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Resultat av genomförd arkeologisk förundersökning
L1960:9608, fastighet Svanesund 2:2, Orust kommun
Under maj 2021 genomfördes en arkeologisk förundersökning inom rubricerad fastighet enligt Länsstyrelsens beslut 2021-04-07, med Orust kommun
som uppdragsgivare. Det planerade arbetsföretaget omfattar framtagande av
en detaljplan för bostäder, verksamheter m m. Undersökaren Arkeologerna
har till Länsstyrelsen inlämnat en preliminär redogörelse (bilaga).
Resultat
Förundersökningen hade som syfte att fastställa fornlämningens omfattning
och tillhandahålla ett bättre planeringsunderlag inför eventuella fortsatta åtgärder.
Fornlämningen var bestämd som en hög, dvs en förhistorisk gravform, utifrån resultat från arkeologisk utredning. Förundersökningen visade istället
att det rör sig om en historisk byggnadslämning. Byggnadselementen som
dokumenterades var dels grundmur och dels ett spisröse. Byggnadens utbredning har varit ca 7x7 m. Dateringen är inte fastslagen men att döma av
fynd och arkivstudier bör byggnaden ha etablerats och brukats under 17001800-tal.
Undersökaren bedömer att inga ytterligare insatser är motiverade.
Länsstyrelsen bedömning och fortsatta åtgärder
Länsstyrelsen delar undersökarens bedömning om att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga. Planläggningen kan fortsätta utan ytterligare
hänsyn till L1960:9608. Fornlämningen är med detta undersökt och borttagen, och erhåller ej längre lagskydd enligt kulturmiljölagen 2 kap.
För Länsstyrelsen Västra Götaland
Thomas Bergstrand, antikvarie

Postadress:

Besöksadress:

Telefon:
010-2244000 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:

Sida
1(2)

Meddelande
2021-05-26

Diarienummer
431-10376-2021

Bilaga
1. Undersökarens preliminära redogörelse om genomförd utredning
maj 2021.
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Slutredovisning av arkeologisk förundersökning inom
Svanesund 2:2, Orust kommun.
Inför framtagande av en detaljplan som innefattar del av Svanesunds centrum i Orust kommun,
genomfördes arkeologisk förundersökning av en L1960:9608 (hög).
Länsstyrelsens Dnr: 431-10376-2021

Fornreg nummer: L1960:9608
Datum för fältarbete: 2021-05-03 till 2021-05-04
Upparbetad fälttid: 32 timmar
Upparbetad maskintid: 16 timmar
Bilaga 1. Karta med den aktuella fornlämningen markerad.
Bilaga 2. Översiktfoto.

L1960:9608
Lämningstyp
Hög (omvärderad till lägenhetsbebyggelse)
Terräng
Svag mot sydöst sluttande åker-/ängsmark mellan impediment, öster om bäckravin.
Beskrivning
Lämningen uppfattades initialt som en övertorvad hög, nio meter i diameter och en halv meter hög
med en svag fördjupning om cirka två meter i diameter i dess centrum.
Under arbetet med avlägsna det översta grästorvslagret påträffades fynd i form av porslin, glas, tegel
som tillsammans med stenpackningar klargjorde att det inte rörde sig om en gravhög utan en
byggnadslämning. Under det fortsatta arbetet med att frilägga lämningen påträffades ett antal platta
trampstenar, flera intill ett av tegel uppmurad (nu raserat) spisröse. Stenpackningen tillsammans med
större stenblock, som uppfattades som del av en syll, bildade en närmast fyrkantig form om 7x7 meter
(Ö-V). Måtten är något osäkra då den södra delen av lämningen var kraftigt raserad.
Bedömning
Hög, omvärderad till lägenhetsbebyggelse, anses i och med förundersökningen som slutundersökt och
inga ytterligare arkeologiska åtgärder bedöms som nödvändiga.

Bilaga 1

Bilaga 2: Översikt mot SSÖ. Foto; Arkeologerna

