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Sammanfattning 
 
 
COWI AB har låtit genomföra en kulturhistorisk förstudie i ledningsstråken för en 
planerad gasledning på Hisingen i Göteborg. Förstudien har utförts av Arkeo-
logicentrum AB. Den har skett helt byråmässigt. Inget platsbesök har ingått. 

Det berörda området ligger strax väster om Älvsborgsbrons norra fäste. Det 
utgörs av f.d. åker- och hagmark som genom den kraftiga expansionen av 
Göteborgs hamn övergått i industrimark under mitten av 1900-talet. Hamnen är 
delvis utbyggd på fyllnadsmaterial. Den dominerande jordarten i de ej konstruerade 
delarna är lera och hällmark.  
 Det finns endast ett litet antal registrerade kulturhistoriska lämningar i 
undersökningsområdets närhet. Inne i undersökningsområdet är samtliga registre-
rade fasta fornlämningar redan undersökta och borttagna (Lundby 307, 308:2 och 
313). En särskild arkeologisk utredning steg 1 och 2 har tidigare utförts i nord-
västra delen av undersökningsområdet. 

Före utbyggnaden av hamnen visar de äldre kartorna att det fanns flera gårdar 
och torp i närheten av undersökningsområdet. Endast ett av torpen låg inom 
undersökningsområdets avgränsningar. Det är med stor sannolikhet helt förstört. 
Eftersom huvuddelen av undersökningsområdet inte kan rymma några lämningar 
från äldre tid är det i dag bara naturmarksområdena som kan vara aktuella för 
sådana lämningar.  

Det finns i undersökningsområdet två naturmarksområden. Det ena, i nordväst, 
är redan utrett år 2003 och befintliga fasta fornlämningar undersökta och borttagna. 
Det andra naturmarksområdet, i sydost, är mycket litet och bedöms ha obetydlig 
potential för fasta fornlämningar, främst på grund av höjden över havet och 
jordartsförhållandena. Några ytterligare antikvariska åtgärder är därför inte 
motiverade med anledning av den planerade gasledningen. 
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Inledning 
Bakgrund och syfte 

Inför en planerad gasledning i Göteborgs hamn, Västra Götalands län, har 
COWI AB beställt en förstudie över alternativa ledningssträckningar i form 
av 100 meter breda korridorer. Arkeologicentrum AB har utfört uppdraget.  
 
 
Undersökningsområde 

Undersökningsområdet utgörs av 100 meter breda korridorer vid de olika 
ledningsstråken. Det ligger i Göteborgs hamn, strax väster om Älvsborgs-
brons norra fäste på Hisingen i Göteborgs stad. Den sammanlagt cirka 3,5 
kilometer långa sträckan löper genom en del av Lundby socken i landskapet 
Västergötland enligt den äldre administrativa indelningen (figur 1). Även en 
liten del av Björlanda sockens tidigare utbredning ingår i området. 

Undersökningsområdets ligger inom det ekonomiska kartbladet 7B 0d 
Älvsborg. Dess nordvästligaste punkt finns vid Oljevägsmotet och den 
östligaste vid Ivarsbergsmotet. Ledningsstråken löper huvudsakligen genom 
cisternområdet söder om Oljevägen. Det tangerar i östra delen Ryaskogs 
naturreservat. Undersökningsområdets sammanlagda area är cirka 50 hektar. 
Data från ledningsstråkens närområden har också beaktats under denna 
förstudie. 
 

   

Metod och material 

Förstudien baseras på excerpter, d.v.s. utdrag av relevanta informations-
avsnitt, ur olika antikvariska källmaterial samt på äldre och nyare kartor och 
flygbilder. Inget platsbesök eller annat fältarbete har utförts i samband med 
förstudien.  

