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Rapport 2010:29 

Utredningsrapport 
Inför detaljplan inom fastigheterna Osebacken 1:28 m.fl. i Ale 
kommun 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Karta över Ale kommun med läget för utredningsområdet inom fastigheterna Osebacken 1:28 m.fl. markerat 
med en röd punkt. Skala 1:250 000. 
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Figur 2. Karta över utredningsområdet. På kartan är även kända lämningar markerade. Skala 1:10 000. 
 

Bakgrund 
Västarvet, Lödöse museum genomförde under september 2010 en särskild utredning 
inom fastigheterna Osebacken 1:28 m.fl. i Starrkärr socken, Ale kommun. 
Utredningen skedde på uppdrag av Ale kommun och verkställdes inför framtagandet 
av en detaljplan för byggnation av industrier inom området. Uppdraget genomfördes 
enligt länsstyrelsens beslut, diarienummer 431-10007-2010.  
 
Ansvarig projektledare var Mats Hellgren och rapportansvarig har varit Andreas 
Åhman båda är anställda som antikvarier vid Lödöse museum. 
 

Syfte 
Utredningens syfte var att ta reda på om det fanns fornlämningar inom det aktuella 
området. Målsättningen var att alla eventuellt förekommande lämningar inom 
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utredningsområdet skulle bli kända. Det har även varit utredningens uppgift att 
bedöma förekommande lämningars fornlämningsstatus. 
 

Metod 
Utredningen har omfattat kart- och arkivstudier över det berörda området. 
Fältarbetet har omfattat en kombination av inventering, sökschaktsgrävning samt 
grävning av provgropar. Sökschaktsgrävning innebär att man med en grävmaskin 
gräver utredningsschakt och tar bort de övre jordlagret för att söka efter bevarade 
lämningar under markytan. I samband med schaktningen rensas ytan kontinuerligt 
för att undersöka förmodade lämningar. Som ett komplement till utredningsschakten 
så grävdes även ett antal provgropar för hand på platser som inte kunde nås med 
grävmaskin. Provgroparna placerades i lägen som bedömdes vara lämpliga ur 
boplatssynpunkt. 
 
Under fältarbetet inventerades även de berörda markområdena för att söka efter 
eventuella synliga lämningar ovan mark. Vid denna inventering granskades också 
blottlagda jordmassor, i exempelvis partier med hjulspår/körskador, rotvältor och 
fåror efter vattenavrinning, för att söka efter arkeologiska fynd. 
 
Schakt, lämningar och andra relevanta iakttagelser har mätts in med GPS-utrustning 
samt dokumenterats med fältanteckningar och digitala fotografier. 
 
Vid utredningar undersöks vanligtvis inte lämningar. I vissa fall kan det emellertid 
vara nödvändigt att undersöka enstaka objekt om det krävs för att klargöra om de är 
fornlämningar eller inte. 
 
Fynd eller provmaterial tillvaratas vanligen inte vid arkeologiska utredningar utan 
förekomsten dokumenteras i fält varpå fynden läggs tillbaka på fyndplatsen. Vid 
händelse av att särskilt ovanliga eller på annat sätt intressanta fynd hittas kan de i 
undantagsfall tillvaratas. Tillvaratagande av enstaka prover av exempelvis bränd lera, 
slagg eller träkol kan i vissa fall även förekoma. 
 

Landskap, topografi och fornlämningar 
Platsen för den aktuella utredningen är belägen norr om riksväg 45 cirka en kilometer 
norr om Nol. Utredningen omfattar ett cirka 8 hektar stort område som mestadels 
består av kuperad och bergig skogsmark. I norra delen finns en cirka 4000 
kvadratmeter stor våtmark. Områdets sydöstra del utgörs av stora avschaktade och 
grusade ytor som för närvarande används som etableringsområde samt 
uppställningsplats för bodar, maskiner och material tillhörande pågående 
motorvägsbygge (riksväg 45). 
 
I nära anslutning till utredningsområdet finns flera kända lämningar i form av 
boplatser (RAÄ 206, 207, 211), ett härdområde (RAÄ 208) och ett 
röjningsröseområde (RAÄ 193). 
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Figur 3. Grävning av 
sökschakt i skogsmark. 

