
 

Redovisning av utförd undersökning enligt 11-13 §§ KML 

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 3124 

Klicka här för att skriva ut från din webbläsare.  

Geografiska och administrativa uppgifter 
Län 

Västra Götaland 
Kommun 

Härryda 
Landskap 

Västergötland 

Socken 

Råda 
Fastighet/kvarter 

Råda 1:1 mfl 
Kartblad 

  

Beslutande länsstyrelse (datum för 
beslut) 

Västra Götaland (2018-

04-09) 

Länsstyrelsens dnr 

431-9965-

2018 

Beslut enligt KML 

Arkeologisk utredning enligt 2 kap. 

11§ KML 

 

Undersökningens art och omfattning 
Undersökarens dnr/projektnr 

13394 
Typ av undersökning/åtgärd 

Arkeologisk utredning 
Fältarbetstid start/slut 

2018-04-12 - 2018-04-16 

Undersökande/ansvarig organisation 

Västarvet kulturmiljö 
Projektansvarig 

Simon Karlsson 
Typ av exploatering 

Uppdragsgivare/exploatör 

  
Antal arbetsdagar 

3 
Beräknad rapporttid 

  
Total faktisk kostnad 

  

 

Berörda RAÄ-nr, datering och lägesbestämning 
Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr) 

13394 
Datering 

  
Mätmetod 

GPS 
Kommentar kring inmätning 

  
Skala 

  
Medelfel vid inmätning 

  

 

Objekttabell för lämningstyper 

RAÄ-nr 

Ny 
Tillfälligt arbetsid. 
(obj.nr) 

Osäker position 

   

Ej synlig ovan 
mark 

✓ 

Lägsta nivå (möh) 

  

Högsta nivå 
(möh) 

  

Antal 

1 
Lämningstyp 

Härd 
Egenskapstyp 

  
Egenskapsvärde(n) 

 

Antikvarisk bedömning 

Fornlämning 
Skadestatus 

Välbevarad 
Undersökningsstatus 

Ej undersökt 
Aktualiserad bedömning 

Lämningstypslista 
Beskrivning 

Härden framkom i siltig jordmån i igenväxt åkermark från historisk tid. Den var 

placerad ca 5 meter norr om ett lägre bergsparti. 

  

Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning 

  
  

 

Objekttabell för lämningstyper 

RAÄ-nr 

Ny 
Tillfälligt arbetsid. 
(obj.nr) 

Osäker 
position 

   

Ej synlig 
ovan mark 

   

Lägsta nivå 
(möh) 

  

Högsta nivå 
(möh) 

  
Sammansatt lämningstyp 

http://fmis-webbformular.raa.se/api/redovisning/7889e90a-33b6-46db-b175-099c8f6a0fa0


Område med fossil åkermark 
Antal 

1 
Lämningstyp 

Fossil åker 
Egenskapstyp 

  
Egenskapsvärde(n) 

 

Antal 

1 
Lämningstyp 

Hägnad 
Egenskapstyp 

  
Egenskapsvärde(n) 

 

Antal 

2 
Lämningstyp 

Röjningsröse 
Egenskapstyp 

  
Egenskapsvärde(n) 

 

Antikvarisk bedömning 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

Skadestatus 

Välbevarad 
Undersökningsstatus 

Ej undersökt 
Aktualiserad bedömning 

Lämningstypslista 

Beskrivning 

Inom utredningsområdet väster om vägen Mölnlyckemotet syntes en kraftig 

gärdesgård (upptill 1,4 meter hög). I den östra delen av utredningsområdet 

(fortfarande väster om Mölnlyckemotet) ledde gärdesgården norrut ca för att 

sedan vika av mot befintlig väg i väster. Gärdesgården markerar 

fastighetsgränsen mellan Råda 1:1 och Råda 1:1 II som syns på 

fastighetskartan från 1973. Väster om gärdesgården syntes spår efter äldre 

åkermark med omgärdande diken. Igenom åkermarken löpte en omkring 4 

meter bred väg som bedöms vara från 1900-talet eller sent 1800-tal. I den 

västra delen av området, direkt nedanför ett bergsparti i norr, syntes två 

stenrösen. Sannolikt är de båda uppförda med röjningssten från en förmodad 

åkerteg som legat uppe mot berget. Flera större stenar var flyttade i samma 

område. 

