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Sammanfattning 
Västergötlands museum har på uppdrag av Skövde kommun genomfört en 
fullskalig arkeologisk utredning inför ny detaljplan inom fastigheterna Ryd 
15:15 och 15:44 i Skövde kommun. Syftet med utredningen var att ta reda 
på om någon okänd fornlämning berörs av exploateringen. Inom utred-
ningsområdet finns sedan tidigare några kända lämningar. 

Utredningen har resulterat i flera nyupptäckta platser för fornlämningar. 

INLEDNING OCH BAKGRUND 

Skövde kommun planerar för en ny detaljplan i Norra Ryd, strax norr om 
Skövde stad.  

I närområdet finns ett flertal fornlämningar registrerade. Med anledning av 
det har Västergötlands museum utfört en fullskalig arkeologisk utredning 
inom fastigheterna Ryd 15:15 och 15:44. Se bilaga 1. Utredningsområdet på 
den östra sidan av väg 26 är sedan tidigare undersökt. Se VGM rapport 
2011:12.  

Västergötlands museum har utfört en arkeologisk utredning inom 
fastigheterna Ryd 15:45 och 15:15 i Skövde kommun. Anledningen är att 
Skövde kommun planerar att uppföra en detaljplan inom området. Se bilaga 
1. Inom området ligger lämningarna RAÄ Ryd 12:1-2 och 30:1. De
förstnämnda är fornlämningar i form av två förhistoriska gravar medan 
RAÄ Ryd 30:1 är registrerad som möjlig fornlämning, fossil åker. 

En arkeologisk utredning ska förse Länsstyrelsen med kunskapsunderlag 
inför prövning av arbetsföretaget så att det inte råder tvekan om någon 
fornlämning berörs eller inte berörs av planerad exploatering. Om 
eventuella fornlämningar påträffas ska de avgränsas mot exploateringsytan. 
Påträffas lämningar med oklar antikvarisk bedömning ska de utredas så att 
antikvarisk status fastställs. Resultatet kan också användas som 
planeringsunderlag för Skövde kommuns fortsatta arbete. När det gäller 
lämningar som kan ha tillkommit i anslutning till tidsgränsen 1850 ska det 
anges på vilka grunder antagandet om tid för tillkomst har gjorts.  
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ARBETS- OCH METODBESKRIVNING 

Initialt gjordes en mindre arkiv- och kartstudie, därefter en fältinventering. 
Efter kartstudier och fältinventering blev några platser aktuella för 
sökschaktsgrävning. 

Sökschaktsgrävning fick utföras vid två olika tillfällen med en veckas 
mellanrum på grund av att åkermarken i vissa delar av området var för blöt 
för att gräva i vid första tillfället. Sökschakten (S) placerades i första hand 
på de högre partierna inom området. Se bilaga 2. 

Den arkeologiska utredningen har, metodiskt och tekniskt, följt det 
genomförande som beskrevs i undersökningsplanen. 

Schakt (S) och anläggningar (A) har mäts in med en GPNS och 
dokumenterats. Ett arkivbeständigt exemplar av rapporten förvaras 
tillsammans med övriga handlingar som hör till ärendet i Västergötlands 
museums arkiv där de finns tillgängliga för alla. Utredningens resultat och 
rapport kommer att registreras i Riksantikvarieämbetets digitala system, 
Fornreg. 

 

  

Fig. 1. Ett flertal sökschakt drogs i både åkermark och skogsmark,           
här schakt 484 inom RAÄ Ryd 30:1. Foto från syd. 
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TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ 

Den västra delen av utredningsområdet ligger främst i åkermark. Den 
sydvästra delen utgörs dock av skogsmark. Inom den västra delen av 
området flyter en bäck. 

Den sydöstra delen av utredningsområdet är sedan tidigare undersökt. Se 
VGM rapport 2011:12. Vid utredning/inventering av det sydöstra området 
påträffades resterna efter träindustri, en såglämning, RAÄ Ryd 61. Sedan 
tidigare är ett fynd av en flintyxa registrerad, RAÄ Ryd 35:1. Se bilaga 1. 