 

Genomförande 
Utredningens fältarbete genomfördes under perioden 1-3 september 2010. Under 
fältarbetet genomfördes sökschaktsgrävning, grävning av provgropar och 
fältinventering. Sökschaktsgrävningen genomfördes med en mindre larvgående 
grävmaskin med planeringsskopa. Totalt grävdes 26 utredningsschakt. Schakten var 
cirka 1,3 meter breda och varierade i längd mellan 2 och 12,5 meter. Den 
sammanlagda schaktytan motsvarade cirka 160 kvadratmeter. Schakten grävdes 
genom matjorden ner till den orörda alven, vilket i genomsnitt motsvarade ett 
schaktdjup på cirka 20 centimeter. Beskrivning av schakten finns i bilaga nr 2. 
 
Under utredningen grävdes även fem provgropar vilket motsvarade en yta av två 
kvadratmeter. Provgroparna placerades på intressanta topografiska lägen som 
bedömdes vara möjliga boplatslägen. 
 
Namn Längd, bredd och djup (m) Beskrivning 

PG_277 0,5 x 0,5 0,20 Förna av brun morän. Alv av brun morän. 

PG_281 0,5 x 0,5 0,20 Förna av brun morän. Alv av brun morän. 

PG_297 0,5 x 0,5 0,20 Förna av brun morän. Alv av brun morän. 

PG_301 0,5 x 0,5 0,20 Förna av brun morän. Alv av brun morän. 

PG_320 1,0 x 1,0 0,20 Förna av brun morän. Alv av brun morän. 

 
Tabell 1. Lista över grävda provgropar 
 
Under fältarbetet genomfördes även en inventering för att söka efter synliga 
lämningar såsom exempelvis gravar, gränsstenar eller olika former av agrara 
lämningar. I samband med denna inventering så studerades även marken på de 
platser där vegetationsskiktet var borta och jorden låg öppen. Syftet var att söka efter 
eventuella arkeologiska fynd. Dessa ytor utgjordes till exempel av hjulspår efter 
skogsmaskiner, rotvältor och fåror som bildats efter rinnande regnvatten. 
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Resultat 
Vid utredningen hittades en kulturhistorisk lämning och två fasta fornlämningar. 
Dessa utgjordes av ett område med odlingsrösen och två förhistoriska boplatser. Det 
bör dock poängteras att område 1 som utgörs av fossil åkermark ligger utanför det 
aktuella utredningsområdet medan området 2 till viss del är beläget inom områdets 
östra del, se kartan figur 4. 
 

 
 
Figur 4. Nyupptäckta lämningar, områdena 1, 2 och 3. Den nyupptäckta fossila åkermarken ligger utanför 
utredningsområdet, men västra delen av den tidigare kända fossila åkermarken, Starrkärr 193:1, ligger i angränsning 
till områdets östra gräns. Skala 1:4000. 
 

Område 1 – Område med fossil åkermark 
Område nr 1 utgörs av ett cirka 50 x 25 meter stort område inom vilket vi under 
inventeringen upptäckte 15 odlingsrösen. Rösena var av oregelbunden till närmast 
rund form. De var mellan 1-2,5 meter stora och hade en relativt flack profil. Rösena 
är sannolikt från historisk tid men området är inte angivet som odlingsmark på 
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häradskartan som upprättades på 1890-talet, se bilaga 4. De nyupptäckta rösena låg i 
anslutning till ett redan känt område med odlingsrösen, Starrkärr 193:1. 
 
De nyupptäckta rösena har anmälts till Riksantikvarieämbetets digitala 
fornminnessystem (FMIS) men eftersom de låg i anslutning till redan känd fossil 
åkermark så blev det ingen ny kulturhistorisk lämning. Istället blev det ett tillägg till 
Starrkärr 193:1 vars område har utvidgats så att det nu även omfattar den del där de 
nyupptäckta rösena förekom. De nyupptäckta lämningarna inom område 1 ligger 
utanför det aktuella utredningsområdet men den registrerade lämningen Starrkärr 
193:1 tangerar emellertid utredningsområdets östra gräns. Det är därför sannolikt att 
Starrkärr 193:1 trots allt kommer att beröras vid en eventuell exploatering. 
 
