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Angående arkeologisk förundersökning av nyupptäckt
fornlämning interimistisk benämning BM2016:6 på fastigheten
Kastellegården 1:22 i Kungälvs kommun
Länsstyrelsen beslutade den 1 februari 2017 om arkeologisk
förundersökning av en nyupptäckt fornlämning med tillfällig beteckning
BM2016:6 inom det planerade detaljplaneområdet för en ny multiarena
inom fastigheten Kastellegården 1:22 i Kungälvs kommun. Av bifogad
redovisning samt reviderad redovisning framgår att Bohusläns museum har
utfört undersökningen i mars och april månad 2017.
Den arkeologiska förundersökningen gav följande resultat. Fornlämningen
utgörs av ett innehållsmässigt rikt grav- och boplatsområde som beskrivs
som ett så kallat stenklätt berg. Sammantaget grävdes 14
förundersökningsschakt där man observerade 60 arkeologiska objekt i form
av gropar, sotfläckar, stolphål, rännor, härdar och lager. I övrigt
dokumenterades även fyra stensättningar, en domarring och ytterligare fyra
stenkonstruktioner som tolkas som gravar. Fyndmaterialet utgjordes av
flinta, keramik och kvarts.
Resultatet av förundersökningen är vidare att fornlämningen är avgränsad
och att utbredningen omfattar ett 120x50 meter stort område vilket
motsvarar ca 3800 kvadratmeter.
Fornlämningen bedöms utifrån redovisningen ha ett högt antikvariskt värde
och ha hög vetenskaplig kunskapspotential.
Fornlämningen finns redovisad på bilagt kartmatunderlag. Det ska också
poängteras att det till fornlämningen hör ett skyddsområde enligt 2 kap. 2 §
kulturmiljölagen (KML). Detta område har samma lagskydd som
fornlämningen.
Den planerade exploateringen innebär ingrepp i fornlämning, vilket kräver
Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. Med hänsyn till
fornlämningens art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att ett sådant
tillstånd kommer att förenas med villkor om arkeologisk undersökning.
Enligt 2 kap. 14 § KML är det den som utför arbetsföretaget som ska svara
för kostnaden för sådan undersökning.
Det grundläggande syftet med Kulturmiljölagen är emellertid att
fornlämningar ska bevaras. Ni bör därför ta kontakt med Länsstyrelsen för
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att redovisa om det finns alternativen som medger ett bevarande av den
aktuella fornlämningen, alternativt skälen till varför det inte anses vara
möjligt.
Andreas Morner Åhman
Bilaga
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning samt revidering i form av
ändringsanmälan till FMIS upprättade av Bohusläns museum och inkomna
till Länsstyrelsen den 11 april respektive den 21 april 2017.
Digital kopia till:
Kungälvs kommun
Bohusläns museum
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Anmälan eller ändringsanmälan av fornlämning eller
övrig kulturhistorisk lämning
Klicka här för att skriva ut från din webbläsare.

Geografiska och administrativa uppgifter
Län

Kommun

Landskap

Socken

Fastighet/kvarter

Kartblad

Västra Götalands län

Kungälv

Ytterby

Kastellegården 1:22

Berörda RAÄ-nr och lägesbestämning
Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

Ytterby 252 / BM2016:6
Mätmetod

RTK

Kommentar kring inmätning

Skala

Mycket bra värden/förhållanden.

Medelfel vid inmätning

Bohuslän
7B 4e / 7144

Anmälan
Anmälningstyp

Ansvarig organisation

Anmälningsdatum

Person som utfört besiktningen i fält

Ändringsanmälning

Anmälare

Bohusläns museum

2017-04-21

Joakim Åberg

Uppgiftslämnare

Datum för besiktning

Inventering
Inventeringstyp

Ansvarig organisation

Granskningsdatum

Inventerande organisation

Inventeringsdatum

Inventerare

Ansvarig person/platsledare

Objekttabell för lämningstyper
RAÄ-nr

252

Tillfälligt arbetsid. (obj.nr)