Inom Ryds socken är ett stort antal fornlämningar kända. I närheten av det 
nu aktuella området finns flera lämningar från olika tidsperioder. Inom det 
västra utredningsområdet finns sedan tidigare registrerat två förhistoriska 
gravar, en stensättning och en stenkrets, RAÄ Ryd 12:1-2. Här ligger också 
RAÄ Ryd 30:1, registrerad som möjlig fornlämning, fossil åker. Nordväst 
om utredningsområdet ligger även RAÄ Ryd 44:1, ett område med fossil 
åker. Se bilaga 1. 

Öster om väg 26 undersökte Västergötlands museum år 2011 resterna efter 
ett brandgropsgravfält, RAÄ Ryd 55. Några av brandgropsgravarna 14C 
daterades och resultaten blev till ca 170 f.Kr. – 30 e.Kr., d.v.s. äldre 
järnålder (VGM rapport 2012:10). Ryd RAÄ 31:1, en väghållningssten finns 
utmed den äldre vägen och strax söder om den är en härd påträffad, RAÄ 
Ryd 56. Se bilaga 1. 

RESULTAT 

Utredningen har resulterat i fyra områden där nyupptäckta lämningar 
påträffats. Dessa ligger väster om väg 26, i det västra utredningsområdets 
östra del. Se bilagor 2:1-4. Lämningarna är avgränsade inom 
exploateringsytan. Inga fynd tillvaratogs. 

Fornlämningar som tolkas vara förhistoriska har påträffats i form av 
boplatsspår och en brandgropsgrav med människoben (A 233 i schakt 224). 
Från medeltid/historisk tid finns möjliga rester efter två torp som finns på en 
arealavmätning från 1760 (äldre än 1850 och därmed fornlämningar). Enligt 
rektifiering av historiska kartor ligger torpet Olofstorp inom den yta där 
lager A 375, A 394 och A 409 påträffades och troligen är detta rester efter 
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det torpet. Ytterligare ett torp, Karstorp, ligger enligt kartorna ca 35-40 m 
nordväst om det inmätta lagret A 307. Tolkningen är att detta är spår efter 
Karstorp. På en arealavmätning från 1803 är båda torpen borta. Det är 
tydligt att vägen till Lunnahult inte har samma sträckning på kartorna från 
1760 resp. 1803. Lagret kan möjligen vara rester efter en smedja eller 
liknande, se bilaga 4 och bilagor 6-9. 

Den påträffade brandgropsgraven ligger inte långt från det undersökta 
brandgropsgravfältet på andra sidan väg 26, RAÄ Ryd 55. Troligen kan man 
förvänta sig att olika typer av lämningar från spridda tider ligger främst på de 
högre partierna i landskapet. De påträffade lämningarna är dåligt bevarade 
eftersom man brukat åkrarna under lång tid. På bilagorna 2:1-2, 4 och 5 
redovisas de påträffade lämningarna/anläggningarna (A). De fornlämningar 
som påträffades utgörs av boplatslämningarna L2019:2339, L2019:2340, 
L2019:2342, L2019:2343 och L2019:2344, brandgropsgraven L2019:2341 
och torplämningarna L2019:1969, L2019:1971 och L2019:2346. Endast en 
brandgropsgrav påträffades trots att flera sökschakt drogs i dess närhet. Ser 
man till RAÄ Ryd 55 så finns fler brandgropsgravar relativt nära. De bo-
platsspår som framkom kan också vara från samma period som gravarna, 
d.v.s. äldre järnålder. Detta gäller även stensättningarna RAÄ Ryd 12:1-2. 

I schakten på bilagorna 2:3 och 2:4 påträffades inga lämningar. Här finns 
dock redan två fornlämningar, RAÄ Ryd 12:1-2 (bilaga 2:4).  

Fig. 2.  I schakt 100 framkom två stolphål, A 114 och A 122. Foto från syd. 
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Enligt ekonomiska kartan har området RAÄ Ryd 30:1 brukats som åker så 
sent som 1959 och bör inte betraktas som fornlämning. Spåren efter odling 
gav heller inte ett ålderdomligt intryck. 

Fig. 3. I schakt 172 framkom bl.a. A 190, en härd, som fortsätter in under 
schaktkanten. Foto från öst. 

Fig. 4. I schakt 224 påträffades A 233, en brandgropsgrav innehållande 
brända människoben. Foto från sydväst.  
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Fig. 5. A 375 mättes in som ett lager i schakt 366. Foto från norr. 