 

 
 
Figur 5. Karta över utbredning av område 1. De gröna punkterna på kartan är inmätta odlingsrösen. På kartan syns 
även en rosa linje som avser begränsningen av den tidigare kända kulturhistoriska lämningen Starrkärr 193:1. Skala 
1:400. 
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Område 2 – Boplats 
Område 2 utgörs av ett boplatsområde. Inom ett cirka 80 x 45 meter stort område 
hittades vid fältarbetet ett 30-tal fynd av slagen flinta. Fynden gjordes i schakt och 
hittades på platser med öppen jord. Invid en rot hittades en skivyxa av flinta. 
Skivyxan har tillvaratagits men de övriga flintfynden återdeponerades direkt på 
platsen. För mer information om fynden se fyndlistan i bilaga 4. Utöver flintfynden 
så upptäcktes även en sotfläck i ett av utredningsschakten som indikerar att det även 
kan förekomma bevarade anläggningar inom boplatsområdet. Boplatsen utbredning 
är inte fastställd och dess ålder är i nuläget inte känd. 
 
 

 

Figur 6. En skivyxa som hittades inom 
boplatsen, Starrkärr 220, under 
utredningen benämnd  som område 2. 
Yxan var cirka 7 x 9 cm stor. Skivyxan 
är en mesolitisk redskapstyp. 

 
 
Boplatsen har bedömts som en fast fornlämning som har anmälts till FMIS och är 
registrerad som Starrkärr 220. Den huvudsakliga delen av boplatsen tycks ligga 
utanför utredningsområdet men delar av den ligger inom områdets östra del. 
Eftersom boplatsen utbredning inte är bestämd så är det oklart i vilken omfattning 
den berörs vid en eventuell exploatering inom det aktuella detaljplaneområdet. 
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Figur 7. Karta över område 2. De svarta kryssen på kartan är platsen för flintfynd. NB! Flera fynd kan förekomma 
på en markerad fyndplats. De blåa fälten är utredningsschakt. Den grå linjen är utredningsområdets gräns vilket visar 
att endast vissa delar av boplatsen ligger inom området. På kartan kan man även se att område 2 delvis ligger inom 
samma området som Starrkärr 193:1. Skala 1:700. 
 

Område 3 – Boplats 
Område 3 utgörs av ett boplatsområde. Vid schaktningen hittades en härd och fem 
bitar av slagen flinta. I sökschakten hittades även rikligt med träkol som kan vara 
ytterligare en indikation på boplatsverksamhet. Området med boplatsindikationer 
omfattade vid utredningen cirka 70 x 20 meter men utbredningen är inte fastställd. 
Boplatsens ålder och omfattning är således i nuläget inte känd. 
 
Platsen har bedömts som en fast fornlämning och har anmälts till FMIS och är 
registrerad som Starrkärr 221. 
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Figur 8. Karta över område 3. På kartan syns utredningsschakten markerade med blå färg, fyndplatser med kryss och i 
det södra schaktet är härden markerad med grönt. Skala 1:500. 
 

Slutsatser och åtgärdsförslag 
Vid utredningen upptäcktes nya röjningsrösen som ingår i större tidigare känt ett 
område med fossil åkermark, Starrkärr 193:1. Den nyupptäckta delen av 
röjningsröseområdet ligger utanför det aktuella utredningsområdet men de västra 
delarna av Starrkärr 193:1 ligger på gränsen till området och kan komma att beröras 
vid exploatering. Starrkärr 193:1 är en kulturhistorisk lämning som man bör ta 
hänsyn till för att undvika ingrepp. 
 
Vid utredningen hittades två boplatser som är fasta fornlämningar, Starrkärr 220 och 
221. Fornlämningen Starrkärr 220 ligger delvis inom utredningsområdet och kommer 
vid exploatering att beröras. Vid eventuell exploatering anser Lödöse museum att 
fornlämningen ska förundersökas för att fastställa fornlämningens art och omfattning 
inför ett eventuellt beslut om borttagande. 
 
