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INLEDNING

Utbyggnaden av Tradgardstaden i Skovde fortskrider sedan 6 — 7 ar. I

samband med omradets planering och utbyggnad har utforts en fdrstudie,

Hera arkeologiska utredningar, fdrundersokningar och undersokningar. Det

ar ett stort omrade som tas i ansprak for en helt ny stadsbebyggelse iden

nordostra delen av Skovde tatort. Bland annat har det tidigare gjorts en

arkeologisk utredning i omradet for etapp III, Ingebrotomten. For den har

delen har lansstyrelsen Vastra Gotaland beslutat om en kompletterande

arkeologisk utredning fdr att fa reda pa om nagon fornlamning berors av

planering och senare byggnation. Arbetet har utforts pa uppdrag av Skovde

kommun. Utredningen skedde i anslutning till ett tidigare utredningsgravt

omrade som redovisats ar 2009 (se Sjolin 2009:25). Omradet forekommer

aven i en storskalig forstudie som utfordes ar 2007 infdr planering av

Tradgardsstaden (Sjolin 2007).

Utredningen genomfordes i falt under tiden 16 — 18 november 2016.
Eftersom ambitionsnivan salts som hog gravdes relativt rikligt med
utredningsschakt i omradet. Studier av kartor ingick inte i den ursprungliga
undersokningsplanen for utredningen. Anda gjordes en kontroll av nagra
aldre lantmaterikartor efter faltarbetet eftersom det farms en formodan om
alt det kunde finnas oklarheter kring lokaliseringen av Ingebrotomtens aldre
tomtplats (den tycks ha varit en genom tiderna "vandrande gardstomt").
Derma rapport redovisar utredningsresultatet. Rapporten sammanstalldes
2016.Ovriga tekniska och administrativa uppgifter redovisas i bilaga.
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Figur 1 Orienterande illustration:

utredningsomradet ligger iden

nordostra delen av en vaxande tatort.
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Figur 2. Oversikt: utredningsomrade och objekt/platser i fornminnesregistret numrerade
enligt "Skovde +nummer ". Platserna redovisas i en tabell i rapportens ayslutande del.
Norr ar sedvanligt upp&t.

MALSi4TTNING MED UTREDNINGEN

Utredningens malsattning var i forsta hand deskriptivt, vilket betyder att
dess resultat skall anvandas som planeringsunderlag. Malet med
utredningen var att svara pa fragan om det firms fornlamningar i
omradet utover de som ansetts vara kanda efter aldre inventeringar och
arbete under senare ar. Utredningens yttersta mal, som nu uppfyllts,
kan sagas vara att gora alla fornlamningar kanda i utredningsomradet.
Om sadana hade hittats skulle de ha bedomts vad galler
fornlamningsstatus. Genom den nu utfdrda utredningen har situationen
klarlagts pa sa vis att alla fornlamningar inom omradet nu ar kanda.
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Figur 3. Karta med sammanstallning av historiska kartoverlagg ur forstudien (Sjodin 2007).
Det nu aktuella utredningsomradet ar tiara en del av det redovisade kartomradet. 1 forstudien
namns de yngre lagena f6r Ingebrotomtens tva enheter (dar det ena anmaldes for att bli
Skovde RAA 191). Man kan notera det som tomtmark markerade omradet i aktuellt
utredningsomrade i kartan, markerat som ett stort fyllt falt. Det ar rote identiskt med
ingebrotomtens g&rdstomt, utan svarar mot den akermark som horde till ett torp under
Ingebrotomten (jfr m figur 4).

