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Angående arkeologisk förundersökning av fornlämning RAÄ
Solberga 334, 335 och 336 på fastigheten Aröd 2:239 i Kungälvs
kommun
Länsstyrelsen beslutade den 17 oktober 2018 om arkeologisk
förundersökning av del av RAÄ Solberga 334, 335 och 336 inom område
för ny VA-ledning etapp 1 i Aröd i Kungälvs kommun. Av bifogat PM
framgår att Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har utfört
undersökningen i oktober/november månad 2018.
Vid undersökningen påträffades en anläggning i form av ett stolphål, samt
fyndmaterial av bland annat keramik, bränd lera, och flinta.
Länsstyrelsen bedömer att undersökta delar av fornlämningarna RAÄ
Solberga 334, 335 och 336 är borttagna och därmed inte längre omfattas av
kulturmiljölagens bestämmelser. Länsstyrelsen har därför ur antikvarisk
synpunkt inget att erinra mot att den berörda marken används för avsett
ändamål.
Observera att lagskydd kvarstår för ej undersökta delar av fornlämningarna
som är belägna utanför undersökningsområdet. Till varje fornlämning hör
också ett fornlämningsområde. Detta område har samma lagskydd som
själva fornlämningen.
Pernilla Morner
Bilaga
PM med resultat från arkeologisk undersökning upprättad av Rio Göteborg
Natur- och kulturkooperativ och inkommen till Länsstyrelsen den 9
november.
Digital kopia till:
Kungälvs kommun
Bohusläns museum
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Arkeologisk förundersökning inom RAÄ Solberga 334, 335 och 336, Solberga
socken, Kungälv kommun
Lst dnr: 431-23935-2018
Utförare: Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ
Projektbeteckning: G1836 FU Solberga
Fält- och rapportansvarig: Petra Aldén Rudd
Fälttid: 2018-10-30 till 2018-11-01
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har genomfört arkeologiska förundersökningar inom delar av RAÄ
Solberga 334, 335 och 336. Förundersökningarna föranleddes av planerad ny vattenledningsdragning.
De berörda fornlämningarna ligger i ett typiskt bohuslänskt landskap med låglänta bergsområden och mellan
dessa ligger små åkerytor inflikade. De högre liggande områdena är skogbeväxta. Inom området finns både
åkermark och brynmiljöer. Brynmiljöerna är idag bebyggda med enfamiljshus. Höjden över havet för de berörda
lämningarna varierar från några meter till ca 35 meter.
Solberga 334 utgörs av en boplats. Vid förundersökningen förtätades de schakt som drogs vid utredningen, inom
angivet område. En anläggning, ett stolphål, påträffades och undersöktes vidare. Ett fyndmaterial bestående av
keramik, bränd lera, ett bränt ben, flintavslag och en pimpsten tillvaratogs. Boplatsen dateras preliminärt till
äldre järnålder. Rio Göteborg bedömer att fornlämningen kan anses vara undersökt och borttagen inom
ledningsgatan och tillhörande arbetsområdet. Rio Göteborg anser att lagskydd bör kvarstå för resterande del.
Solberga 335 utgörs av en boplats. Vid förundersökningen förtätades de schakt som drogs vid utredningen, inom
angivet område. Ett fyndmaterial bestående av flintavslag tillvaratogs. Boplatsen dateras preliminärt till
stenålder. Rio Göteborg bedömer att fornlämningen kan anses vara undersökt och borttagen inom ledningsgatan
och tillhörande arbetsområdet. Rio Göteborg anser att lagskydd bör kvarstå för resterande del.
Solberga 336 utgörs av en färdväg. Vid förundersökningen förtätades de schakt som drogs vid utredningen,
inom angivet område. Vid förundersökningen påträffades inte fornlämningen, och Rio Göteborg bedömer, utifrån
resultaten från utredningen och kartmaterialet att lämningen inte berörs, om markarbetet förläggs inom det i
förfrågningsunderlaget angivna område. Rio Göteborg anser att lagskydd bör kvarstå.
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