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Redovisning av utförd undersökning enligt 11-13 §§ KML

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 3534

Klicka här för att skriva ut från din webbläsare.
Geografiska och administrativa uppgifter
Län
Västra Götaland

Kommun
Herrljunga

Landskap
Västergötland

Socken
Herrljunga

Fastighet/kvarter
Herrljunga 6:3

Kartblad
7C 8h Herrljunga 6440

Beslutande länsstyrelse (datum för beslut)
Västra Götaland (2018-05-31)

Länsstyrelsens dnr
431-17118-2018

Beslut enligt KML
Arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11§ KML

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr
511-00522-2018

Typ av undersökning/åtgärd
Arkeologisk utredning

Fältarbetstid start/slut
2018-07-03 - 2018-07-05

Undersökande/ansvarig organisation
Arkeologerna SHM

Projektansvarig
Gisela Ängeby

Typ av exploatering
Detaljplanering för husbyggnation

Uppdragsgivare/exploatör
Herrljunga kommun

Antal arbetsdagar
3

Beräknad rapporttid
40 timmar

Total faktisk kostnad
 

Beräknat Yta, ext (m2)
cirka 26 000

Yta (m2)
 

Volym (m3)
 

Schakt (m)
 

Timmar, grov
 

Timmar, arkeolog
48

Timmar, maskin
24

Undersökt Yta, ext (m2)
26 000

Yta (m2)
 

Volym (m3)
 

Schakt (m)
 

Timmar, grov
 

Timmar, arkeolog
48

Timmar, maskin
16

Berörda RAÄ-nr, datering och lägesbestämning
Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)
Herrljunga 10:1-2
Datering
Järnålder
Mätmetod
GPS

Kommentar kring inmätning
 

Skala
 
Medelfel vid inmätning
 

Objekttabell för lämningstyper
Inget av antikvariskt intresse

Referenser
Inget kartmaterial bifogat
Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad
Inga filer bifogade

Redovisning

mailto:gisela.angeby@arkeologerna.com
mailto:Eivind.Claesson@lansstyrelsen.se
http://fmis-webbformular.raa.se/api/redovisning/7576716b-1670-453c-9959-d2c44261c4fd


Referenser
Inget kartmaterial bifogat
Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad
Inga filer bifogade

Redovisning
Sammanfattning av undersokningsresultaten
Inför detaljplanering av del av Herrljunga 6:3 har Arkeologerna SHM utfört arkeologisk utredning i form
 av sökschaktsgrävningar med maskin. Planområdets nordvästra hörna hyser RAÄ 10:1-2, en gravhög
 och en stensättning, sistnämnda undersöktes av K G Sahlström 1931 som utifrån fynd daterar graven
 till folkvandringstid. Högen är byggd på en delvis blockrik bergkulle. Detta skapar en kuliss på så vis att
 naturlandskapets naturliga topografi medvetet har utnyttjats för att ge högen ett monumentalt
 utseende. Högens omfång sammansmälter visuellt med den mindre moränhöjden och både hög och
 bergkulle med närmaste omgivning bildar därmed en sammanhållen fornlämningsmiljö.
 Sökschaktsgrävningar inom denna del av planområdet (tidigare odlad mark) visade inga spår efter
 ytterligare fornlämningar. Samtliga schakt saknar spår efter forntida aktiviteter, eller andra lämningar.
 Vid fortsatt detaljplanering av området bör gravhögen förses med erforderligt skyddsområde och med
 hänsyn till platsens topografi; den naturliga moränhöjden som medvetet inkorporerad för att framhäva
 högen som större. Planområdets östliga del som består av naturmark och saknar fornlämningar.
 Underlaget i de sammanlagt 28 grävda schakten var fin (moig) sand med inslag av sten.
Förslag till fortsatta åtgärder
Inga ytterligare antikvariska åtgärder föreslås. 
Utredningen redovisas närmare i form av en sk. Enkelrapport.
Fynd som ska fyndfördelas
Nej  
Meddelande till FMIS
Slutanmälan är sänd till Länsstyrelsen för godkännande
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