Den tidigare utredningen

Vid den tidigare utredningen 2009 gravdes 40 sokschakt. Da hittades vad som
bedomts vara tva tidigare okanda fornlamningar. De bestar av
boplatslamningar. De har kommit att benamnas Skovde RAA 198 och 199 i
fornminnesregistret. En ensamliggande hard hittades dessutom vid utredningen
och den undersoktes da och togs bort. En fornlamning som sedan tidigare varit
kand och registrerad som fornlamning Skovde 26 bedomdes rote langre vara
den stensattningsliknande lamming man tidigare ansett, utan varderades i och
med den tidigare utredningen till en s k fornlamningsliknande bildning. Den ar
darmed ingen fornlamning. Vid den tidigare utredningen anmaldes dessutom
tre stengardesgardar till fornmiruiesregistret, dar de forts in som ovrig
kulturhistorisk lamming (Skovde 189, 195, 196). En aldre tomtplats noterades
aven till registret, da gardsplatsen Ingebrotomten registrerades som ovrig
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kulturhistorisk lamming, Skovde 191. Eftersom namnet Ingebrotomten kan
harledas bortom 1611 (omnamnanden 1573, 1585) kan det ligga nara till hans
att knyta dateringen pa tomten. For just den plats som noterats som Skovde 191
firms tveksamheter om just delta ar laget for den bebyggelseenhet som
omnamns i slutet av 1500-talet, som en del av Horsas by. I den tidigare
forstudien redovisas bade omradet Oster om den senare registrerade tomplatsen
RAA 191 som en tomtmark, saval som omradet for Skovde 191, vilket kan ses
som litet forvirrande (se karts ovan). De tva boplatser som hittades 20091igger
pa platan eller i anslutning till kronet av den hojdrygg som Loper ivast — ostlig
riktning genom utredningsomradet (se figur 2). Stone delen av det nu aktuella
utredningsomradet ligger i slanter fran de har kronlagena. Eftersom det i
tidigare utredningar i Horsasomradet hittats t ex jarnframstallningslamningar
och hardaz (motsv) i lagre belagna omraden kan den nu utfdrda arkeologiska
utredningen ses som val motiverad.

Ingebrotomtens tomtplats

Omradet RAA 191, Ingebrotomtens tomtplats ligger utanfor
utredningsomradet. Det kan darfor ses som mindre relevant alt behandla
platsen har, om det inte hade varit for en mojlig alternativ tolkning av
Ingebrotomtens aldre gardsplats. Exakt var Ingebrotomtens aldre lage (t ex
fore 1850) funnits ar oklart. Vi bor komma ihag alt bclAggen fran 1500-tal
och framat enbart ayser name och inte lage. Den tidigare fdrstudien (2007)
och kartstudier som gjorts nu visar inga aldre belagg for hustomt pa platsen
RAA 191 annat an grout sett efter 1800-talets mitt.

Av kartmaterial fran sent 1700-tal framgar alt Ingebrotomten brukades av
tva agare fran Sorgarden i Om, saint alt det fines aker och ang till ett tore,
Litters L i 1796 ars karts ("ar ett Torp, Samfallt till garden, hvarfore aboen
arlagger arlig skatt innehafver esker och ang"). Om torpbebyggelsen i sig
aven funnits inom den har ytan gar inte alt faststalla med hj alp av kartorna.
Marken som horde till torpet ar identiskt med markeringen for tomt i figur 3
ovan.
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Figur 4. Ingebrotomten 1796 enligt storskifteskarta. Kartan ar inte sarskilt tydlig med
redovisning av tomtplats. Storre delen av det omrade som fornminnesregistret noterats som
Skovde 191 ar &kermark och delvis beteshage (Litt K, "Mohagen'). I kanten av en aker
Jigger en rektangu[a'r mindre markering - en byggnadsmarkering ryp dngslada, eller det
torp som noterats under litt. L? Likartade markeringar fines i vid de drev/vagar/hagn som
ar en forutsattning for en gard. Djuren maste ju ledas genom &kermarken sa att de inte
kommer ut pa akern och titer upp skorden. De maste ocksa kunna to sig till vatten. 1 den
ram som ritats in i kartan fines ett par rektanglar som kan tyda pa en storre lads (ca 40 m)
samt en mindre byggnad. Platsen stammer med kartbeskrivningens ord om att "samfallte
vagar uti Hustomten och ffkerjorden ". Det ar naturligtvis enbart en tolkning, eller ett
antagande som i all arkeologi, men det ter sig sannolikt att den aldsta bebyggelsen till
Ingebrotomten samlats har. Gardslaget i fotografiet nedan ~gur 6) ar yngre an 1877 och
Jigger ovan (Nom) det aldre tomtlaget som nu berorts av utredningen.