Fig. 6. Schakt 424. Här framkom A 433 och A 441, två stolphål. 
En liten slaggbit påträffades också i schaktet. Foto från öst.  



7 

ANTIKVARISK BEDÖMNING OCH FÖRSLAG TILL 

FORTSATTA ÅTGÄRDER 

Västergötlands museum anser att arkeologiska förundersökningar behövs 
inför fortsatta planer inom området. I Fornreg har nio nya fornlämningar 
registrerats inom fyra ytor och RAÄ Ryd 36:1 har ändrats och bedöms inte 
vara fornlämning. De nya fornlämningar som har registrerats är boplats-
lämningarna L2019:2339, L2019:2340, L2019:2342, L2019:2343 och 
L2019:2344, brandgropsgraven L2019:2341 och torplämningarna 
L2019:1969, L2019:1971 och L2019:2346. 

Sedan tidigare finns två fornlämningar registrerade inom ytan, Ryd 12:1 
(L1961:2935) och Ryd 12:2 (L1961:2936). Inga uppdateringar har gjorts 
gällande dessa. Även RAÄ Ryd 30:1, fossil åker fanns sedan tidigare 
registrerad som möjlig fornlämning. Statusen som möjlig fornlämning har 
tagits bort då området brukats så sent som på 1950-talet. 

På bilaga 5 finns en sammanfattning av utredningsresultatet. 

Referenser 

Tryckta källor 

Berglund A, 2011 Norra Ryd Skövde kommun. Besiktning, 
inventering, utredning av arkeologi. Rapport 
Västergötlands museum 2011:12. 

Berglund A, 2012 Spåren av ett litet gravfält. Undersökning av Ryd 
socken RAÄ 55, Skövde kommun, 
Västergötland. Rapport Västergötlands museum 
2012:10. 
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Digitala källor/arkiv 

GSD Digital fastighetskarta 

Lantmäteriet Historiska kartor; P169-9:1 Arealavmätning 1760 

                                                  J133-8d6h61, S Ryd, 1959  

                                                  16-Ryd-4B, Arealavmätning 1803 

                                                  Skövde J112-43-4, Häradsekonomiska kartan 1877-82 

Länsstyrelsens WebGIS. Digitalt kartmaterial från Länsstyrelsen i Västra 
Götaland 

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinformationssystem, FMIS 
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Schaktbeskrivningar                                                                                           Bilaga 3 

 

Schaktnr   Längd    Bredd     Djup                  Beskrivning 

100 44 m 1,6 m 0,25-0,3 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
sand med humusfläckar och plogspår, enstaka sten 0,05-
0,15 m st samt inslag av järnutfällning. A 114 och A 122 i 
schaktet. 

127 35 m 1,6 m 0,25-0,3 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
sand med humusfläckar och plogspår, enstaka sten 0,05-
0,15 m st samt inslag av järnutfällning. A 135 och A 144 i 
schaktet. 

150 38 m 1,6 m 0,25-0,3 m  Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
sand med humusfläckar och plogspår, enstaka sten 0,05-
0,15 m st samt inslag av järnutfällning. A 162 i schaktet. 

172 38 m 1,6 m 0,2-0,25 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
sand med humusfläckar och plogspår, enstaka sten 0,05-
0,15 m st samt inslag av järnutfällning, fläckvis grusigt. A 
182 och A 190 i schaktet. 

197 34 m 1,6 m 0,2-0,25 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
sand med humusfläckar och plogspår, enstaka sten 0,05-
0,15 m st samt inslag av järnutfällning. A 205 och A 215 i 
schaktet. 

224 39 m 1,6 m 0,2-0,25 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
sand med humusfläckar och plogspår, enstaka sten 0,05-
0,15 m st samt inslag av järnutfällning. Förekomst av 
tegel. A 233, A 245 och A 253 i schaktet. Del av A 307 
schaktet. 

260 25 m 2,8 m 0,25-0,3 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
sand med humusfläckar och plogspår, enstaka sten 0,05-
0,15 m st. Del av A 307 schaktet. 

268 13 m 2,8 m 0,25 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
sand med humusfläckar och plogspår, enstaka sten 0,05-
0,15 m st samt inslag av järnutfällning. A 280 i schaktet. 
Del av A 307 schaktet. 

