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Redovisning av utförd 
arkeologisk undersökning

Geografiska och administrativa uppgifter
Län

Västra Götalands län

Kommun

Göteborg

Landskap

Västergötland

Socken/Stad

Göteborg

Kartblad

7B 1f

Fastighet/kvarter

Kviberg 741:27

Beslutande länsstyrelse

Länsstyrelsen, Västra Götaland

Länsstyrelsens dnr

431-12318-2010

Beslut enligt KML

Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML

Datum för beslut

2010-07-07

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr

NOK 630-2009/10062

Typ av undersökning/åtgärd

Arkeologisk förundersökning

Fältarbetstid start

2010-07-19

Fältarbetstid slut

2010-07-21

Undersökande/ansvarig organisation

Bohusläns museum/Västarvet

Ansvarig person

Mattias Öbrink

Typ av exploatering

Uppdragsgivare/exploatör

Göteborgs stad, Fastighetskontoret

Antal arbetsdagar

3

Beräknad rapporttid

32

Total faktisk kostnad

89956

Beräknat

Undersökt

Yta, ext (m2) Yta (m2) Volym (m3) Schakt (m) Timmar, grov Timmar, arkeolog

48

Timmar, maskin

8

Yta, ext (m2) Yta (m2)

107

Volym (m3) Schakt (m) Timmar, grov Timmar, arkeolog

48

Timmar, maskin

8

Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

Göteborg 464 och 466 samt NY1

Fält med grå bakgrund och fet ram är obligatoriska för redovisning till FMIS. 
För anvisningar, klicka på rubrikerna och länkar på sidan 2.

Datering

Stenålder-järnålder

Rapport inkommer senare Ja✖ Nej

Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder
Sammanfattning av undersökningsresultaten

Syftet med förundersökningen av Göteborg 464 var enbart att avgränsa denna åt väster. Förundersökningen av Göteborg 466 genomfördes som ett led i ett 
eventuellt borttagande. 
-Göteborg 464 har avgränsats åt väster, gränsen utgörs av berg. Den nya avgränsningen åt V. ligger något längre åt Ö. än den utbredning boplatsen har i 
fornminnesregistret. Boplatsen är ej avgränsad i övriga väderstreck. Dess innehåll och potential har ej bedömts då förundersökningen endast gjordes för 
avgränsning. 
-Väster om Göteborg 464 påträffades tidigare okända boplatslämningar. Då de är topografiskt skilda från Göteborg 464 har de bedömts utgöra en separat 
boplats, här benämnd NY1. Boplatsen NY1 är avgränsad åt N. och V. av urgrävda ytor, åt S. av en mindre väg och åt Ö. av berg. Boplatsen ligger V. om den yta 
som omfattades av 2009 års utredning i området. Dess innehåll och potential har ej bedömts då förundersökningen endast gjordes för avgränsning. 
-Inom Göteborg 466 framkom en mindre mängd slagen flinta, en härd och en övrig anläggning. Den vetenskapliga potentialen bedöms som låg.

Förslag till fortsatta åtgärder

-Den västligaste delen av Göteborg 464 ligger inom planområdet, men berörs ej av markarbeten enligt aktuellt planförslag. Inga ytterligare åtgärder bedöms 
därför behövas vid aktuellt planförslag. Om planförslaget ändras kan nya bedömningar behöva göras.  
-Den nyfunna boplatsen NY1 ligger i sin helhet inom planområdet och ytterligare undersökningar bör göras vid genomförande av det aktuella planförlaget.  
-Inga ytterligare åtgärder krävs inom Göteborg 466 vid aktuellt planförslag.  

(Underskrift)

Mattias Öbrink

(Datum)

2010-07-22
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Uppgifter om lägesbestämning
Mätmetod

Skala

Medelfel vid inmätning

Kommentar kring inmätning

RTK Problem med inmätningar inom Göteborg 466 pga tät vegetation.

Anvisning för leverans av lägesuppgifter till RAÄ

Anvisning för leverans av lägesuppgifter till länsstyrelse

Anvisning för objekttabell för enkel lämningstyp

Anvisning för objekttabell för sammansatt lämningstyp

Anvisning för antikvarisk bedömning, skadestatus och undersökningsstatus

Anvisning för beskrivning

Anvisningar för bilaga Objekttabell för särskild utredning

Ifylld blankett skickas till: fmisreg@raa.se 
  
Kontaktuppgifter: e-post: fornsok@raa.se, tel: 08 - 5191 8571 må - fre 9.00 - 11.30 
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Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan 
Objekttabell för särskild utredning användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.