Ingebrotomten
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Figur 5. Ingebrotomten 1877 (lags skifteskarta) dar man tydligt kan ana den aldre
infrastrukturen samt tva tomtlagen som beholls intill modern tid. Karteringen gjordes 1876
och formodligen var det norra tomtlaget rote fullt s& gammalt da. Ladugardsbyggnaden
hade t ez Batts upp i den aldre hagmarken och akermark hade ofJ`rats for bebyggelse.

Den ends tydliga indikation pa en aldre tomtplats for garden firms i
beskrivningen till skifteskartan fra.n 1796. Dar anges att litters Y skall visa
"samfallte vagar uti Hustomten och ~kerjorden som eye pa nagot Batt
goras obrukbar". Tvarr saknas just den beteckningen i kartan, aven om den
tillandahaller vaga markeringar for t ex en ladugardslanga om drygt 40
meter. Man blir da hanvisad till att gora gissningar om hustomtens lage ar
1796, med utgangspunkt i det vag- och hagnadssystem som visas i den
aldsta bevarade kartan och for en gardsenhet gynnsam infrastruktur (narhet
till akergarden, drev/led till hagar och angsmarker och vatten). Den platsen
fanner vi i anslutning till vagsystemet och den mojliga ladugards-
markeringen m fl byggnader. Stone delen av Ingebrotomten var vid den
tiden angsmark. Det ar forst i och med slutet av 1800-talet som angsmark
odlats upp och vi mer sakert fanner de tva gardsenheter i omradet som vi
kanner fran nasta bevarade kartgeneration, den lags skifteskartan fran ar
1876-77. Marken skiftas da pa sa satt att bads enheterna beskrivs som "med
bibehallande av sin tomtplats". I sin samtid betyder uttrycket inget annat an
att man ante hade anledning att lata utflyttning ske jamlikt skiftesstadgan.
Det indikerar alltsa ante den aldsta tomtplatsen for Ingebrotomten. Vid
mitten av 1900-talet har ytterligare nagot mer angsmark odlats upp och nu
har Ingebrotomten delats upp pa mitten mellan de tva enheterna som namnts
ovan. Pa 1900-talet anlaggs allen upp till det som da var det ostra gardslaget



(Sjolin 2007). Det ar alltsa ganska sannolikt att det registrerade tomtlaget
RAA 191 narmast ar en tomtbildning strax efter 1800-talets mitt. Att enbart
med hj alp av t ex omnamningar i j ordebok eller liknande peka ut Skovde
191 som den aldsta platsen for Ingebrotomten ar fdrenat med svarigheter.
Man sammanfatta tolkningen nedan med att utredningen kan ha berort
Ingebrotomtens aldre tomtplats, soder om och nedanfor de kvarstaende
byggnaderna. Det ar naturligtvis en tolkning utifran vad som kunnat utlasas
ur kartor, men ocksa ett aldre flygfoto. Platsen Skovde 191 bor formodligen
enbart anses vara ovrig kulturhistorisk lamming.
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Figur 6. Ingebrotomtens tva tomtplatser ar 1877 (overst) och den sista generationen i ett
foto ur arkivet pa Yastergotlands museum. 1 fotots va'nstra horn markerar ett par linjer den
ungefarliga omfattningen for tomtplats ar 1796 och 1877. Man sr liven en aldre tradgard
som delvis ingar i en vit linjemarkering som mojligen kan ha rymt den aldre tomtplatsen.
Den htird som grcrvdes bort vid den tidigare utredningen bor ha legat i anslutning till det
som uppfattas som ett aldre boningshus i kanten av den tradgarden. I delar av det aldre
gardslaget gravddes nu sokschakt utan att det fauns nagra spar av byggnader.
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RES U LTAT