Fornlämningen Starrkärr 221 ligger inom utredningsområdet och kommer vid 
exploatering att beröras. Vid eventuell exploatering anser Lödöse museum att 

9 



Lödöse museum 

fornlämningen ska förundersökas för att ta reda på mer om fornlämningens art och 
omfattning inför ett eventuellt beslut om borttagande. 
 

Sammanfattning 
Under september 2010 genomförde Lödöse museum en särskild utredning inom 
fastigheterna Osebacken 1:28 m.fl. i Ale kommun. Utredningen genomfördes på 
uppdrag av Ale kommun och genomfördes inför upprättandet av ny detaljplan över 
området. Vid utredningen hittades ett antal röjningsrösen som innebar en utvidgning 
av ett tidigare känt röjningsröse område, Starrkärr 193:1. Vidare upptäcktes två fasta 
fornlämningar i form av förhistoriska boplatser, Starrkärr 220 och 221. 
 
Om man genomför exploateringar som berör de nyupptäcka fasta fornlämningarna, 
Starrkärr 220 och 221 så anser museet att de ska förundersökas för att ta reda på mer 
om deras art och omfattning.  
 
Starrkärr 193:1 är en kulturhistorisk lämning som ligger i anslutning till 
utredningsområdets östra del. Det är museets bedömning att man vid eventuell 
exploatering bör undvika ingrepp denna lämning. 
 
 
 
 
Andreas Åhman 
Västarvet/Lödöse museum 
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Bilaga 1 - Tekniska och administrativa uppgifter 
 
 
 
 
Beslutande länsstyrelse..............................................Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Länsstyrelsens diarienummer...................................................................... 431-10007-2010 
Datum för beslut ...................................................................................................2010-08-09 
 
Ansvarig organisation............................................................... Västarvet/Lödöse museum 
Västarvets projektnummer ............................................................................................10105 
Västarvets diarienummer......................................................................................... 753-2010 
Typ av undersökning/åtgärd ...................................................................Särskild utredning 
Projektledare..................................................................................................... Mats Hellgren 
Fältarbetsledare ................................................................................................ Mats Hellgren 
Fältpersonal ...................................................................................................Andreas Åhman 
Rapportansvarig ............................................................................................Andreas Åhman 
 
Uppdragsgivare .................................................................................................. Ale kommun 
Kostnadsansvarig .............................................................................................. Ale kommun 
Orsak till uppdraget................................................................................................ Detaljplan 
 
Län ..................................................................................................................Västra Götaland 
Kommun.............................................................................................................................. Ale 
Socken .........................................................................................................................Starrkärr 
Fastigheter............................................................................................. Osebacken 1:28 m.fl. 
 
Fältarbetstid ................................................................................... 2010-09-01 – 2010-09-03 
Antal arbetsdagar i fält ...........................................................................................3 fältdagar 
Arkeologitimmar..................................................................................................... 32 timmar 
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Bilaga 2 – Schaktbeskrivningar 
 

Antal schakt 26 st 
Schaktyta 160,8 kvadratmeter 

Schaktvolym 32,16 kubikmeter 
Längsta schaktet 12,5 meter 
Kortaste schaktet 2,0 meter 

Medeldjup 0,21 meter 
 
 
Namn Längd, bredd och djup (m) Beskrivning 

Sch_101 3,5 X 1,3 0,30 Matjord av svart, fuktig och humös jord. 

Sch_105 3,0 X 1,3 0,30 Matjord av brun silt. 

Sch_126 4,5 X 1,3 0,20 Matjord av brun morän. 

Sch_144 3,0 X 1,3 0,20 Matjord av svart, fuktig sedimentär jord. 

Sch_151 3,0 X 1,3 0,20 Matjord av brungrå morän. 

Sch_162 4,0 X 2,5 0,20 Matjord av gråbrun silt. 

Sch_176 5,0 X 1,3 0,20 Matjord av gråbrun silt. 

Sch_201 12,5 X 1,3 0,20 Matjord av gråbrun silt. 

Sch_212 6,0 X 1,3 0,20 Matjord av gråbrun silt. 

