
 
 

  
MEDDELANDE 
2016-06-17 

 
Diarienummer 
431-10024-2016 
 

 
Sida 
1(1) 

 

 
Postadress: 
 

Besöksadress: 
 

Telefon: 
010-2244000 (växel) 
 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
 

 

Kulturmiljöenheten 
Jan Ottander 

 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad 
Att, Agneta Runevad, via e-post 

Angående arkeologisk utredning inför upprättande av detaljplan 
för bostäder och verksamheter vid Smörgatan i Göteborgs 
kommun 
 
Länsstyrelsen beslutade den 18 april om arkeologisk utredning inom 
planområdet för bostäder mm vid Smörgatan. Av bifogad redovisning fram-
går att Göteborgs stadsmuseum har utfört utredningen i juni månad 2016. 
 
Då ärendet är brådskande skickas detta meddelande innan en formell redo-
visning inkommit av resultatet från utredningen. Dock bifogas en karta över 
påträffade lämningar. Redovisning skickas separat till er när denna inkom-
mit. 
 
Utredningen visar att det inte förekommer några tidigare okända fornläm-
ningar inom planområdet. Däremot påträffades ett antal kulturhistoriska 
lämningar i form av gärdesgårdar samt terrasseringar. Hänsyn till dessa bör 
tas i det fortsatta planarbetet. 
 
Mot bakgrund av resultatet från utredningen krävs ingen fortsatt prövning 
gentemot bestämmelserna i kulturmiljölagens 2 kap. 
 
 
 
Jan Ottander 
 
 
 
 
Bilaga 
Karta som redovisar resultatet av utförd arkeologisk undersökning upprättad 
av Göteborgs stadsmuseum och inkommen till Länsstyrelsen den 16 juni. 
 
Digital kopia till 
Göteborgs stadsmuseum 
Samhällsbyggnadsenheten 
 







 

Redovisning av utförd undersökning enligt 11-13 §§ KML 

Geografiska och administrativa uppgifter 
Län 

Västra Götaland 
Kommun 

Göteborg 
Landskap 

Västergötland 

Socken 

Göteborg 
Fastighet/kvarter 

Kallebäck 3:3 

m.fl. 

Kartblad 

  

Beslutande länsstyrelse (datum för 
beslut) 

Västra Götaland (2016-

04-18) 

Länsstyrelsens dnr 

431-10024-

2016 

Beslut enligt KML 

Arkeologisk utredning enligt 2 kap. 

11§ KML 

 

Undersökningens art och omfattning 
Undersökarens dnr/projektnr 

665/16 
Typ av undersökning/åtgärd 

Arkeologisk utredning 
Fältarbetstid start/slut 

2016-06-07 - 2016-06-

14 

Undersökande/ansvarig organisation 

Göteborgs stadsmuseum 
Projektansvarig 

Ulf Ragnesten 
Typ av exploatering 

Husbyggnation 

Uppdragsgivare/exploatör 

Göteborgs 

stadsbyggnadskontor 

Antal 
arbetsdagar 

4 

Beräknad 
rapporttid 

  

Total faktisk kostnad 

  

 
Beräknat Yta, ext (m2) 

  
Yta (m2) 

  
Volym (m3) 

  
Schakt (m) 

  
Timmar, grov 

  
Timmar, arkeolog 

  
Timmar, maskin 

  

Undersökt Yta, ext (m2) 

40000 
Yta (m2) 

53 
Volym (m3) 

20 
Schakt (m) 

17 
Timmar, grov 

0 
Timmar, arkeolog 

64 
Timmar, maskin 

16 

 

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

Gärdesgård 1, Partier med terrasserad gångstig, Gärdesgård 2 
Datering 

okänt 
Mätmetod 

GPS 
Kommentar kring inmätning 

  
Skala 

  
Medelfel vid inmätning 

  

 

Objekttabell för lämningstyper 
 

RAÄ-nr 

Tillfälligt arbetsid. 
(obj.nr) 

Gärdesgård 1 

Osäker 
position 

Nej 

Ej synlig ovan 
mark 

Nej 

Lägsta nivå 
(möh) 

31 

Högsta nivå 
(möh) 

31 
Antal 

1 
Lämningstyp 

Hägnad 
Egenskapstyp 

  
Egenskapsvärde(n) 

 

Antikvarisk bedömning 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

Skadestatus 

Välbevarad 
Undersökningsstatus 

Ej undersökt 
Aktualiserad bedömning 

Lämningstypslista 

Beskrivning 

Stengärdesgård som följer terrängtopografin. På vissa ställen är 

stengärdesgården låg med endast en klumpsten i höjd. På andra ställen står 
  



stenar upprätt i muren till ca 1 m höjd. 
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning 

Gärdesgården är välbevarad och bör i möjligaste mån bevaras.   