Utredningen genomfordes i falt som gravning av sokschakt. Gravningen
utfordes med en Huddig 1260, som ar en stone traktorgravare med stor
kapacitet, har forsedd med ca 1,6 m bred skopa. Schakten gravdes
momentant med i stort sett dubbel schaktbredd dar sa ansags nodvandigt.
Schaktdjupen kunde variera fran ca 0,2 m ned till dryga metern under
markytan. I de senare fallen ~ravdes sa djupt fdr att utrona jordflyt i slanter,
men ocksa for att faststalla fuktomraden. I utredningsomradet gravdes 69
sadana schakt med varierande langd och bredd (se plan). Schakten drogs
runt den flacka asrygg som stracker sig genom omradet i ost-vastlig
riktning. Merparten av schakten drogs i aldre akermark (vall). Matjorden
bestod mest av brun sandblandad mylla, som ibland var ganska moig.
Beskrivningen av de tre gardena i skifteskartan fran 1796, stenbunden
sandblandad mylla med sugjord pa sina stollen (i Nohlgardet), sandblandad
mylla med klappersten uppfylld (Wastra gardet) och sandbandad och
stenbunden mylla (Ostra gardet) stamde val med vad som syntes i schakten
inom respektive aldre aker.

Figur 7. l vastra delen stracker sig en svagt forhojd landtunga ovan adalen mot O leden.

E:3



Figur 8. Sodra delen av utredningsomradet failer ned mot an.

Figur 9. N delen av utredningsomradet bestar till en del av det gamla norrgiirdet som
inneholl "stenbunden sandblandad mylla med sugjord p& sina stollen" enligt skifteskartan
fran 1796. De geotekniska undersokningar som gjorts i omradet kan antagligen bidra med
en bdttre beskrivning. De sma dumphogarna kommer fran sma schakt agnade at
kontrollpunkter som grouts ned i jord som dray fukt ("sugjord", mosjord).
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Figur 10. Schaktplan, schakt 1 — 69. 1 kartan visas avers de tidigare griivda schakten. Den s
k harden som omtalats hittades invid skarmtaket strax N om schakt 23, grout sett i
anslutning till platsen for ett hus som tagits bort i modern tid. Observera att planers vridits!
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Inget av schakten visade nagra resultat som tyder pa bevaxade eller
undersokningsvarda tydliga spar av aldre bebyggelse. Mellan schakten 21
och 23 noterades ett rikt stenbundet omrade som inte gravdes, eftersom det
syntes att det antagligen rymde rikligt med akersten eller kanske en aldre
husgrund eller nagot liknande. Kartstudierna som gjordes efter faltarbetet
har visat att det farms en byggnad har, eller i narheten ar 1877 som senare
forsvann. Har overvagdes om utredningen skulle goras i anslutning till det
tidigare schaktet dar en hard hittades 2009, men med tanke pa att det
kringliggande omradet var stort av bade bebyggelse (se figur 6) och andra
mer recenta handelser (tippning, forstarkning av mark el dyl) sa sags det
som mindre meningsfullt att folja upp sparen som sannolikt kan attribueras
till senare tiders stSrningar. Det konstateras ju redan i den tidigare rapporten
att "omradet ar kraftigt stort av recenta aktiviteter."

Figur 11. Schakt 18, som delvis
dubblerades i bredd, grcrvdes i
nedslant mot an.
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Figur 12. I schakt 18 syntes det ganska ofta f6rekommande sand- mossjordsaktiga
aysattningarna. Har med ett inslag av en tradrot. Skikt 1 motsvarar akerjorden, medan de
skiktade morka och jusa sandlagren ar naturliga aysa'ttningar (delvis
funktiga/vattenaysatta).

Figur 13. Ungefar mitt i slanten mot soder fanns spar av jordflyt/utplojd akerjord ddr
modern plogjord (1) tackt aldre akerjord (2) som i sin tur legat ovan lager som varit
skiktade pa samma vis som angivits vid bild figur 12 ovan.
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Figur 14. I sokchakt som drogs i
formodat obrukad akermark
invid stengardesgard syntes
ganska snabbt plogspar belt ned
i alven.