286 14 m 2,8 m 0,2-0,25 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
sand med humusfläckar och plogspår, enstaka sten 0,05-
0,15 m st. A 293 i schaktet. Del av A 307 schaktet. 

300 15 m 1,6 m 0,3-0,35 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
sand med humusfläckar och plogspår, enstaka sten 0,05-
0,15 m st samt inslag av järnutfällning. Del av A 307 
schaktet. 

321 31 m 1,6 m 0,25-0,3 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
sand med humusfläckar och plogspår samt inslag av 
järnutfällning. 

331 28 m 1,6 m 0,2-0,25 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
sand med humusfläckar och plogspår samt inslag av 
järnutfällning. I N delen av schaktet påträffades ett stag 
och möjligen diffusa spår efter stolpe. 



356 55 m 1,6 m 0,25-0,3 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
något siltig sand med humusfläckar och plogspår samt 
kolprickar. A 339 i schaktet. 

366 29 m 1,6 m 0,25-0,3 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
sand med humusfläckar och plogspår samt inslag av 
kolprickar. A 375 i schaktet. 

386 30 m 1,6 m 0,3-0,35 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
något siltig sand med humusfläckar och plogspår samt 
kolprickar. I schaktets mitt tegel i brungrå humös sand. 

400 24 m 1,6 m 0,2-0,25 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
något siltig sand med humusfläckar och plogspår samt 
kolprickar. A 394 och A 409 i schaktet. 

418 15 m 1,6 m 0,3-0,35 m  Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
något siltig sand med humusfläckar och plogspår. 

424 25 m 1,6 m 0,25-0,3 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
något siltig sand med humusfläckar och plogspår. A 441 
och A 433 i schaktet. Fynd av slagg (F 449), ej tillvarataget. 

450 27 m 1,6 m 0,25-0,3 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
något siltig sand med humusfläckar och plogspår samt 
järnutfällning. 

459 12 m 1,6 m 0,25-0,3 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
något siltig sand med humusfläckar och plogspår samt 
rikligt med järnutfällning. 

463 27 m 1,6 m 0,35-0,4 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
något siltig sand med humusfläckar och plogspår samt 
järnutfällning. Stenar 0,3-0,5 m st i schaktets NÖ del. 

471 29 m 1,6 m 0,3-0,35 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
något siltig sand med humusfläckar och plogspår samt 
järnutfällning. 

480  10 m 1,6 m 0,3 m Matjordslager av brun sandig humus. Botten av gulbrun 
något siltig sand med humusfläckar och plogspår samt 
järnutfällning. 

484 19 m 1,6 m 0,15 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
morängrus med stenar 0,05-0,5 m st och gul sand med 
enstaka förekomst av skiffer. 

490 17 m 1,6 m 0,15 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
morängrus med stenar 0,05-1,2 m st och gul sand med 
enstaka förekomst av skiffer. 

496 19 m 1,6 m 0,2 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
gul sand med järnutfällning. 

502 17 m 1,6 m 0,2 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
gul sand med järnutfällning. 

508 12 m 1,6 m 0,2 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
gul sand med järnutfällning och stenar 0,05-0,4 m st.. 

514 19 m 1,6 m 0,3-0,4 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
gul sand med järnutfällning. 

520 25 m 1,6 m 0,15-0,2 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
gul sand med stenar 0,05-0,5 m st. 

528 15 m 1,6 m 0,2 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
gul sand med enstaka sten 0,05-0,5 m st. 
 



534 15 m 1,6 m 0,2 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
gulbrun sand med stenar 0,05-1 m st. Markfast block i Ö. 

540 17 m 1,6 m 0,15-0,2 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
gul sand med stenar 0,05-0,5 m st. 

546 18 m 1,6 m 0,2-0,25 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
gul sand med stenar 0,05-0,3 m st och järnutfällning. 

552 15 m 1,6 m 0,25 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
gul sand. 

558 10 m 1,6 m 0,25 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
gul sand. 

562 21 m 1,6 m 0,1-0,15 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
gul sand med järnutfällning. 

568 14 m 1,6 m 0,2 m Matjordslager av brun sandig humus/skogsförna. Botten 
gul sand med stenar 0,8-1 m st i S delen. 

