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Redovisning av utförd undersökning enligt 11-13 §§ KML
Geografiska och administrativa uppgifter
Län

Kommun

Landskap

Västra Götaland

Vårgårda

Västergötland

Socken

Fastighet/kvarter

Kartblad

Kulling Skövde

Fagrabo 15, 17, Skövde 4:1, Fagrabo 1:3,
Tumberg-Galstad 3:1

7C 7e

Beslutande länsstyrelse (datum
för beslut)

Länsstyrelsens dnr

Beslut enligt KML

431-38624-2016

Arkeologisk utredning enligt 2 kap.
11§ KML

Västra Götaland (201611-29)

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr

Typ av undersökning/åtgärd

Fältarbetstid start/slut

A13518

Arkeologisk utredning

2017-01-23 - 2017-01-26

Undersökande/ansvarig organisation

Projektansvarig

Typ av exploatering

Arkeologerna Shmm

Gisela Ängeby

Husbyggnation

Uppdragsgivare/exploatör

Antal arbetsdagar

Vårgårda kommun

4

Beräknat

Yta, ext (m2)

Beräknad rapporttid

Total faktisk kostnad

Yta (m2)

Volym (m3)

Schakt (m)

Timmar, grov

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

Yta (m2)

Volym (m3)

Schakt (m)

Timmar, grov

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

48000 + 27000
Undersökt

Yta, ext (m2)

20000 + 27000

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

Objekt 1
Datering

Järnålder
Mätmetod

Kommentar kring inmätning

GPS
Skala

1:10000
Medelfel vid inmätning

http://fmis-webbformular.raa.se/api/redovisning/1cfe1b25-97b8-4c46-97ea-bd424011... 2017-02-07
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Objekttabell för lämningstyper
RAÄ-nr

Tillfälligt arbetsid. (obj.nr) Osäker position Ej synlig ovan mark Lägsta nivå (möh) Högsta nivå (möh)

Objekt 1

Nej

Antal

Lämningstyp

Egenskapstyp

1

Härd

Antikvarisk bedömning

Skadestatus

Övrig kulturhistorisk lämning Skadad

Nej
Egenskapsvärde(n)

Undersökningsstatus

Aktualiserad bedömning

Ej undersökt

Lämningstypslista

Beskrivning

Sönderplöjd härd
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning
Terräng

Öppen flack odlad åkermark
Skadebeskrivning

Sönderplöjd härd

http://fmis-webbformular.raa.se/api/redovisning/1cfe1b25-97b8-4c46-97ea-bd424011... 2017-02-07
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Referenser
Inget kartmaterial bifogat
Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad
Filnamn

Typ

ClassA216Point_20170127_0926.cpg

text/plain

Storlek
0.00 Megabyte

ClassA216Point_20170127_0926.dbf

application/octet-stream

0.00 Megabyte

ClassA216Point_20170127_0926.prj

text/plain

0.00 Megabyte

ClassA216Point_20170127_0926.sbn

application/octet-stream

0.00 Megabyte

ClassA216Point_20170127_0926.sbx

application/octet-stream

0.00 Megabyte

ClassA216Point_20170127_0926.shp

application/octet-stream

0.00 Megabyte

ClassA216Point_20170127_0926.shx

application/octet-stream

0.00 Megabyte

Redovisning
Sammanfattning av undersokningsresultaten

Vårgårda kommun planerar för vägar och bygge av bostäder inom två delområden som vardera omfattar ca 48
800 kvm (Område 1A) resp. 27 000 kvm (Område 1B), nordost och öster om tätortsbebyggelsen. Inför
detaljplaneläggningen har en arkeologisk utredning genomförts i syfte att klargöra om tidigare ej kända
fornlämningar förekommer. Område 1A består av dels industrimark med befintliga byggnader/markplanerade
ytor, dels odlad flack åker och dels av bergig skogsmark i delvis fuktig, låglänt och stenig terräng. Område 1A
gränsar i norr mot exceptionella fornlämningsmiljöer; högar, domarring och resta stenar samt ett grav- och
boplatsområde upptäckt vid tidigare provschaktningar. Sökschaktsgrävningar inom ramen för utredningen (i
öppen åkermark söder om gravfältsmiljö) resulterade i blott en sönderplöjd härd. Samtliga övriga schakt
saknade, något oväntat, tillstymmelse till spår efter fornlämningar. Ej heller gav metalldetekteringen utslag.
Övriga delar av område 1A saknar synliga fornlämningar. Utifrån topografiska förhållanden (bergig skogsmark
och delvis låglänt, stenig och sumpig terräng) bedöms området utanför den bebyggda industritomten som
oattraktivt ur fornlämningssynpunkt. Provstick i marken har utförts med spade och geologspjut. Område 1B
består huvudsakligen av en skogsbevuxen blockbeströdd höjdrygg som gränsar mot risig skog i låglänta,
sumpiga och steniga markpartier. Inga synliga fornlämningar kunde konstateras vid utredningen, ej heller i
sökschakt inom område 1B.
Förslag till fortsatta åtgärder

Inga ytterligare antikvariska åtgärder föreslås. Den arkeologiska utredningen redovisas i form av en sk. enkel
rapport.
Meddelande till FMIS

Slutanmälan tillsänd Länsstyrelsen i avvaktan på godkännande.

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 1494
Blankett inskickad av: Gisela Ängeby (gisela.angeby@arkeologerna.com) 010-480 82 10
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