Schakt gravdes i nedslant/slantfot mot S och N. i sadana lagpunkter syntes t
ex tydliga spar av vattenaysatta mo-lika, delvis dylika lager, ofta morka
sandiga aysattningar som latt kan forvaxlas med kulturlager eller sotiga
lager vid en hastig Mick, men som snarast kan samlas under namnet "mos".
I den aldre kartan fran 1796 omnamns inslag av sadana omraden som da
benamndes "sugjord". Schaktning i slanter visade delvis pa rik
jordforflyttning fran kron ned i slant, liksom gravning i kronlagen gav tunna
matjordsskikt. Stallvis farms inslag av kolbitar ("kolprickar"), men de racker
inte som indikation pa fornlamningsforekomst. Att aldre tradbevuxen
angsmark odlats upp har berattats tidigare. Rojningen av marken bor
innebara att det firms ett utbrett inslag av kol fran saval rojning som nar man
Brant stubb. I ett par schakt fran helt olika delay av utredningsomradet
hittades stengodsflisor fran vad som bedoms vara fran samma karl, i vart fall
samma tillverkning (tatt, ljust gods, ljusbeige yta; mojligen fran
mineralvattenflaska av 1800-talssnitt). Dar utredningsgravning gjorts inom
Ingebrotomten (den formodat aldre tomtplatsen) farms inga bevarade eller
undersokningsvarda spar av bebyggelse (t ex efter stone ladugard som
antyds i 1796 och aven 1877 ars karts). Den "kvarstaende" byggnaden i
omradet ar egentligen bars ett tak som tacker foderrullar mm, och i
anslutning till delta. firms en val sa hardgjord vagbank. Inga av de byggnader
som redovisas i den flygbilden som atergivits i den tidigare
utredningsrapporten firms kvar.
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SAMMANFATTNING

I det nu utredda omradet (inns inga tillrackliga tydliga tecken som skulle
foranleda ytterligare arkeologiska atgarder.

Utredningen har visat att det inte firms anledning att formoda att det (inns

undersokningsvarda eller bevarandevarda spar av den aldre Ingebrotomtens

gardsplats i utredningsomradet, aven om den analys som gjorts har gor det

antagligt att tomtplatsen legat i den sodra delen av omradet. Eftersom det

saknas bevarade spar firms det foljaktligen inte nagon lamming att anmala

till fornminnesregistret.

I och med den nu utfdrda komplettarande utredningen ar alla fornlamningar

och kulturhistoriska lamningar inom omradet kanda.

De skiljer sig inte fran vad som varit kant fore den har arkeologiska

utredningen och de bestar av foljande platser:

14



Fornlamn Lamningstyp Antikvarisk Konsekvens
ing nr bedomning

Skovde Boplats Fornlamning Vid exploatering: ansokan om
RAA 199 tillstand till ingrepp enligt KML

Skovde Boplats Fornlamning Vid exploatering: ansokan om
RAA 198 tillstand till ingrepp enligt KML

Skovde Bytomt/gards- Ovrig Kulturhistoriskt intressant
RAA 191 tomt kulturhistorisk landskapselement; hansyn

lamning

Skovde 26 Fornlamnings- Ej kulturhistorisk - - -
liknande lamning
bildning

Skovde Hagnad Ovrig Kulturhistoriskt intressant
189 (stenmur) kulturhistorisk landskapselement; hansyn

lamning

Skovde Hagnad Ovrig Kulturhistoriskt intressant
195 (stenmur) kulturhistorisk landskapselement; hansyn

lamning

Skovde Hagnad Ovrig Kulturhistoriskt intressant
196 (stenmur) kulturhistorisk landskapselement; hansyn

lamning

Tabell over de lamningar som finns i omradet. Skovde 198 och 199 ar fornlamningar.
Deras lagen framgar av karta figur 2.

I fortsatt planering av omradet bor man to hansyn till de platserna. Om
planering beror omradena som names ovan, t ex genom ingrepp marken vid
Skovde 199 eller 198 skall man lamna en ansokan om tillstand hos
lansstyrelsens kulturmiljoenhet. Forutom i rapporten redovisas omradena i
FMIS (http://www.fmis.raa.se). Som planskissen ser ut (se bilaga sida 1) ter
det sig som om de redan kanda fornlamningarna boplats Skovde 198 och
199 ar lampliga att forundersdka.
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Bilaga: schakttabell

Schakt Anmarkning Langd

i sandjord, n~got mjalig, blek sand i botten; 0,25 m dj i N ande, ca 0,4 vid 31
schaktets S ande