Excerperingen har bl.a. omfattat (se vidare under avsnittet Referenser):  
• registrerade kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets 

(RAÄ) informationssystem för fornminnen (FMIS),  
• värdefull och skyddad bebyggelse (BeBR, Länsstyrelsen), 
• arkeologiska fynd och fyndsamlingar i Historiska museets (SHM) 

och stadsmuseets (Carlotta) databaser, 
• berggrunds- och jordartsdata (SGU), 
• allmänna kartor samt lantmäteriakter med kartor i Lantmäteriets 

karttjänster (LSA, LMA, RAK),  
• äldre belägg och uppteckningar av ortnamn i ortnamnsdatabasen vid 

Institutet för språk och folkminnen (SOFI),  
• antikvariskt material och rapporter i biblioteksdatabaser och på 

stadsmuseets hemsida (GSM, LIBRIS, VITALIS),  
• värdefulla kulturmiljöer, riksintresseområden m.m. (RAÄ).  
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Figur 1. Undersökningsområdet (röd begränsningslinje) i Göteborgs hamn på 
Hisingen, Västra Götalands län. Skala 1:40 000. 
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Områdesbeskrivning 
Undersökningsområdet ligger på 5 till 10 meter över havet. Jordarterna är 
huvudsakligen hällmark och postglacial lera. Leran dominerar. Det finns i 
närområdet några små områden med postglacial sand. Den enda av Sveriges 
geologiska undersökning (SGU 2013-05-08) karterade sandmarken inne i 
undersökningsområdet ligger vid trafikplatsen på Oljevägen.  

Delar av undersökningsområdet ligger inte på naturlig mark, utan är 
konstruerade i samband med utbyggnaden av hamnen. De består av fyll-
nadsmaterial, vilket synliggörs vid en jämförelse med 1935 års strandlinje, 
som redan den är artificiell (östligaste delen) (figur 2).  
 Huvuddelen av undersökningsområdet utgörs av industrimark bebyggd 
med cisterner, kontorsbyggnader, parkeringsplatser m.m. Det betyder att 
nästan hela undersökningsområdet genomgått omfattande schaktningsarbe-
ten. Ett litet antal ytor med naturmark ingår: öster och sydväst om Ryaskogs 
naturreservat och längst mot nordväst vid Oljevägsmotet. Det är även vid 
den senare platsen som undersökningsområdet når de högsta nivåerna över 
havet. 
 
 

 
 
 
 
Figur 2. 1935 års strandlinje (blå) vid undersökningsområdet i Göteborgs hamn. 
Grönskrafferat område i nordväst är 2003 års arkeologiska utredningsområde (del 
av). Underlag: fastighetskartan © Lantmäteriet, Gävle. Skala 1:20 000. 
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Tidigare antikvarisk 
verksamhet 
Hisingen är ett av Sveriges mest fornlämningsrika områden. Fornlämningar 
har systematiskt registrerats här alltsedan den s.k. Göteborgsinventeringen 
under 1900-talets första del. RAÄ har via den numera nedlagda fornminnes-
inventeringen inventerat fornminnen på Hisingen vid två tillfällen. Göte-
borgsinventeringens resultat följdes upp och infördes i RAÄ:s fornminnes-
register vid förstagångsinventeringen på 1960- och 1970-talen. En revide-
ringsinventering skedde år 1989 (Jensen 1997:65 f.). Med undantag av 
Göteborgsinventeringen har ingen fornminnesinventering skett före utbygg-
naden av hamnen. Denna genomfördes vidare före uppkomsten av länsan-
tikvarieorganisationen år 1976 och före moderniseringen år 1988 av 1942 
års fornminneslag.  
 Arkeologiska undersökningar har utförts i mycket stora antal i Björlanda 
och Lundby socknar. Det beror både på förekomst av osedvanligt många 
fornlämningar och på bebyggelseexpansionen i Göteborgs utkanter. I när-
området (< ca 1500 meter) till undersökningsområdet har åtminstone ett 
trettiotal arkeologiska undersökningar genomförts (FMIS 2013-05-06). Fler-
talet har gällt förhistoriska boplatser och förhistoriska gravar.  
 I undersökningsområdet har ett litet antal arkeologiska undersökningar 
utförts. Undersökningsområdet tangeras av boplatsen (fyndplatsen) Lundby 
307, som undersöktes och borttogs år 1969. Två stensättningar, Lundby 
308:1-2, är undersökta och borttagna, oklart vilket år. År 2003 gjordes en 
särskild arkeologisk utredning (länsstyrelsens dnr 431-97558-2002) som be-
rörde den norra delen av undersökningsområdet (von der Luft 2004). 
Utredningsområdet för 2003 års särskilda utredning sträcker sig in i det nu 
aktuella undersökningsområdets nordvästligaste del (figur 2). Vi denna 
utredning framkom boplatsen Lundby 334. Boplatsen är enligt uppgift från 
länsstyrelsen 2013-06-27 undersökt och borttagen inför pågående byggna-
tion på platsen.  