Sch_216 6,5 X 1,3 0,20 Matjord av gråbrun silt. 

Sch_220 6,0 X 1,3 0,20 Matjord av gråbrun silt. 

Sch_225 6,5 X 1,3 0,20 Matjord av gråbrun silt. 

Sch_231 3,0 X 1,3 0,20 Matjord av brun silt. 

Sch_235 8,0 X 1,3 0,20 Matjord av gråbrun silt. 

Sch_239 2,0 X 1,3 0,20 Matjord av gråbrun silt. 

Sch_243 3,0 X 1,3 0,20 Matjord av gråbrun silt. 

Sch_247 3,5 X 1,3 0,20 Matjord av brun silt. 

Sch_251 4,0 X 1,3 0,20 Matjord av brun grusig silt. 

Sch_257 6,0 X 1,3 0,20 Matjord av brun silt. Under matjordslagret 
följde berggrunden. 

Sch_261 2,0 X 1,3 0,20 Matjord av brun silt. Under matjordslagret 
följde berggrunden. 

Sch_265 4,0 X 1,3 0,20 Matjord av ljusbrun mo 

Sch_273 4,0 X 1,3 0,20 Matjord av brun morän. 

Sch_285 3,5 X 1,3 0,20 Matjord av brun morän 

Sch_289 4,0 X 1,3 0,20 Matjord av brun morän 

Sch_340 5,0 X 1,3 0,20 Matjord av brun morän. 

Sch_360 4,5 X 1,3 0,20 Matjord av brun morän. 
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Bilaga 3 – Schaktplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skala 1:2000. 
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Bilaga 4 – Häradskarta  
 
 

 
 
Häradskarta från 1890-talet med de nyupptäckta lämningarna markerade. De orangea fälten markerar odlad mark 
kring år 1890. Enligt kartmaterialet förekommer således ingen odling inom vare sig Starrkärr 1993:1 eller området 1 
vid denna tidpunkt. På kartan syns utredningsområdet med en grå streckad begränsningslinje. Enligt kartan har det å 
andra sidan varit åkermark på de ytor som idag är avschaktade och används som arbetsområde för pågående 
motorvägsbygge. Skala 1:3 000. 
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Bilaga 5 – Fyndlista 
 
 
Fynd-id Material Typ Antal Kommentar Område 
109 Flinta Avslag 2 Två avslag funna i öppen jord. Område 2 

110 Flinta Splitter 1 Ett splitter funnet i öppen jord. Område 2 

123 Flinta Splitter 1 Ett splitter funnet i öppen jord. Område 2 

124 Flinta Mikrospånfragment 1 Fragment av mikrospån funnet i 
hjulspår i en slänt där vatten sköljt 
fram stenar. 

Område 2 

125 Flinta Skivyxa 1 Skivyxa funnen i jord invid en 
stubbe. 

Område 2 

130 Flinta Avslag 1 Ett avslag funnet vid rensning i 
schakt 126 

Område 2 

131 Flinta Avslag 1 Avslag funnet i öppen jord norr om 
schakt 126. 

Område 2 

132 Flinta Avslag 1 Avslag funnet i öppen jord norr om 
schakt 126. 

Område 2 

133 Flinta Splitter 1 Splitter funnet i öppen jord norr om 
schakt 126. 

Område 2 

143 Flinta Kärnfragment 1 Funnet i öppen jord intill stubbe. Område 2 

148 Flinta Avslag 1 Funnet i öppen jord. Område 2 

149 Flinta Avslag 1 Avslag funnet i körspår i en slänt. Område 2 

150 Flinta Avslag 2 Två avslag funna i öppen jord. Område 2 

159 Flinta Övrig slagen 1 En flinta funnen i öppen jord. Område 2 

160 Flinta Övrig slagen 15 15 flintor funna i öppen jord i ett 
mindre inhak. 

Område 2 

161 Flinta Övrig slagen 2 Funna i öppen jord. Område 2 

198 Flinta Avslag 1 Ett avslag funnet i körspår, 
framspolat. 

Område 2 

199 Flinta Övrig slagen 1 Flinta funnet i körspår, framspolat. Område 2 

200 Flinta Spånfragment 1 Spånfragment funnet i körspår, 
framspolat. 

Område 2 

256 Flinta Övrig slagen 3 Tre slagna flintor upptäckta vid 
rensning i schakt 251. 

Område 3 

300 Flinta Avslag 2 Två flintavslag funna i schakt 162. Område 3 
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Bilaga 6 - Rapporter 
 
2010:1  Särskild utredning. Inför detaljplaneläggning för bostäder inom fastigheterna 

Skönningared 7:9, 7:5, 6:15 m fl i Ale kommun, Västergötland 
Andreas Åhman. 
 