2 sandjord i matjorden 0,3 m, nagot mjalig, blek sand i botten; 14

3 Mjalig sandbotten 0,25 till 0,3 dj. Ploglager, sandig ford 24

4 Sandig matjord, ned i latt siltig sandig moran med sten, 0,25 m dj. 13
Plogsp~r ned i botten.

5 Sandig matjord, ned i latt siltig sandig moran med sten, 0,25 m dj. 20
Plogsp~r ned i botten.

6 sandig matjord 0,25 t 0,35 djupt, sten, moran, sand i botten 30

7 Sandig matjord; mot botten svagt vattenaysatt Ijus sand, djupare 29
nedgravning till mjalig svart sandjord 0,6 m ned

8 Sandford 0,23 - 0,3 m dj. 28

9 Sandford 0,2 - 0,3 m dj. 27

30 blek mjalig sand med mork ford, mos, 0,2 - 0,25 dj matjord 4

11 sandig matjord 0,2 t 0,3 djupt, sten, moran, sand i botten 28

12 sandig matjord 0,2 t 0,3 djupt, moran, sand i botten 20

13 Sandford 0,25 m dj i N delen; slantar svagt mot S och blir n~got "blotare" 32
("sugjord"? I aldre kertbeskrivning).

14 Sandford, 0,2 m 22

15 Sandford i ploglagret. 35

16 Sandford i ploglagret. 26
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17 Sandigt ploglager, n~got mjalig sandbotten 13

18 0,3 m dj, sandig plogjord m sten; breddat mot 5; inslag av mork ford. 8

Djyjord i svacka (aterkommer i 5 30)

19 Sandford 0,23 - 0,3 m dj. 13

20 Slant mot S; matjord djup 0,30 27

21 0,3 m aldre plogjord sandig, m svagt mjaligt inslag, inslag av sten 11

22 Gravt i yngre akerren fran/genom aldre akermark. 4

23 0,25 dj plogg~ng; djupet tilltar mot 5. 7

24 Sandford 34

25 Blandad sandjord 7

26 elandad sandjord 26

27 sandig matjord, 0,25 m dj; sandbotten 18

28 Ljus/vit sand - och mjalig botten under plogjorden, inslag av 30

vattenaysattningar

29 0,25 m dj ploglager i N, matjord tilltar i svag slant mot S 36

30 vit mjalig vattensjuk sand i botten i S delen av schaktet ZS

31 plogsp~r synliga i alven, 0,25 - 0,3 m lerbl sandjord 22

32 Neddragen plogjord som tacker aldre brukningslager; upp till 0,5 m tj 12

skiktade ploglager

33 0,2 m ploglager, ej skiktat som i schaktet nedanfor; tyder p~ visst jordflyt 4

34 Sandblandad ford, pa lag rygg, ca 0,25 m dj 26
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35 Jordflyt, jmfr schakt 31; aven lagpunkt i terrangen, svacka i slanten 9

36 0,2 m matjord, nedplojt fran hojd 5

37 0,25 m plogjord mot 0,35 i S delen av schaktet; nagot jordflyt 24

38 Sandford, 0,35 m djupt 27

39 Sandford, vssit jordflyt m modernare ploglager utdraget over aldre. 14

40 Svag hojd i nedslant, sandjord med vet sand i lagpunkterna mot 5. 19

41 Sandig forhojning i annars omgivande mer vidfastande mjalig sand. 15

42 Sandig ford i slant 23

43 Kontrollschakt i nedslant; "sugjord", dvs mjalig vet sand; mos fr~n f d S
tradrotter

44 Sandig forhojning i annars omgivande mer vidfastande mjalig sand. Spar 11
avtradrotter

45 Sandford; plogspar I~ngt ned i alven 21

46 Sandbotten. typ. 0,25 till 0,3 m djupt. 29

47 0,3 - 0,4 m dj, enst sten 10

48 Delvis breddat, sandjord 36

49 Sandford p~ hojden 35

50 0,25 till 0,3, djurgangar. 30

51 Sandig ford m ngt vidhaftning 33

52 (sandjord) 45

~~



53 (sandjord) 24

54 (sandjord, gravt genom aldre akerren invid stengardesgard) 14

55 (sandjord) 38

56 Mot N svag dybotten ("sugjord" i a jordbeskrivning?) 30

57 0,3 m dj, n~got inslag av lermark 35

58 ,2 till 0,3 m djup, lerbl sand i matjord 25

59 0,25 till 0,3 m djupt, latt lerig elier mjalig vit och svart sandjord i botten 4

