i fornlämning med tillhörande 
fornlämningsområde kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 
KML.
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Administrativa uppgifter
SHMMs dnr: 5.1.1-01070-2015.
Länsstyrelsens dnr: 431-11760-2015.
SHMMs projektnr: A13242.
Intrasisprojekt: SHMM2015_156.
Undersökningstid: 22 oktober–6 november 2015.
Projektgrupp: Glenn Johansson (projektledare), Gundela Lindman, 

Johannes Nieminen och Bengt Nordqvist.
Underkonsulter: Schakt och Transport i Borås Entreprenad.
Exploateringsyta: 77 hektar.
Undersökt yta: 1000 löpmeter.
Läge: Fastighetskartan, blad 7B42.
Koordinatsystem: Sweref 99 TM.
Koordinater för undersökningsytans sydvästra hörn:  

x 317272,865 y 6419392,148.
Höjdsystem: Rikets, RH 00.
Dokumentationshandlingar som förvaras i Antikvarisk-topografiska 

arkivet (ATA), RAÄ, Stockholm: 10 foton med Unr 5037_1–10. 
Dokumentationshandlingarna lagras tillsammans med 
Intrasisdatabasen.

Fynd: Inga fynd tillvaratogs.
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Bilagor
Bilaga 1. Schaktbeskrivning
Schaktens längd varierade mellan 5 och 10 meter; flertalet var kring 8 meter.  
Schaktens bredd varierade mellan 1,5 och 2,5 meter.

ID Beskrivning av lager (meter) Anläggningar Fynd Kommentar

S500 Ploglager 0–0,1 
Påförda massor 0,1–2,8

Dumpmassor från Rollsbo industriområde

S501 Se ovan Se ovan

S502 Förna 0–0,1
Morän

S503 Förna 0–0,1.  
Lergyttja 0,1–0,9.

Grävt i kanten av mosse. Schaktet 
vattenfylldes omedelbart. Inget torvlager 
kunde ses

S504 Ploglager 0–0,2 
Gul lera 0,2–0,4 
Gråblå lera 0,4–1,1

S505 Se ovan

S506 Se ovan

S507 Se ovan Mellan ploglager och gul lera fanns en del 
sten

S508 Ploglager 0–0,3 
Grus

Vid bergvägg

S509 Ploglager 0–0,3 
”Kulturlager” (kol, sot och sten)

Recent

S510 Påfört och omrört material (tegel, sten, kol och sot) Recent

S511 Se ovan

S512 Ploglager 0–0,4 
Gul lera

S513 Ploglager 0–0,2 
Gul lera 0,2–0,9 
Gråblå lera 0,9–1,7

Djupschakt

S514 Ploglager 0–0,2. Gul lera

S515 Se ovan

S516 Se ovan

S517 Se ovan

S520 Förna 0–0,1 
Påförda massor 0,1–3,5

Dumpmassor från Rollsbo industriområde. 
Kunde ej gräva igenom massorna

S522 Förna 0–0,1 
Påfört material från Rollsbo industriområde cirka 
2–2,5 m 
Torv

Schakt vid depåfynd i mossen

S523 Förna 0–0,1 
Påfört material från Rollsbo industriområde 1,5 m 
tjockt i sydväst och 3 m tjockt i nordost 
Torv 1,7 m 
Under torven gyttja

Schakt vid Depåfynd i mossen. Schaktet var 
12 m långt (SV–NÖ) och 8 m brett (NV–SÖ)

S537 Förna 0–0,2 
Silt och sten

S539 Förna 0–0,1 
Podsol/silt

A538 Flinta

S540 Förna 0–0,1 
Podsol 0,1–0,15 
Silt/sten

S541 Se ovan

S542 Se ovan

S543 Se ovan

S544 Förna 0–0,1 
Morän

S545 Se ovan

S546 Se ovan
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ID Beskrivning av lager (meter) Anläggningar Fynd Kommentar

S547 Se ovan

S548 Se ovan

S549 Se ovan

S550 Se ovan

S551 Se ovan

S552 Förna 0–0,2 
Morän

S553 Se ovan

S554 Förna 0–0,2 
Silt

S555 Se ovan

S556 Förna 0–0,1 
Grus med enstaka sten

S557 Se ovan

S558 Förna 0–0,1 
Sand

S560 Förna 0–0,1 
Grus/sten (morän)

S561 Se ovan

S562 Se ovan

S563 Se ovan

S564 Se ovan

S565 Se ovan

S566 Se ovan

S567 Se ovan

S568 Se ovan

S569 Se ovan

S570 Se ovan

S571 Förna 0–0,1 
Podsol 0,1–0,15 
Grus/sten (morän)

S572 Förna 0–0,1 
Sand/sten (morän)