2010:2 Särskild utredning. Inför detaljplaneläggning inom fastigheterna Hällered 1:34 m fl, 
Sandhult socken, Borås kommun, Västergötland 

 Mats Hellgren 
 
2010:3 Särskild utredning. Inför detaljplaneläggning inom fastigheterna Skepplanda 

Prästgård 1:7 och 1:13, Skepplanda socken, Ale kommun, Västergötland 
 Mats Hellgren 
 
2010:4 Särskild utredning. Inför detaljplaneläggning inom fastigheten Kilarna 1:81 m fl, 

Åmåls socken och kommun, Västergötland 
 Mats Hellgren 
 
2010:5 Förundersökning gällande RAÄ 1 inom fastigheten Hjällsnäs 52:1, Stora Lundby 

socken, Lerum kommun, Västergötland 
 Mats Hellgren 
 
2010:6              Arkeologisk förundersökning. Inför detaljplaneläggning av bebyggelse inom 

fastigheten Lockryd 4:1 m fl i Sexdrega socken, Svenljunga kommun, Västergötland 
Leif Johansson 

 
2010:7 Arkeologisk förundersökning inför kabelnedläggelse samt lagning av grav inom 

fastigheten Lerum 3:8, Väne-Åsaka socken, Trollhättans kommun, Västergötland 
Leif Johansson 

 
2010:8 Arkeologisk förundersökning inför jordvärmekabelanläggning inom fastigheten Äng 

3:58, Dals Ed socken, Dals Eds kommun, Västergötland 
Leif Johansson 

 
2010:9 Arkeologisk förundersökning inför jordvärmekabelanläggning inom fastigheten Äng 

4:53, Dals Ed socken, Dals Eds kommun, Västergötland 
Leif Johansson 

 
2010:10 Arkeologisk utredning. Inför detaljplaneläggning för industribebyggelse inom 

fastigheterna Nolby 38:1, Alingsås socken och kommun, Västergötland 
 Mats Hellgren 
 
2010:11 Arkeologisk utredning och kompletterande förundersökning inom fastigheten 

Tingberg 3:47, Sankt Peder socken, Lilla Edets kommun, Västergötland 
 Mats Hellgren 
 
2010:12 Arkeologisk forskningsundersökning. Projektet Säms kyrkor, RAÄ 49 & 55, Södra 

Säm socken, Ulricehamns kommun, Västergötland 
 Claes Theliander & Clas Tollin 
  
2010:13 Arkeologisk undersökning inom del av fornlämning Hemsjö 34 i Alingsås kommun, 

Västergötland.  
 Andreas Åhman 
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2010:14 Kulturmiljöinventering av fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
inför fördjupad översiktsplan samt detaljplan för Björboholm, Annekärr, Alsjön och 
Kroksjön i Lerums kommun.  

 Andreas Åhman 
 
2010:15 Särskild utredning inom fastigheterna Bondegärde 1:1 och Gällstads-Danstorp1:2 i 

Gällstad socken, Ulricehamns kommun. Arkeologisk utredning 2010. 
 Andreas Åhman 
 
2010:16 Arkeologisk förstudie inför vindkraftsverksetablering inom fastigheten Handbynäs 

1:2 i Sexdrega socken, Svenljunga kommun.  
 Andreas Åhman 
 
2010:17 Särskild utredning inför detaljplaneläggning av bebyggelse inom Korteredsbergen i 

Trollhättan socken och kommun, Västergötland. 
Leif Johansson 

 
2010:18 Arkeologisk förstudie inför etablering av vindkraftpark vid Skuggetorp, Steneby 

socken m fl, Bengtsfors kommun, Västergötland. 
 Andreas Åhman & Pernilla Morner 
 
2010:19 Arkeologisk förundersökning gällande Raä Öxabäck 26 i samband med schaktning 

inför planerad kabeldragning inom fastigheten Börshult 1:7 i Öxabäck socken, Marks 
kommun, Västergötland. 