("mos"), hart nedplojt i botten

60 0,25 till 0,3 m djupt, latt lerig eller mjalig sandjord 27

61 dj 0,2 till 0,3, mestadels sandbl botten, men mjaligt inslag 5

62 svagt mjalig feller lerig?) sand 34

63 Sandig ford, svagt mjalig sandbotten m n~got lera 16

64 Kontrollschakt, svagt lerigt, islag avjord som i S 61 och 59 5

65 Mot lite aysats i slant mot N; sandigt men med mjolig botten 19

66 Liten aysats i slant mot N; sandigt men med mjolig botten 29

67 Sandig matjord svagt jordflyt fran o mot V (I~gpunkt) 23

68 Sandig matjord svagt jordflyt fran o mot V (I~gpunkt) 19

69 Brun sandjord 14
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Rapporter 2015

2015:1 Maxia Norrman

2015:2
2015:3

2015:4

2015:5

2015:6

2015:7

2015:8

2015:9
2015:10

2015:11

2015:12

2015:13

2015:14

2015:15

2015:16
2015:17

2015:18

2015:19
2015:20

2015:21

2015:22

2015:23

2015:24

2015:25
2015:26

2015:27

Catharina Henriksson
Maria Norrman

Maria Norrman

Catharina Henriksson

Komplettexande utredning vid Dalvik, vag 44. Arkeologisk utredning,
Savare socken, Lidkopings kommun.
Skovde 5:178, Skovde socken, Skovde kommun. Arkeologisk utredning.
Arkeologisk forundersokning av RAt1 Vad 14:1-3, Vad socken, Skovde
kommun
Jarnfiamstallning Tangs vag 200, Arkeologisk forundersokning och
undersokning 1995, Fredsberg socken, Toieboda kommun
Raa 200 Skovde, Arkeologisk undersokning, Skovde socken, Skovde
kommun

Catharina Henriksson RAA Laske Vedum 134 och 135. Arkeologisk forundersokning,

Anders Berglund

Maria Norrman

Catharina Henriksson
Catharina Henriksson

Maria Noxrman

Maria Norrman

Catharina Henriksson

Catharina Henriksson

Catharina Henriksson

Catharina Henriksson
Ragnar Sigsjo

Catharina Henriksson

Catharina Henriksson
Maria Norrman

Maria Norrman

Maria Norrman

:Vfaria Norxman

Anders Berglund

Maria Norrman
Catharina Henriksson

Catharina Henriksson

Rapporter 2016

3016:1 Maria Norrman

Laske-Vedum socken, Vara kommun
Saleby 5:15. Arkeologisk utredning i samband med byggnation av nytt
forsamlingshem i Saleby, Lidkopings kommun, Vastergotland
Vatmark vid Kymbo, Kymbo 12:1, 15:2. Arkeologisk utredning,
Kymbo socken, Tidaholms kommun
Skovde 5:178. Arkeologisk forundersokning. Skovde socken, Skovde kommun
Boplats Raa nr 38 och 39. Axkeologisk undersokning. Mariestads socken,
Mariestads kommun
Planerad kraftledning mellan Skogssater och Stenkullen. Arkeologisk
utredning steg 1. Trollhattan, Lilla Edet, Kungaly, Ale och Lerums kommuner
Raa Savare 51:1, 81, Ny 1, 2, 3 och 6. Arkeologisk forundersokning, Savare
socken, Lidkopings koxnmun
Byggnation av GC-vag. Arkeologisk forundersokning. Skary socken,
Skara kommun
Hornborga Naturum. Arkeologisk utredning. Bolum socken, Falkopings
kommun
Detaljplan inom Gardet 4:1. Arkeologisk Eorundersokning. Mariestads socken,
Mariestads kommun
Arkeologisk utredning Vallen. Otterstad socken, Lidkopings kommun
Del av kyrkogarden/kyrkotomten vid Skara domkyrka. Fornlamning 68, Skara
socken, Skara kommun. Arkeologisk provundersokning 1981
Gang- och cpkelvag. Arkeologisk utredning, Baltak socken, Tidaholms
kommun
Raa nr 73. Arkeologisk forundersokning, Skovde socken, Skovde kommun
Vag 44, Raa Skeby 30, 32, 33, 35, 51 och Ny 4. Arkeologisk forundersokning,
Skeby socken, Gotene kommun
Vag 201, arkeologisk forundersokning av Raa Ransberg 130, Ransbergs socken,
Tibro kommun
St Helena kyrka, Skovde, Markarbeten soder om langhuset, 2013. Skovde
socken, Skovde kommun
Billingeskolan, arkeologisk forundersokning av Raa 53, Skovde socken,
Skovde kommun
Fjarxvarme i Falkoping 1999 - 2002. Arkeologiska forundersokningar - schakt
ningsovervakningar inom fornlamning 40, Falkopings stad och kommun
Mindre utredning pa ~innestoxp 4:1, Barne-t~saka socken, Essunga kommun
Arkeologisk utredning infor ny GC-vag, intill vag 47 mellan Grastorp och
Tre Algar, Flo socken, Grastorps kommun
Arkeologisk forundersokning infor ny gang- och cykelvag Tangs vag 2931
mellan Lunden och Stopen, Sater socken, Skovde kommun