 

 





Anläggningsbeskrivningar                                                                                 Bilaga 4 

 

Anlnr         Typ                Storlek                  Beskrivning 

114 Stolphål 0,35 x 0,3 m Brunsvart sotig humös sand enstaka kolprickar. Grävd i 
profil för att klargöra status. 

122 Stolphål 0,3 x 0,35 m Brunsvart sotig humös sand med enstaka kolprickar. 
Fläckig med gulbrun sand. Grävd i för att klargöra 
status, djup; 0,15 m. Fortsätter in under schaktkant i Ö. 

135 Stolphål 0,45 x 0,5 m I ytan brunsvart sotig humös sand med kol. 
144 Stolphål 0,3 m x  I ytan brunsvart sotig humös sand med kol. Fortsätter in 

under schaktkant i Ö.  
162 Stolphål  0,3 m x 0,3 m Brunsvart sotig humös sand med enstaka kolprickar. 

Fläckig med gulbrun sand. 
182 Härd 0,4 m x Härdbotten. I ytan brunsvart sotig humös sand med 

enstaka kolprickar. Fortsätter in under schaktkant i V. 
190 Härd 0,5 m x Härdbotten. I ytan brunsvart sotig humös sand med 

enstaka kolprickar. Fortsätter in under schaktkant i V. 
205 Härd 0,25 x 0,6 m Härdbotten. I ytan brunsvart sotig humös sand med 

enstaka kolprickar.  
215 Härd 0,3 x 0,5 m Härdbotten. I ytan flammig brunsvart sotig humös sand 

med enstaka kolprickar.  
233 Brandgropsgrav 0,8 x 0,8 m I ytan svart sotig humös sand med små kolbitar med 

brända ben. Små rötter ner i anl.  
245 Stolphål 0,25 x 0,25 m Möjligt stolphål. Brun sandig fläckig humus. 

 
253 Grop 0,2 x0,45 m Möjlig grop. Brun sandig fläckig humus. Fortsätter in 

under schaktkant i N. 
280 Sotfläck 0,2 x 0,2 m Svartbrun fläckig sandig humus med enstaka kolflis. 

 
293 Stolphål 0,3 x 0,3 m Sotig svartbrun humös sand med enstaka kolflis. 

 
307 Lager 15 x 28 m Möjligen rester efter torp som finns på karta från 1760, 

Karstorp. I matjordslagret och under finns sjok av brun 
humös sand med äldre tegel, bitvis dåligt bränd och 
ibland ofullständigt bränd lera. Ställvis kolrester och 
under ligger äldre anläggningar (A 233). I området ligger 
mycket tegel i ytan. Vissa är murtegel, cintrat, 
skorstenstegel. Dåligt bevarat. Storleken ungefärligt 
uppskattad. 

339 Stolphål 0,25 x 0,25 m Brunsvart sotig humös sand med enstaka kolbitar. 
346 Stolphål 0,35 x 0,25 m Brunsvart sotig humös sand med enstaka kolbitar. 

Tydlig mot botten.  
375 Lager 5 m x  Möjligen rester efter torp som finns på karta från 1760, 

Olofstorp. Sotig humös sand med kolfläckar. 
Keramikskärva och glasbit påträffade, troligen 1700-
1800-tal. Möjligen rester efter torplämning. Fortsätter 
under schaktkanterna.  
 



394 Lager 3 m x Möjligen rester efter torp som finns på karta från 1760, 
Olofstorp. Stenar 0,1-0,4 m st i brungrå humös sand 
med enstaka kolbitar. Möjligen rester efter torp, likt A 
375. Fortsätter under schaktkanterna. 

409 Lager 2 m x Möjligen rester efter torp som finns på karta från 1760, 
Olofstorp. Flammig sotig gulbrun sand med gråinslag 
med enstaka bränt ben, troligen djurben, någon 
enstaka kolbit, otydlig begränsning. Troligen 
bebyggelselämning. Fortsätter under schaktkanterna. 