 Pernilla Morner 
 
2010:20 Arkeologisk förundersökning i samband med ledningsschaktning inför planerad 

fjärrvärmeutbyggnad inom fornlämning Raä 87, kvarteret Kyrkplan, i Vänersborgs 
stad och kommun, Västergötland. 

 Pernilla Morner 
 
2010:21 Arkeologisk slutundersökning gällande fornlämning RAÄ 70 inför ombyggnation av 

Rv 45 och järnväg etappen Nödinge – Södra Älvängen. Inom fastigheten Dösekullen 
1:27 i Nödinge socken, Ale kommun, Västergötland. 

 Leif Johansson 
 
2010:22 Inför planerad vindkraft inom fastigheterna Rönnesmad 1:1 m fl i Hössna socken 

och Marbäck 1:42 m fl i Marbäck socken, Ulricehamns kommun. Särskild utredning 
2010. 

 Andreas Åhman 
 
2010:23 Arkeologisk utredning steg 1 inom fastigheterna Näsboholm 1:1 och 1:9, Marbäck 

socken, Ulricehamns kommun, Västergötland 
 Mats Hellgren 
 
2010:24 Inför ombyggnad av Sandvadskrysset inom fastigheterna Brandskog 1:5 m fl i Hyssna 

socken, Marks kommun. 
 Andreas Åhman 
 
2010:25 Arkeologisk delundersökning av fornlämning RAÄ 87 inom kvarteret Plantaget i 

Vänersborg stad och kommun, Västergötland  
Mats Hellgren & Pernilla Morner 

 
2010:26 Särskild utredning inför framtagande av detaljplan för bostadsbebyggelse inom 

fastigheterna Högen 1:20 m. fl. i Hemsjö socken, Alingsås kommun, Västergötland. 
 Pernilla Morner 
 
2010:27 Inför detaljplan inom fastigheterna Hanatorp, Krok 1:12 m fl i Marks kommun. 

Särskild utredning.  
 Andreas Åhman 
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2010:28 Inför detaljplan inom fastigheterna Skepplanda 8:4 m fl i Ale kommun. Särskild 

utredning. 
 Andreas Åhman 
 
2010:29 Inför detaljplan inom fastigheterna Osebacken 1:28 m.fl. i Ale kommun. Särskild 

utredning 2010. 
 Andreas Åhman 
 
2010:30 Arkeologisk förundersökning gällande RAÄ Fuxerna 13, 30, 59 m fl inför 

kabelnedläggelse inom Fuxerna, Åsbräcka och Fors socken, Lilla Edets och 
Trollhättans kommun, Västergötland. 

 Pernilla Morner 
 
2010:31 Inför ny detaljplan Överby Västra i Trollhättans kommun. Särskild utredning 2010. 
 Andreas Åhman 
 
2010:32 Arkeologisk förundersökning gällande RAÄ Starrkärr 248 inför detaljplaneläggning 

inom fastigheten Skepplanda Prästgård 1:13, Skepplanda socken, Ale kommun, 
Västergötland. 

 Pernilla Morner 
 
2010:33 Särskild undersökning av RAÄ 53 i samband med breddning av väg 181. Inom 

fastigheten Tumberg 3:1 i Tumberg socken, Vårgårda kommun, Västergötland.  
 Pernilla Morner 
 
2010:34 Arkeologisk förundersökning av RAÄ Nödinge 32 inom fastigheten Nödingekullen 

4:26 i Nödinge socken, Ale kommun, Västergötland 
 Pernilla Morner 
 
2010:35 Arkeologisk utredning inför detaljplanering för bostäder inom fastigheten Ugglum 

14:62 m fl i Partille socken och kommun, Västergötland 
 Pernilla Morner 
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