Det finns flera skäl till den närmast totala avsaknaden av kulturhistoriska 
lämningar. Dels har utbyggnaden av hamnen delvis skett före uppkomsten 
av en modern uppdragsarkeologi, dels är hamnen till stora delar utbyggd på 
fyllnadsmaterial, dels är berörda nivåer över dagens strandlinje tämligen 
låga. De två senare faktorerna utesluter i viss utsträckning förekomst av 
fasta fornlämningar i undersökningsområdet. Den första faktorn betyder att 
fasta fornlämningar kan ha funnits här men borttagits utan antikvarisk 
medverkan. 

Stora mängder förhistoriska fynd har tillvaratagits i olika sammanhang i 
de två berörda socknarna (SHM 2013-05-06). Utöver flintfynden från den 
undersökta lämningen Lundby 307 och de två svallade flintfynden från 
Lundby 313 har inte något av dem kunnat knytas till undersökningsområdet. 
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Äldre tiders mark-
användning   
De största förändringarna av undersökningsområdet har skett omkring mit-
ten av förra seklet och senare. Dessförinnan utgjordes området huvudsak-
ligen av omväxlande åker- och betesmark med inslag av gles gårdsbebyg-
gelse och enstaka torp. Därefter har det praktiskt taget helt övergått i 
industrimark. Redan på 1935 års kartutgåva är hamnen under utbyggnad, 
även om den naturliga strandlinjen är tämligen oförändrad närmast under-
sökningsområdet. 

På 1973 års ekonomiska karta är hamnen utbyggd. Strandlinjen är 
kraftigt förändrad och i det närmaste identisk med dagens. Vägnätet är sig 
mycket likt. Den enda påtagliga skillnaden mot i dag är att det på ekono-
miska kartan finns några kvarvarande avsnitt med naturmark inne i industri-
området. De förändringar som genomförts i området mellan 1973 och 1934-
35 års utgåvor av ekonomiska kartan är däremot omvälvande. 

Före utbyggnaden av hamnen utgjorde undersökningsområdet åker- och 
betesmark under Stora Rödjan respektive Viken. Ryaskogs naturreservat var 
redan på 1930-talet ett naturskyddsområde. Sockengränsen mellan Björ-
landa i väster och Lundby i öster övertvärar undersökningsområdet. Den har 
sedermera förskjutits mot väster och norr. Väster om sockengränsen och 
inom byn Viken fanns på 1930-talet ett torp angränsande till Torpängen.  

På generalstabskartan utgiven år 1863 redovisas sparsamt med be-
byggelse i undersökningsområdets närhet. I Lundby-delen finns Stora 
Rödjans gård, två båtsmanstorp, samt ytterligare ett torp, nära socken-
gränsen till Björlanda. I Björlanda-delen finns flera torp och gårdar i och 
nära undersökningsområdets västligaste del, inom byn Viken. 
  Den äldsta kartan över undersökningsområdet är en geometrisk karta 
upprättad år 1760. Den redovisar överstebostället Stora Rödjan (IP01), som 
nu uppvisar en ganska liten omfattning av inägomarken med spridda 
”åkerlindor” på utmarken. Gården är belagd i skrift år 1659. Lantmätaren 
har vid sin förrättning på två ytor nära dåvarande strandlinjen noterat att ”På 
denna tract synes hafva warit åker för långliga tider sedan” respektive 
”Mycket gamla åkerlindor”. Vid karteringstillfället år 1760 nyttjades dessa 
ytor som betesmark. Därutöver är en gammal gårdstomt markerad på denna 
kartutgåva, nära gränsen till Björlanda socken. Platsen för den gamla gårds-
tomten synes vara densamma som för några torp på 1935 års kartutgåva 
(IP02-06). 
 Den allra äldsta lantmäterikartan som inbegriper undersökningsområdet 
är från år 1673. Den är en gränsbestämningskarta som skiljer Swänske 
Hising – där Lundby låg – från Norske Hising – där Björlanda låg. På denna 
karta redovisas, förutom aktuella gränser, färdvägen mellan Färjestaden och 
Viken, men inga andra detaljer av intresse för denna förstudie. 
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Resultat 
Kulturhistoriska lämningar 