433 Stolphål 0,3 x 0,25 m I ytan mörkt brun något humös silt med någon liten 
kolbit.  

441 Stolphål 0,35 x 0,35 m I ytan mörkt brun något humös silt med någon liten 
kolbit. 

 























Rapporter 2018

2018:1 Anders Berglund Skara Gamla Staden Schaktkontroll vid miljösanering. Arkeologisk  
 schaktkontroll inom Gamla Staden 2:1 vid fornlämning 68 i Skara  
 socken och kommun, Västergötland

2018:2 Anders Berglund Bosättning i Trädgårdsstaden III. Arkeologisk förundersökning,
fornlämning 198 & 199 Skövde socken, Skövde kommun, 
Västergötland

2018:3 Catharina Henriksson Arkeologisk utredning steg 2. Inför ombyggnad av väg E20 delen  
förbi Mariestad. Berg, Hassle, Leksberg och Mariestads socknar,
Mariestads kommun

2018:4 Maria Norrman Arkeologisk utredning för skidspår på Billingen, Skövde socken,  
Skövde kommun, Västergötland

2018:5 Catharina Henriksson Härlunda ödekyrkoplats, Raä nr 1. Arkeologisk undersökning. 
Härlunda socken, Skara kommun, Västergötland

2018:6  Maria Norrman Antikvarisk kontroll förbi RAÄ Karlsborg 1:1, Karlsborgs socken,  
Karlsborgs kommun, Västergötland

2018:7 Maria Norrman Arkeologisk förundersökning inför anläggande av väg, RAÄ Skärv  
146, Skärv socken, Skara kommun, Västergötland

2018:8 Maria Norrman Arkeologisk utredning steg 1 inför detaljplan, Siggestorp 3:1, Baltaks  
 socken, Tidaholms kommun, Västergötland

2018:9 Catharina Henriksson Schaktningsövervakning inom RAÄ Falköping 40, Gamla stan, 
Falköpings kommun, Västergötland

2018:10 Catharina Henriksson Arkeologisk schaktningsövervakning inom RAÄ Norra Åsarp 56:1,  
177:1 och 219:1, Falköpings kommun, Västergötland

2018:11 Maria Norrman Mindre utredning 2018, Tråvad 15:49, Tråvad socken, Lidköpings  
kommun, Västergötland

2018:12  Maria Norrman Arkeologisk undersökning 1994 vid Bräddegården, RAÄ Råda 4:10,  
 RAÄ Råda 101:1, Råda socken, Lidköpings kommun, Västergötland

2018:13 Maria Norrman Schaktningsövervakning inom Lidköping 11, Hamngatan, Lidköpings  
socken, Lidköpings kommun, Västergötland

2018:14  Maria Norrman Arkeologisk förundersökning inför detaljplan. RAÄ Tidaholm 7, 
Tidaholm socken, Tidaholms kommun, Västergötland

2018:15 Maria Norrman Inför ombyggnad av E 20 - delen Vårgårda-Ribbingsberg, arkeologisk  
utredning steg 2, Tumberg och Södra Härene socknar, Vårgårda 
kommun, Västergötland

2018:16 Anders Berglund Arkeologisk utredning för området Björkebacken III-IV, Stångesäter  
� � �����P�Á��6lWHU�VRFNHQ��6N|YGH�NRPPXQ��9lVWHUJ|WODQG
2018:17 Anders Berglund Arkeologisk förundersökning Skara socken RAÄ 88, 134, 136, 138 & 

Skånings-Åsaka socken RAÄ 87, 127-132, 134, Skara kommun, 
Västergötland

2018:18 Maria Vretemark Arkeologisk utredning inför anläggande av våtmark inom RAÄ Varn-  
  hem 94:2, Skara kommun, Västergötland
2018:19 Catharina Henriksson Inför ombyggnad av E20 – delen förbi Mariestad, arkeologisk utredning

inför lokalisering av ny sträcka för enskilda vägar, Berg, Hassle, Leksberg  
och Mariestads socknar, Mariestads kommun, Västergötland

2018:20 Maria Norrman Inför ombyggnad av E20 - delen Götene-Mariestad, arkeologisk 
utredning steg 2, Björsäter, Bredsäter, Ek, Holmestad, Kinne-Vedum,  
Leksberg och Lugnås socknar, Götene och Mariestads kommuner, 
Västergötland

2018:21 Catharina Henriksson Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ 8, 11 och 45, Ryd  
socken, Skövde kommun, Västergötland