BM2016:6

Sammansatt lämningstyp

Osäker
position

Nej

Ej synlig ovan
mark

Nej

Lägsta nivå
(möh)

10

Högsta nivå
(möh)

15

Grav- och boplatsområde
Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

7

12
3

Antal

Boplatsgrop
Härd

Kokgrop

Lämningstyp

Egenskapsvärde(n)
Egenskapsvärde(n)
Egenskapsvärde(n)

22

Boplatslämning
övrig

Egenskapstyp

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp Egenskapsvärde(n)

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

Antikvarisk
bedömning

Skadestatus

1
4
4

Fornlämning

Stenkrets
Grav övrig
Stensättning
Välbevarad

Form

Egenskapsvärde(n)

Domarring

Egenskapsvärde(n)
Egenskapsvärde(n)

Undersökningsstatus

Delundersökt

Beskrivning

Aktualiserad bedömning

Lämningstypslista

Grav- och boplatsområde, ca 120x50 m (NNO-SSV) eller 3 800 kvadratmeter.
Vid förundersökning 2017 grävdes 14 schakt,
varvid 60 anläggningar i form av bl a 7 gropar, 5 sotfläckar, 6 stolphål, 3
ränna, 10 lager och 12 härdar/härdgropar, 3
kokgropar och 4 stenpackningar framkom. Vidare framkom 4 stensättningar,
en domarring och 4 stenkonstruktioner som
har tolkats utgöra gravar/del av grav. 1 anläggning utgick efter undersökning.
Inom lämningen påträffades även en
skålgropslokal med 2 skålgropar.
Påträffade fynd utgjordes generellt sett av flinta med mer enstaka förekomster
av keramik och kvarts.
Resultaten från förundersökningen har inte bearbetats klart och revideringar
vad gäller tolkningar av anläggningar kan
komma att bli aktuella. Klart är att fornlämningen i stort har karaktären av ett
stenklätt berg.
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

Referenser

Inget kartmaterial bifogat
Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad
Filnamn

Typ

Storlek

Boplats_252_rev.dbf

application/octet-stream

0.00 Megabyte

Boplats_252_rev.shp

application/octet-stream

0.00 Megabyte

Boplats_252_rev.shx

application/octet-stream

0.00 Megabyte

Meddelande
Meddelande till FMIS

Anmälan med revideringar efter granskning av Länsstyrelsen, Västra
Götaland. Ändringar utgörs av storlek kvadratmeter fornlämning, tolkningar
anläggningar ('4 stenkonstruktioner som sannolikt utgör gravar/del av grav´
har ändrats till '4 stenkonstruktioner som har tolkats utgöra gravar/del av
grav').
Referensnummer för föregående redovisning: 1739.

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 589
Blankett inskickad av: Joakim Åberg (joakim.aberg@bohuslansmuseum.se) 0706-233456

Redovisning av utförd undersökning enligt 11-13 §§ KML
Klicka här för att skriva ut från din webbläsare.

Geografiska och administrativa uppgifter
Län

Kommun

Landskap

Socken

Fastighet/kvarter

Kartblad

Beslutande länsstyrelse (datum
för beslut)

Länsstyrelsens dnr

Beslut enligt KML

Västra Götalands län
Ytterby

Västra Götaland
(2017-02-01)

Kungälv

Bohuslän

Kastellegården 7B 4e / 7144
1:22
431-324822016

Arkeologisk förundersökning enligt 2
kap. 13§ KML

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr

Typ av undersökning/åtgärd

Undersökande/ansvarig
organisation

Projektansvarig

Uppdragsgivare/exploatör

Antal arbetsdagar

16/0408 / 11704

Arkeologisk

förundersökning
Bohusläns museum
Kungälvs kommun

Joakim Åberg

Fältarbetstid start/slut

2017-03-22 - 2017-0405
Typ av exploatering

Detaljplan för
verksamhet
Beräknad rapporttid Total faktisk kostnad

Berörda RAÄ-nr, datering och lägesbestämning
Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

Ytterby 252 / BM2016:6
Datering

Stenålder-järnålder
Mätmetod

RTK
Skala

Kommentar kring inmätning

Medelfel vid inmätning

Mycket bra värden/förhållanden.

