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Angående arkeologisk utredning steg 1 inom fastigheterna Ull-
storp 1:3 m.fl. i Kungälvs kommun 
 
Länsstyrelsen beslutade den 24 juli 2020 om arkeologisk utredning steg 1 
inom planområdet för Östra Ullstorp, inom fastigheterna Ullstorp 1:3, Arn-
torp 2:12, Solbräcke 1:32, Olseröd 1:3, Löstorp 2:9, Löstorp 1:14 och Lös-
torp 2:8. Av bifogad redovisning framgår att Stiftelsen Bohusläns museum 
har utfört utredningen i augusti månad 2020. 
 
Vid undersökningen framkom ett flertal lämningar med olika antikvariska 
bedömning. Dessa utgörs av brott/täkter, brunn, fyndplats, kolningsgropar, 
odlingssten och stenpackningar, hägnad, vattenhål, hålväg samt husgrun-
der/lägenhetsbebyggelser. Lämningarna finns redovisade på bilagt kart-
material. Därutöver lokaliserades ett antal troliga lägen för fornlämningar 
som inte är synliga ovan mark. Dessa är i bilagan markerade i kartorna som 
”boplatsläge”. 
 
Länsstyrelsen bedömer att vissa av de registrerade lämningarna är 
fornlämningar. För dessa fornlämningar gäller kulturmiljölagens (KML) be-
stämmelser. Ingrepp i fornlämning får inte ske utan Länsstyrelsens tillstånd 
enligt 2 kap 12 § KML. Det ska också poängteras att fornlämningarna inte 
har avgränsats, och att det till fornlämningarna hör ett skyddsområde i form 
av ett fornlämningsområde enligt 2 kap. 2 § KML. Detta område har samma 
lagskydd som fornlämningen. 
 
För de områden som bedömts utgöra troliga lägen för fornlämningar 
(”boplatslägen”) ställer Länsstyrelsen krav på fortsatt arkeologisk utredning, 
steg 2, med syftet att fastställa lämningarnas antikvariska status. Samma 
krav gäller också lämningar som har en osäker status efter arkeologisk ut-
redning steg 1, så som kolningsgropar och hålväg. Ni bör därför ta kontakt 
med Länsstyrelsen för att påbörja den arkeologiska utredningen, steg 2. 
 
Syftet med en arkeologisk utredning är att ta fram underlag som gör det 
möjligt att i samband med planering av arbetsföretag ta hänsyn till fornläm-
ningar så att de kan bevaras. Ni bör därför kontakta Länsstyrelsen för att re-
dovisa de åtgärder som kommer att vidtas för att bevara de aktuella 
fornlämningarna. För ingrepp i fornlämning gäller det som sagts ovan om 
tillstånd enligt kulturmiljölagen. 
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De lämningar inom området som inte bedöms vara fornlämningar utgör 
historiska lämningar. Hänsyn till dessa bör tas i det fortsatta planarbetet. 
 
 
 
Niklas Ytterberg 
 
 
Bilaga 
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Stiftelsen Bo-
husläns museum och inkommen till Länsstyrelsen den 9 september 2020.  
 
Digital kopia till 
Bohusläns museum 
Kungälvs kommun 



   
 

 
Län: Västra Götalands län 
Landskap: Bohuslän 
Kommun: Kungälv 
Socken: Kareby 
Fastighet/kvarter: Ullstorp 1:3, Arntorp 2:12, Solbräcke 1:32, Olseröd 1:3, Löstorp 2:9, 1:14 och 

2:8 
Beslutande Länsstyrelse: Västra Götaland (2020-07-24) 
Länsstyrelse diarienummer: 431-19002-2020 
Uppdragsnummer (Fornreg): 202001024 
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning etapp 1 
Undersökarens dnr, pnr: 20/0140, 20017 
Fältarbetstid start—slut: 2020-08-25 – 2020-08-28 
Ansvarig organisation: Bohusläns museum 
Projektansvarig: Joakim Åberg 
Berörda lämningar: Flera 
Uppdragsgivare/exploatör: Kungälvs kommun (Bokab)  
 
 

Redogörelse för utförd undersökning   
Utredningen resulterade i ett antal boplatslägen tillsammans med diverse brott/täkter, brunn, fyndplats, ev 
kolningsgropar, odlingssten, stensamlingar och/eller stenpackningar, hägnad, vattenhål och ev hålväg. Vidare 
har flera husgrunder/torplämningar noterats i samband med fältarbetet. 
 
Resultaten presenteras i den slutliga avrapporteringen. Registrering i Fornreg görs i samband med 
rapportarbetet. 
 
Utredningen 
Undersökningen har genomförts genom: 
• Kart- och arkivstudie. 
• Okulär besiktning av området i sin helhet, se bilaga 1. 
• Identifiering och positionering av möjliga fornlämningar samt lämpliga boplatslägen. 
• Återbesök på majoriteten av registrerade lämningar för i förekommande fall bedömning av antikvarisk 
status. 
 
Boplatslägena kan företrädesvis sägas vara belägna i skogsbeklädda dalgångar och på avsatser/platåer inom 
bergsområdet i stort (jfr bilaga 1). Undantagen utgörs framför allt av en mindre befintlig åkerlycka och en äldre 
historisk sådan (Gamle Hjortens lycka) i områdets Ö respektive V del.  
 
Inom utredningsområdet fanns även ett stort antal gärdesgårdar och äldre körvägar vilka kommer jämföras 
med historiska kartor över området. Några av gärdesgårdarna har konstaterats inte längre tillhöra dagens 
fastighetsgränser och bedöms vara av äldre dato.  
 
Inom två områden, på förhand och i samband med arbetet av en kart/arkivstudie, konstaterades äldre 
husgrunder/torplämningar. Den ena utgörs av ett intag med bebyggelse vid Olseröd noterad i kartmaterial från 
1849, den andra utgör platsen för Gamle Hjortens lycka noterad i kartmaterial från 1832. 
 
Sett till befintliga lägens och observationers relativt jämna spridning inom utredningsområdet, har det inte gått 
att direkt peka ut några specifika och mer intensiva områden. Det kringliggande landskapet kan därför inte 
heller lämnas utan vidare åtanke vid ev kommande utredningar. 
 



Merparten av sedan tidigare registrerade lämningar inom och i direkt anslutning till utredningsområdet 
återbesöktes för att om möjligt bedöma status. 
 
Bilagor 
Bilaga 1. Översikt iakttagelser samt observerade lägen. Satellit 

Bilaga 2. Översikt iakttagelser samt observerade lägen. Satellit med Las-dataskikt 

 
För Bohusläns museum 
Uddevalla 2020-09-07 
 
Joakim Åberg 
Projektledare/arkeolog 
 

 