2018:22  Maria Norrman Arkeologisk utredning steg 2, Billingebacken, Skövde 4:53, Skövde socken,  
Skövde kommun, Västergötland

2018:23 Catharina Henriksson Arkeologisk utredning steg 2, del av Siggestorp 3:1, detaljplan.
Baltak socken, Tidaholms kommun, Västergötland

2018:24 Catharina Henriksson Arkeologisk utredning Kungslena 29:10, Kungslena socken, Tidaholms 
kommun, Västergötland



2018:25 Catharina Henriksson Arkeologisk förundersökning RAÄ 47, Baltak socken, Tidaholms 
kommun, Västergötland

2018:26 Catharina Henriksson Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ 148:1, Skövde  
socken, Skövde kommun, Västergötland

2018:27  Catharina Henriksson Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ 50:1
Timmersdala socken, Skövde kommun, Västergötland

2018:28 Catharina Henriksson Arkeologisk schaktningsövervakning inom kv. Saturnus, fornlämning 68
Skara socken, Skara kommun, Västergötland

Rapporter 2019

2019:1 Maria Norrman Antikvarisk kontroll förbi RAÄ Baltak 7:1, Baltak socken, Tidaholms  
kommun, Västergötland

2019:2 Catharina Henriksson Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom  
RAÄ 36:1, fastigheten Hene 10:3, Norra Kyrketorp socken, Skövde  
kommun, Västergötland

2019:3 Catharina Henriksson Arkeologisk förundersökning Rådhusgatan, Skara RAÄ 68:1, Gamla  
staden 2:1, Skara kommun, Västergötland

2019:4 Catharina Henriksson Arkeologisk utredning i samband med schaktning för vattenledning  
mellan Torbjörnstorp och Falköping, Falköpings kommun, Västergötland

2019:5 Catharina Henriksson Mindre arkeologisk utredning av RAÄ Österplana 29 inom fastigheten  
Hönsäter 7:46, Götene kommun, Västergötland

2019:6 Catharina Henriksson Arkeologisk schaktningsövervakning, Norra Kedums kyrka, Lidköpings  
kommun, Västergötland

2019:7 Anders Berglund Bergtäkt och transportväg - arkeologisk utredning inom Ryd 15:45,  
Skövde 4:15 och 4:16, Ryd socken, Skövde kommun, Västergötland

2019:8 Maria Norrman Arkeologisk utredning vid väg 26, Lövåsen, Binnebergsmo 1:1 och 
Stora Stolan 1:1, Berg socken, Skövde kommun, Västergötland

2019:9 Maria Norrman Väg 49 Skövde-Igelstorp, arkeologisk utredning steg 1, Skövde kommun,  
Västergötland

2019:10 Catharina Henriksson Arkeologisk schaktningsövervakning RAÄ Hjo 17, Hjo kyrkpark, 
Hjo kommun, Västergötland

2019:11 Linnéa Hernqvist Arkeologisk utredning inom fastighet Vara 41:1, Västergården 1:1 samt  
Assargården 2:5, Vara socken, Vara kommun, Västergötland

2019:12 Catharina Henriksson Arkeologisk förundersökning RAÄ Norra Härene 33:1, Lidköpings 
kommun, Västergötland

2019:13 Maria Norrman Mindre utredning Råda-Prästbol 1:17, Råda socken, Lidköpings kommun,  
Västergötland
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Slöta socken, Falköpings kommun, Västergötland

2019:15 Linnéa Hernqvist Arkeologisk förundersökning inom fastighet Sjogerstad 19:1, Sjogerstad  
socken, Skövde kommun, Västergötland

2019:16 Maria Norrman RAÄ Varnhem 34:1, kartering och dokumentation, Varnhems socken,  
Skara kommun, Västergötland

2019:17 Catharina Henriksson Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 
Lidköping 12:1, Schougska gården, kv. Ottar, Lidköpings kommun, Väster- 

  götland
2019:18 Catharina Henriksson Arkeologisk schaktningsövervakning inom kv. Saturnus, Skara RAÄ 68,  

Skara socken, Skara kommun, Västergötland
2019:19 Catharina Henriksson Arkeologisk utredning inför detaljplan inom fastigheterna Ryd 15:15 och  

15:44, Ryd socken, Skövde kommun, Västergötland