Planerad kraftledning mellan Skogssater och Stenkullen - alternativ vast, Ryd.
Starrkarr och Stora Lundby socknar, Ale och Lerums kommuner,
Vastergotland



20162 Maria Nozrman Planerad kraftledning mellan Skogssater och Stenkullen - arkeolo
gisk utredning

steg 2, Hjaztum, Romelanda och Starrkarr socknar, Ale, Kungaly
 och Lilla Edets

kommuner, Vastergotland

2016:3 Catharina Henriksson Axkeologisk forundersokning Skovde Raa 73, kv. Ronnen, Skovde soc
ken, Skovde

kommun, Vastergotland

2016:4 Catharina Henriksson Arkeologisk forundersokning, Raa nr 7G, Residenset i Maxiestad, L
eksbergs socken,

i~Iariestads kommun, Vastergotland

2016:5 Catharina Henriksson Arkeologisk undersokning, urnegravfalt Raa nr 46, Timmersdala 
socken, Skovde

kommun, Vastergotland

2016:6 Catharina Henriksson Varnhems klosterkyrka, Raa 94:1 Varnhem, Skara kommun

2016:7 Catharina Henriksson Fordjupat kunskapsunderlag, Raa nr 26:1, Tiarps socken, Falkoping
s kommun,

Vastergotland

2016:8 Maria Norrman Vag E20, Ribbingsberg - Vara, Kulturaxvsanalys, Vag E20 delen R
ibbingsberg -

Vara, Essunga och Vara kommuner, Vastra Gotalands lan

2016:9 Maria Norrman Infor ombyggnad av vag E20 forbi Maxiestad. Arkeologisk utredn
ing steg 1. Berga,

~Iassle, Leksberg, Lyrestad och Mariestads socknar, Mariestads k
ommun, Vaster-

gotland

2016:10 Anders Berglund E20 Etapp Ribbingsberg - Eling. Arkeologisk utredning steg 1. Essun
ga och Vara

kommuner, Vastergotland

2016:11 Anders Berglund E20 Etapp Eling - Vara. Arkeologisk utredning steg 1. Vara komm
un, Vaster-

gotland

2016:12 Anders Berglund Arkeologi i Eorbifarten E20 Ledsjo - Gotene. Om de arkeologiska und
ersok-

ningarna 2007.

2016:13 Maria Norrman Infor ombyggnad av E20 - delen Vilan - Ledsjo, arkeologisk utrednin
g steg 1.

Ledsjo, Skara och Skanings-t~saka socknar, Skara och Gotene ko
mmuner,

Vastergotland.

2016:14 Anders Berglund Arkeologisk forundersokning - schaktkontroll inom Kv Klockaren 1 & 
2,

fornlamning 40, Falkopings stad och kommun, Vastergotland

2016:15 Anders Berglund Arkeologisk utredning steg 1, E20 Etapp Vara - Ribbingsberg, Vargar
da kommun,

Vastergotland

2016:16 Andcrs Berglund Arkeologisk utredning for Tradgardsstaden 3, Skovde stad och kommun,

Vastergodand