RAÄ-nr Tillfällig arbetsid. (obj.nr) Osäker position Osäker utbredning Lägsta nivå (möh) Högsta nivå (möh)

Antikvarisk bedömning Skadestatus Undersökningsstatus

Antal Lämningstyp Egenskapsvärde Egenskapsvärde Egenskapsvärde

Beskrivning

Ja Nej Ja Nej

1

Objekttabell för enkel lämningstyp
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Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan 
Objekttabell för särskild utredning användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.

RAÄ-nr Tillfällig arbetsid. (obj.nr) Osäker position Osäker utbredning Lägsta nivå (möh) Högsta nivå (möh)

Antikvarisk bedömning Skadestatus Undersökningsstatus

Antal Sammansatt lämningstyp

Göteborg 466 35 37Ja Nej Ja Nej

1

Fast fornlämning Undersökt och borttagen

Boplats

Objekttabell för sammansatt lämningstyp

Antal Ingående lämningstyp Egenskapsvärde Egenskapsvärde Egenskapsvärde

1 Härd

Antal Ingående lämningstyp

Antal Ingående lämningstyp

Antal Ingående lämningstyp

Beskrivning

Rund   

✖✖

Antal Ingående lämningstyp

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

Vid förundersökning år 2010 grävdes fyra grävenheter inom fornlämningen. I en av dessa påträffades en härd, i en annan grävenhet fanns en nedgrävning. I 
samtliga grävda grävenheter fanns mindre mängder slagen flinta.  
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Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan 
Objekttabell för särskild utredning användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.

RAÄ-nr Tillfällig arbetsid. (obj.nr) Osäker position Osäker utbredning Lägsta nivå (möh) Högsta nivå (möh)

Antikvarisk bedömning Skadestatus Undersökningsstatus

Antal Sammansatt lämningstyp

Göteborg 464 26 27Ja Nej Ja Nej

1

Fast fornlämning Välbevarad Ej undersökt

Boplats

Objekttabell för sammansatt lämningstyp

Antal Ingående lämningstyp Egenskapsvärde Egenskapsvärde Egenskapsvärde

1

Antal Ingående lämningstyp

Antal Ingående lämningstyp

Antal Ingående lämningstyp

Beskrivning

✖✖

Antal Ingående lämningstyp

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

Vid förundersökning år 2010 avgränsades boplatsen åt väster, gränsen utgörs av berg. Boplatsen är ej avgränsad i övriga väderstreck. Dess innehåll och potential 
har ej bedömts då förundersökningen endast gjordes för avgränsning. 
I ett schakt framkom ett lager med kol och stenar samt slagen flinta som täckte tre mörkfärgningar, varav två möjliga kokgropar. 
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Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan 
Objekttabell för särskild utredning användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.

RAÄ-nr Tillfällig arbetsid. (obj.nr) Osäker position Osäker utbredning Lägsta nivå (möh) Högsta nivå (möh)

Antikvarisk bedömning Skadestatus Undersökningsstatus

Antal Sammansatt lämningstyp

NY 1 19 21Ja Nej Ja Nej

1

Fast fornlämning Skadad Ej undersökt

Boplats

Objekttabell för sammansatt lämningstyp

Antal Ingående lämningstyp Egenskapsvärde Egenskapsvärde Egenskapsvärde

2 Härd

Antal Ingående lämningstyp

7 Boplatslämning övrig

Antal Ingående lämningstyp

Antal Ingående lämningstyp

Beskrivning

   

✖✖

Antal Ingående lämningstyp

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

EgenskapsvärdeEgenskapsvärdeEgenskapsvärde

Boplatsen framkom vid förundersökning år 2010. Belägen i svag södersluttning, cirka 55 x 18 (N-S) meter stor. Öppen mark. Avgränsas åt N. och V. av 
urgrävda ytor, åt S. av mindre väg.  Boplatsen är topografiskt avskild från Göteborg 464 av berg.  
I de schakt som grävdes framkom 9 mörkfärgningar, varav 2 härdar samt rikligt med slagen flinta. Ytan är något störd av militär verksamhet under 1900-talet. 
Då förundersökningen endast gjordes för avgränsning har boplatsens innehåll och potential har ej bedömts, inga anläggningar undersöktes.
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Referenser

Kartmaterial

RAÄ-nr/Tillfällig arbetsid (objektnr) som berörs av referensen

Kartarkiv Kartakt/Årtal Karttyp

Kartarkiv Kartakt/Årtal Karttyp

Kartarkiv Kartakt/Årtal Karttyp

Lägg till

Ta bort

Skriftlig källa

RAÄ-nr/Tillfällig arbetsid (objektnr) som berörs av referensen

Skriftlig källa

Lägg till

Ta bort

Bild
Upphovsman Upphovsrätt

Datum Fotoidentitet/Titel Riktning till motivet

Fotokommentar

Bildformat för foton som levereras till FMIS skall vara JPEG. Max 800x600 pixlar

Lägg till

Ta bort
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