S573 Förna 0–0,1 
Siltig sand 0,1–0,2 
Gul lera 0,2–0,5 
Gråblå lera 0,5–2,0

Djupschakt

S574 Förna 0–0,1 
Siltig sand

S575 Förna 0–0,1 
Sand (något grusig)

A576 och A577 Flinta

S578 Ploglager 0–0,2 
Silt

S579 Ploglager 0–0,2 
Gul lera 0,2–0,4 
Gråblå lera 0,4–1,4

Djupschakt

S580 Ploglager 0–0,3 
Gul lera

S581 Ploglager 0–0,4 
Sand med enstaka sten

S582 Ploglager 0–0,2 
Lerig sand 0,2–0,7 
Berg

S583 Ploglager 0–0,2 
Gul lera 0,2–0,6 
Gråblå lera

S584 Se ovan

S585 Se ovan

S586 Se ovan
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ID Beskrivning av lager (meter) Anläggningar Fynd Kommentar

S587 Ploglager 0–0,3 
Grus 0,3–0,5 
Lerig sand

S588 Ploglager 0–0,2 
Lerig sand 0,2–0,6 
Berg

S589 Ploglager 0–0,2 
Gul lera 0,2–0,5 
Gråblå lera 0,5–1,6

Djupschakt

S590 Ploglager 0–0,2 
Gul lera 0,2–0,5 
Gråblå lera

S591 Se ovan

S592 Ploglager 0–0,2 
Gul lera

S593 Ploglager 0–0,2 
Gul lera 0,2–0,6 
Gråblå lera 0,6–2,0

Djupschakt

S594 Se ovan Djupschakt

S595 Ploglager 0–0,3 
Gul lera

S596 Se ovan

S597 Se ovan

S598 Se ovan

S599 Ploglager 0–0,3 
Gul lera 0,3–0,7 
Gråblå lera 0,7–1,8

Djupschakt

S600 Ploglager 0–0,3 
Gul lera

S601 Se ovan

S602 Se ovan

S603 Se ovan

S604 Se ovan

S605 Se ovan

S606 Se ovan

S607 Ploglager 0–0,2 
Gul lera 0,2–0,3 
Gråblå lera

S608 Ploglager 0–0,2 
Siltig sand 0,2–0,4 
Gul lera

S609 Ploglager 0–0,2 
Siltig sand

S610 Ploglager 0–0,4 
Grusig sand

S611 Se ovan

S612 Ploglager 0–0,2 
Lerig sand 0,2–0,4 
Gul lera

S613 Se ovan

S614 Se ovan

S615 Se ovan

S616 Se ovan

S617 Se ovan

S618 Se ovan

S619 Se ovan

S620 Se ovan

S621 Se ovan

S622 Se ovan

S623 Se ovan
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Bilaga 2. Anläggningstabell
ID Område Typ Form Storlek Djup Fyllning Fynd Kommentar

A524 FU 1 Kokgrop Rund 1,2 m 0,8 m Sotig sand, kol, 
skörbränd sten

– Syntes i hjulspår 
från skogsmaskin. I 
hjulspåren noterades 
även enstaka flintavslag

A525 FU 1 Kokgrop Rund 1,1 m 0,6 m Sotig sand – Se ovan

A538 FU 2 
(S539)

Skärvstens-
packning

Oregel bunden 2×4,5 m 0,3 m Skärvsten Flintavslag 
(2 st)

Tätt lagd sten. Ett skikt 
(stenstorlek 1–1,5 m

A576 FU 3 
(S575)

Härd Rund 0,8–0,9 m – Sotig sand, kol, 
skörbränd sten

– I schaktet framkom 5 
flintor (avslag 3, övrig 
slagen flinta 1 och 
sidofragment av kärna 1

A577 FU 3 
(S575)

Härd Oval 1×1,4 m – Sotig sand, enstaka 
skörbrända stenar

– Se ovan
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Med anledning av detaljplaneläggning inom fastigheterna Rollsbo 6:12, 
1:32 och Ytterby-Ryr 1:1 i Kungälvs kommun har Arkeologerna, Statens 
historiska museer utfört en särskild arkeologisk utredning av berört om-
råde. Resultatet av utredningen blev att tre hittills okända fornlämningar 
påträffades. 

På en avsats i ett brant bergspass framkom två kokgropar och bearbe-
tad flinta. Anläggningarna och fyndens karaktär pekar mot en datering till 
bronsålder. 

I en sydostlig slänt mellan berg påträffades en cirka 2×4,5 meter stor 
stenpackning, anläggningen ges en preliminär datering till bronsålder.

Den tredje påträffade fornlämningen utgjordes av två härdar kring vilka 
en del bearbetad flinta hittades. Härdarna låg på en avlång och utsträckt 
bergsplatå i skogsmark och fyndens karaktär pekar mot en datering till 
neolitikum.
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