Ett litet antal kulturhistoriska lämningar finns i dag registrerade i undersök-
ningsområdet (tabell 1, figur 3 och 4). Flertalet är undersökta och borttagna. 
Kring fyndplatsen Lundby 313 (tidigare Björlanda 424) har ingen närmare 
information kunnat inhämtas. Fyndplatsen redovisas inte i 2003 års utred-
ning (von der Luft 2004). Den är i FMIS inprickad på en befintlig väg, och 
bör vara antingen borttagen eller felinprickad, då lägesuppgifterna i äldre 
inventeringsresultat ofta är bristfälliga.  
 
Tabell 1. Registrerade kulturhistoriska lämningar i undersökningsområdet med 
närmaste omland. Jfr figur 3 och 4. Kursiverade lämningar återfinns inne i under-
sökningsområdet. 

 
RAÄ-ID Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 

bedömning 
Anm. 

Lundby 
135 

Stadslager Kulturlager Fast fornlämning Platsen för Gamla 
Göteborg, 1604-1611 

Lundby 
138 

Minnesmärke Minnessten, 
vägbygge 1921-
23 

Övrig kultur-
historisk lämning 

Kvar på angiven plats 
vid revideringsinven-
tering 1989 

Lundby 
139 

Fornlämnings-
liknande lämning 

Röseliknande Övrig kultur-
historisk lämning 

Ej besökt vid revide-
ringsinventering 1989 

Lundby 
140 

Fästning/skans  Fast fornlämning  

Lundby 
141 

Stensättning Grav Övrig kultur-
historisk lämning 

Undersökt och 
borttagen 1969 

Lundby 
250 

Vägmärke Vägvisarsten, 
Göteborg/Björ-
landa 

Övrig kultur-
historisk lämning 

 

Lundby 
307 

Fyndplats Flinta, mikrospån 
m.m., sekundärt 
läge 

Undersökt och 
borttagen 

Undersökt och 
borttagen 1968 

Lundby 
308:1 

Stensättning i 
gravgrupp 

Grav Övrig kultur-
historisk lämning 

Undersökt och 
borttagen 

Lundby 
308:2 

Stensättning i 
gravgrupp 

Grav Övrig kultur-
historisk lämning 

Inne i uo, undersökt 
och borttagen 

Lundby 
313 

Fyndplats 2 svallade 
flintstycken 

Övrig kulturhisto-
risk lämning 

Inne i uo 

Lundby 
334 

Boplats 1 avslag med 
retusch samt 24 
avslag 

Fast fornlämning Påträffad vid arkeo-
logisk utredning år 
2003, undersökt och 
borttagen enligt uppgift 
från länsstyrelsen; 
FMIS ej uppdaterat 



Arkeologicentrum AB 

 

7 
 

Inte heller i närheten men utanför undersökningsområdet finns några 
större antal lämningar. De kända lämningarna i närheten utgörs av boplatser, 
fyndplatser, stensättningar (d.v.s. förhistoriska gravar), en skans m.m. 
(FMIS 2013-05-06).  
 Bland de indikationer på möjliga kulturhistoriska lämningar som fram-
kommit under denna förstudie finns bebyggelselämningar i form av numera 
försvunna, som regel borttagna, gårdar och torp. Nio belagda gårds- och 
torplägen finns i närheten, men bara ett av dem ligger inne i undersöknings-
området (tabell 2, figur 3 och 4). Ett torp fanns tidigare sydost om Ryaskogs 
naturreservat (IP09). Torpet etablerades sent och är belagt på karta år 1935. 
Det är inte sannolikt att det finns kvar några fysiska spår efter torpet. 
Kulturlager tillhöriga torp anses sakna antikvariskt intresse. De registreras 
normalt inte vid kulturhistoriska inventeringar och införs inte heller i RAÄ:s 
databas (jfr Blomqvist 2007). 
 