Objekttabell för lämningstyper
RAÄ-nr

252

Tillfälligt arbetsid. (obj.nr)

BM2016:6

Sammansatt lämningstyp

Osäker
position

Nej

Ej synlig ovan
mark

Nej

Lägsta nivå
(möh)

10

Högsta nivå
(möh)

15

Grav- och boplatsområde
Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp Egenskapsvärde(n)

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

7

12
3

Boplatsgrop
Härd

Kokgrop

Lämningstyp

Egenskapsvärde(n)
Egenskapsvärde(n)

22

Boplatslämning
övrig

Egenskapstyp

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp Egenskapsvärde(n)

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

Antikvarisk
bedömning

Skadestatus

Undersökningsstatus

Antal

1
4
4

Fornlämning

Stenkrets
Grav övrig
Stensättning
Välbevarad

Form

Egenskapsvärde(n)

Domarring

Egenskapsvärde(n)
Egenskapsvärde(n)

Delundersökt

Aktualiserad bedömning

Lämningstypslista

Beskrivning

Grav- och boplatsområde, ca 120x50 m (NNO-SSV) eller 4 400 kvadratmeter.
Vid förundersökning 2017 grävdes 14 schakt, varvid 60 anläggningar i form av
bl a 7 gropar, 5 sotfläckar, 6 stolphål, 3 ränna, 10 lager och 12
härdar/härdgropar, 3 kokgropar och 4 stenpackningar framkom. Vidare
framkom 4 stensättningar, en domarring och 4 stenkonstruktioner som
sannolikt utgör gravar/del av grav. 1 anläggning utgick efter undersökning.
Inom lämningen påträffades även en skålgropslokal med 2 skålgropar.
Påträffade fynd utgjordes generellt sett av flinta med mer enstaka förekomster
av keramik och kvarts.
Resultaten från förundersökningen har inte bearbetats klart och revideringar
vad gäller tolkningar av anläggningar kan komma att bli aktuella. Klart är att
fornlämningen i stort har karaktären av ett stenklätt berg.
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

Fyndmaterial

Flinta, kvarts, keramik.

Referenser

Inget kartmaterial bifogat
Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad
Inga filer bifogade

Redovisning
Sammanfattning av undersokningsresultaten

Grav- och boplatsområde, ca 120x50 m (NNO-SSV) eller 4 400 kvadratmeter.
Vid förundersökning 2017 grävdes 14 schakt, varvid 60 anläggningar i form
av bl a 7 gropar, 5 sotfläckar, 6 stolphål, 3 rännor, 10 lager och 12
härdar/härdgropar, 3 kokgropar och 4 stenpackningar framkom. Vidare
framkom 4 stensättningar, en domarring och 4 stenkonstruktioner som
sannolikt utgör gravar/del av grav. 1 anläggning utgick efter undersökning.
Inom lämningen påträffades även en skålgropslokal med 2 skålgropar.
Påträffade fynd utgjordes generellt sett av flinta med mer enstaka
förekomster av keramik och kvarts.
Resultaten från förundersökningen har inte bearbetats klart och revideringar
vad gäller tolkningar av anläggningar kan komma att bli aktuella. Klart är att
fornlämningen i stort har karaktären av ett stenklätt berg. Förutom
boplatsanläggningar, förväntas även ytterligare gravar och hällristningar
förekomma inom lämningen.
Förslag till fortsatta åtgärder

Generellt gäller att exploatering av fornlämningar ska undvikas. Om
fornlämningar ändå förväntas beröras av byggnation ska tillstånd sökas hos
Länsstyrelsen, som är beslutande om alla ev ingrepp i fornlämningar.
Meddelande till FMIS

Fornlämningens utbredning har inte förändrats i samband med
förundersökningen. Denna anmälan är ännu inte granskad och godkänd av
Länsstyrelsen.

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 1739
Blankett inskickad av: Joakim Åberg (joakim.aberg@bohuslansmuseum.se) 0706-233456