 

Objekttabell för lämningstyper 
 

RAÄ-nr 

Tillfälligt arbetsid. (obj.nr) 

Partier med 

terrasserad 

gångstig 

Osäker 
position 

Nej 

Ej synlig 
ovan mark 

Nej 

Lägsta nivå 
(möh) 

46 

Högsta nivå 
(möh) 

62 

Antal 

1 
Lämningstyp 

Terrassering 
Egenskapstyp 

  
Egenskapsvärde(n) 

 

Antikvarisk bedömning 

Övrig 

kulturhistorisk 

lämning 

Skadestatus 

Välbevarad 
Undersökningsstatus 

Ej undersökt 
Aktualiserad bedömning 

Lämningstypslista 

Beskrivning 

Terrasseringar har gjorts på tre ställen längs bergets branta norrsida. De har 

gjorts i syfte att förenkla läget för en gångstig som löper upp längs bergssidan. 

Stigen har troligen lett upp till bergets topp, som är en utsiktsplats. 

Terrasseringen är på sina bredaste ställen upp till 2 m. 

  

Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning 

Terrasseringen är mycket välgjord och bör bevaras.   

 

Objekttabell för lämningstyper 
 

RAÄ-nr 

Tillfälligt arbetsid. 
(obj.nr) 

Gärdesgård 2 

Osäker 
position 

Nej 

Ej synlig 
ovan mark 

Nej 

Lägsta nivå (möh) 

47 

Högsta nivå 
(möh) 

60 
Antal 

1 
Lämningstyp 

Hägnad 
Egenskapstyp 

  
Egenskapsvärde(n) 

 

Antikvarisk bedömning 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

Skadestatus 

Välbevarad 
Undersökningsstatus 

Ej undersökt 
Aktualiserad bedömning 

Lämningstypslista 

Beskrivning 

Gärdesgården börjar vid bergets östsida och löper ca 20 m i östlig riktning. 

Denna del av gärdesgården sammanfaller med gränsen mellan Göteborgs 

(norr) och Mölndals (söder) kommuner. I nordostlig riktning från denna 

gärdesgård löper en längre del ut åt norr. Denna del utgör sannolikt en 

ägogräns. 

  

Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning 

Gärdesgården är välbevarad och välbyggd. Intressant att kommungränsen 

sammanfaller med del av gärdesgården. 
  

 

Referenser 
Inget kartmaterial bifogat 

Ingen skriftlig källa bifogad 
Ingen bildinformation bifogad 

Filnamn Typ Storlek 

ProvgroparTM_point.prj application/octet-stream 0.00 Megabyte 

ProvgroparTM_point.dbf application/octet-stream 0.00 Megabyte 

ProvgroparTM_point.shp application/octet-stream 0.00 Megabyte 

ProvgroparTM_point.shx application/octet-stream 0.00 Megabyte 

SchaktTM_point.prj application/octet-stream 0.00 Megabyte 

SchaktTM_point.shp application/octet-stream 0.00 Megabyte 



SchaktTM_point.shx application/octet-stream 0.00 Megabyte 

?KL3st_polyline.dbf application/octet-stream 0.00 Megabyte 

?KL3st_polyline.prj application/octet-stream 0.00 Megabyte 

?KL3st_polyline.shp application/octet-stream 0.00 Megabyte 

?KL3st_polyline.shx application/octet-stream 0.00 Megabyte 

?KL3st_text.dbf application/octet-stream 0.00 Megabyte 

?KL3st_text.prj application/octet-stream 0.00 Megabyte 

?KL3st_text.shp application/octet-stream 0.00 Megabyte 

?KL3st_text.shx application/octet-stream 0.00 Megabyte 

 

Redovisning 
Sammanfattning av undersokningsresultaten 

Undersökningsresultaten vid den arkeologiska utredningen visade att inga 

fornlämningar fanns inom planområdet. Däremot påträffades och 

dokumenterades tre övriga kulturhistoriska lämningar: två gärdesgårdar och en 

terrasserad gångstig. 

Förslag till fortsatta åtgärder 

De tre ÖKL bör om möjligt bevaras och integreras i planerad exploatering. 

Meddelande till FMIS 

  

 

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 662 

Blankett inskickad av: Ulf Ragnesten (ulf.ragnesten@kultur.goteborg.se) 031-3683614 
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