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Angående arkeologisk utredning inom fastigheterna Bergsjön 
37:1, del av Bergsjön 767:293 och 39:6, i Göteborgs kommun

Länsstyrelsen beslutade den 5 juni 2019 om arkeologisk utredning inom 
planområdet för bostäder vid Västra Siriusgatan i stadsdelen Bergsjön i 
Göteborg. Av bifogad redovisning framgår att Göteborgs stadsmuseum har 
utfört utredningen i augusti månad 2019.

Utredningen visar att det inte förekommer några tidigare okända 
fornlämningar inom planområdet.

Länsstyrelsen upplyser emellertid om att det inom planområdet finns en 
sedan tidigare känd fornlämning i form av en hällkista, med beteckning 
Göteborg 119. Hällkistans hög visade sig ha en större utbredning än vad 
som tidigare varit känt. Stenpackning tillhörande högen påträffades strax 
utanför den yta som Familjebostäder avser exploatera. Hänsyn måste tas till 
denna lämning. Ni bör därför ta kontakt med Länsstyrelsen för att klarlägga 
förutsättningarna för att bevara fornlämningen i lämplig miljö, alternativt 
klarlägga villkoren för ett eventuellt ingrepp i de av kulturmiljölagens 
skyddade markområden kring fornlämningen.

Länsstyrelsen har antikvarisk synpunkt i övrigt ur inget att erinra mot att 
den berörda marken används för avsett ändamål.

Andreas Åman

Bilaga
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Göteborgs 
stadsmuseum och inkommen till Länsstyrelsen den 4 september 2019.

Digital kopia till
Göteborgs stadsmuseum
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Preliminära resultat från arkeologiskt uppdrag 

Redovisning av preliminära resultat från arkeologisk utredning, 

inom Bergsjön 37:1, del av Bergsjön 767:293 och 39:6, 

Göteborgs kommun. 

2019-09-02 

Utförare 

Göteborgs stadsmuseum 

Genomförande 

Datum för fältarbetsperioden: 2019-08-21 - 2019-08-29 

Arkeologiska resultat 

Vid den arkeologiska utredningen påträffades inga nya fornlämningar.  

En ny beskrivning gjordes av hällkistan Göteborg 119. Hällkistans hög visade sig ha en större 

utbredning än vad som tidigare varit känt då en stenpackning tillhörande högen påträffades strax 

utanför den yta som Familjebostäder avser exploatera. 

Ytterligare en stenpackning som påträffades i område A (SÖ delen av utredningsområdet, se karta) 

kunde inte bedömas till ålder eller funktion trots att anläggningen genomgrävdes. Lämningen 

registreras därför som övrig kulturhistorisk lämning.  

Lämningsinformation 

Göteborg 119:1  

Ungefärlig utbredning 

Ca 18 x 10 (Ö-V) (hög), 6,8 x 2 m (hällkista) 

Preliminär datering 

Yngre stenålder/äldre bronsålder 

Arkeologiska objekt 

Hällkista i hög 

Fyndmaterial 

- 

Antikvarisk bedömning 

Lagskydd kvarstår 

Förslag på ytterligare arkeologiska åtgärder 

Utredningsområde A-C (Fastighetskontoret): Inga ytterligare åtgärder krävs. 

Utredningsområde, kompletterande (Familjebostäder): Den påträffade stenpackningen, tillhörande 

hällkistans hög (Göteborg 119), ligger precis utanför exploateringsytan. Inga ytterligare åtgärder 

krävs förutsatt att exploatören håller sig inom den redovisade exploateringsytan. 
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Preliminära resultat från arkeologiskt uppdrag 

Undersökningsområdets nordligaste del ligger på befintlig grusad väg in till bostadsområdet och inga 

lämningar bedöms finnas här. En VA-ledning har också dragits genom huvuddelen av det norra 

undersökningsområdet (se karta), varför eventuella lämningar här får anses vara förstörda. 

Ansvarig för redovisningen 

Karolina Kegel, projektledare 
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Preliminära resultat, utredning Bergsjön 431-17849-2019

Utredningsområden vid Siriusgatan, Bergsjön. Skala 1:3000.

Omr A

Omr BOmr C

Page 4 of 8



Schakt och anläggningar inom område A. Skala 1:1000.
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Schakt inom område B. Skala 1:1000.
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Schakt inom område C. Skala 1:1200.
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Schakt och anläggningar inom kompletterande yta vid hällkistan Göteborg 119. Skala 1:300.
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