 
Tabell 2. Indikationer på kulturhistoriska lämningar i och nära undersök-
ningsområdet. Jfr figur 3 och 4. Kursiverad indikation återfinns inne i undersök-
ningsområdet. 

 
ID-nr   Lämningstyp Källa Anm. 

IP01 By-/gårdstomt 1760 års karta Troligen helt borttagen 

IP02 Lägenhets-
bebyggelse 

1760 års karta Troligen helt borttagen 

IP03 Lägenhets-
bebyggelse 

1935 års karta Troligen helt borttagen 

IP04 Lägenhets-
bebyggelse 

1935 års karta Troligen helt borttagen 

IP05 Lägenhets-
bebyggelse 

1935 års karta Troligen helt borttagen 

IP06 Lägenhets-
bebyggelse 

1935 års karta Troligen helt borttagen 

IP07 Lägenhets-
bebyggelse 

1935 års karta Kan delvis kvarligga men 
skadad vid arkeologisk 
undersökning av Lundby 307 
och järnväg 

IP08 By-/gårdstomt 1935 års karta Kan delvis kvarligga men 
skadad av väg 

IP09 Lägenhets-
bebyggelse 

1935 års karta Inne i uo, troligen borttagen 

 

 

Övriga kulturvärden i undersökningsområdet med 
omland 

Det finns i eller nära undersökningsområdet inga särskilda kulturvärden 
enligt Miljöbalken (SFS1998:808, kap. 3 och 7) eller lagen om kulturmin-
nen m.m. (SFS 1988:950, kap. 3-4).  
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Figur 3. Kulturhistoriska lämningar i undersökningsområdets västra del. Skikt ur 
FMIS (2013-05-06) samt indikationer som framkommit under denna förstudie (IP-
nummer). Jfr tabell 1 och 2. 1935 års strandlinje markerad med blått. Underlag: 
fastighetskartan © Lantmäteriet, Gävle. Skala 1: 10 000. 
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Figur 4. Kulturhistoriska lämningar i undersökningsområdets östra del. Skikt ur 
FMIS (2013-05-06) samt indikationer som framkommit under denna förstudie (IP-
nummer). Jfr tabell 1 och 2. 1935 års strandlinje markerad med blått. Underlag: 
fastighetskartan © Lantmäteriet, Gävle. Skala 1: 10 000. 
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Konklusion 
Kända kulturvärden i undersökningsområdet 

Av de kända eller potentiella kulturhistoriska lämningarna i undersöknings-
området behöver inte någon beaktas. Samtliga är borttagna, med och utan 
föregående arkeologisk undersökning. En möjlig torplämning (IP09) inne i 
undersökningsområdet är etablerad sent och huvudsakligen eller helt för-
störd. Eventuella lämningar efter denna saknar antikvariskt intresse.  
 
Tabell 3. Kända kulturhistoriska lämningar inne i undersökningsområdet. 

 
RAÄ-ID Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 

bedömning 
Anm. 

Lundby 
307 

Fyndplats Flinta, mikrospån 
m.m., sekundärt 
läge 

Undersökt och 
borttagen 

Undersökt och 
borttagen 1968 

Lundby 
308:2 

Stensättning i 
gravgrupp 

Grav Övrig kultur-
historisk lämning 

Undersökt och 
borttagen 

Lundby 
313 

Fyndplats 2 svallade 
flintstycken 

Övrig kulturhisto-
risk lämning 

Inne i uo, sannolikt 
borttagen vid vägbygge 

IP09 Lägenhets-
bebyggelse 

F.d. torp på 1935 
års karta 

Förstörd Troligen helt borttagen 

 

 
Potential för okända kulturminnen i undersök-
ningsområdet 

Undersökningsområdets belägenhet nära dagens strandlinje begränsar den 
tidsrymd som området legat ovanför strandlinjen till de senaste 4000 åren. 
Undersökningsområdet kan i sina nordligaste och högst belägna delar ha 
nyttjats mera extensivt fr.o.m. inträdet i bronsåldern (1800-500 f.Kr.).  
 De historiska kartorna tydliggör att åkerbruk förekommit här under 
mycket lång tid, inte bara genom karterad åkermark, utan också genom upp-
gifter om gamla åkrar i vad som vid karteringstillfället utgjorde hagmark. 
Spåren av denna, äldre tiders markanvändning är undanröjda vid över-
gången till industrimark. De torp- och gårdstomter som redovisas på äldre 
kartor är samtliga undanröjda.  

Delar av undersökningsområdet kan inte rymma fasta fornlämningar. 
Det är de områden som är förstörda genom omfattande markingrepp eller 
som nyskapats av fyllnadsmaterial.  

Potential för kulturminnen finns egentligen bara i naturmarken i under-
sökningsområdet. Det finns två områden med naturmark, ett i nordväst vid 
Oljevägsmotet, och ett i öster, beläget söder om reningsverket.  



Arkeologicentrum AB 

 

11 
 

I naturmarksområdet i nordväst har en boplats tidigare undersökts och 
tagits bort, Lundby 307. Fyndplatsen Lundby 313 behöver inte beaktas, då 
en väg dragits över fyndplatsen. Hela närområdet har vidare varit föremål 
för en särskild arkeologisk utredning steg 1 och 2 (von der Luft 2004), 
bekostad av Fastighetskontoret, Göteborgs stad. Vid utredningen gjordes ett 
nyfynd, Lundby 334. Denna boplats har sedermera undersökts och borttagits 
för att ge plats för den logistikhall som är under uppförande.  
 Det andra området med naturmark finns längst mot sydost, söder om 
reningsverket. Det utgörs troligen av hällmark på cirka 10 meter över havet. 
Här kan kulturminnen inte uteslutas. Troligast kan det röra sig om sentida 
kulturminnen med synlig begränsning. Sannolikheten för annat än 
exempelvis stengärdesgårdar är inte stor. För tillståndsprövning enligt lagen 
om kulturminnen är det bara nödvändigt att utreda om fast fornlämning 
berörs av arbetsföretaget (KML, 2 kap. 11 §), och den frågan är, genom den 
tidigare särskilda utredningen i det antikvariskt mest intressanta natur-
marksområdet i nordväst, redan besvarad.  
 Den smala remsa av Ryaskogs naturreservat som ligger inom en korridor 
i östra delen av undersökningsområdet förutsätts inte komma att nyttjas. 
 
 
Ytterligare antikvariska åtgärder 

I naturmarksområdet i nordväst är inga ytterligare antikvariska åtgärder 
motiverade, eftersom detta område redan utretts arkeologiskt i ett annat 
sammanhang. Påträffade fasta fornlämningar i detta område är redan 
undersökta och borttagna.  

Detsamma gäller för naturmarken i sydost. Detta område är mycket litet, 
knappt 200 meter långt och 100 meter brett. Om det går att undvika mark-
ingrepp i naturmarken och i stället nyttja redan skadade ytor vid befintlig 
väg bortfaller behovet av särskild arkeologisk utredning. Området är inte 
stort. Dess area ligger i underkanten för vad som brukar anses motivera 
särskild arkeologisk utredning enligt KML, 2 kap. 11 §. Det torde till största 
delen utgöras av hällmark. Sannolikheten för förekomst av fast fornlämning 
är obetydlig. Man kan undvika tidsförluster och kostnader för särskild 
utredning genom att endast nyttja redan skadade ytor nära väg. 

I övriga delar av undersökningsområdet, d.v.s. inom hamnområdets 
industrimark, är inga ytterligare antikvariska åtgärder motiverade.  
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