  

Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning 

  
  

 

Objekttabell för lämningstyper 

RAÄ-nr 

Ny 
Tillfälligt arbetsid. 
(obj.nr) 

Osäker 
position 

   

Ej synlig ovan 
mark 

   

Lägsta nivå 
(möh) 

  

Högsta nivå 
(möh) 

  

Antal 

1 

Lämningstyp 

Husgrund, 

historisk tid 

Egenskapstyp 

  
Egenskapsvärde(n) 

  
 

Antikvarisk bedömning 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

Skadestatus 

Välbevarad 
Undersökningsstatus 

Delundersökt 
Aktualiserad bedömning 

Lämningstypslista 

Beskrivning 

Grund, troligen efter en jordkällare. Väggarna har varit uppbyggda av silt. Vid 

ingången fanns några större flata stenar. 

  

Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning 

  
  

 

Objekttabell för lämningstyper 

RAÄ-nr 

Ny 
Tillfälligt arbetsid. 
(obj.nr) 

Osäker 
position 

   

Ej synlig ovan 
mark 

   

Lägsta nivå 
(möh) 

  

Högsta nivå 
(möh) 

  
Antal 

1 
Lämningstyp 

Hägnad 
Egenskapstyp 

Typ 
Egenskapsvärde(n) 

Stenmur 
 

Antikvarisk bedömning 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

Skadestatus 

Välbevarad 
Undersökningsstatus 

Ej undersökt 
Aktualiserad bedömning 

Lämningstypslista 

Beskrivning 

Låg stenmur av större stenar. Ligger delvis uppe på berg. 
  

Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning 

  
  

 

Objekttabell för lämningstyper 
RAÄ-nr 

Ny 
Tillfälligt arbetsid. 
(obj.nr) 

Osäker 
position 

Ej synlig ovan 
mark 

Lägsta nivå 
(möh) 

Högsta nivå 
(möh) 



          
Antal 

1 
Lämningstyp 

Hägnad 
Egenskapstyp 

Typ 
Egenskapsvärde(n) 

Stenmur 
 

Antikvarisk bedömning 

Övrig kulturhistorisk 

lämning 

Skadestatus 

Välbevarad 
Undersökningsstatus 

Ej undersökt 
Aktualiserad bedömning 

Lämningstypslista 

Beskrivning 

Låg stenmur av större stenar. Ligger delvis uppe på berg. 
  

Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning 

  
  

 

Referenser 

Inget kartmaterial bifogat 
Ingen skriftlig källa bifogad 

Ingen bildinformation bifogad 

Filnamn Typ Storlek 

M?tfiler AU M?lnlyckemotet.zip application/x-zip-compressed 0.06 Megabyte 

 

Redovisning 
Sammanfattning av undersokningsresultaten 

Inför Härryda kommuns avsikt att detaljplanera för verksamhetsmark inom 

fastigheten Råda 1:1, Hagen 1:1, Härryda kommun, genomförde arkeologer 

från Västarvet Kulturmiljö en arkeologisk utredning. Utredningen tog 

sammanlagt tre dagar och genomfördes med hjälp av en bandgående 

grävmaskin med planeringskopa.  

Området bestod av berg och skogsmark. Alven bestod till största delen av silt 

och i få fall lera eller sand. I mitten delades området upp av vägen 

Mölnlyckemotet och i öster angränsade ett befintligt industriområde. Inom den 

östra delen av området framkom en mindre husgrund (ca 10 x 6 meter) som 

troligen är lämningar efter en jordkällare. Väggarna var uppbyggda av jord och 

silt. I anslutning till grunden framkom även en gärdesgård som löpte i NV-SO 

riktning. Omkring 30 meter söder om husgrunden framkom ytterligare ett parti 

av en gärdesgård.  

Inom utredningsområdet väster om vägen Mölnlyckemotet syntes 

en  stengärdesgård. Väster om gärdesgården syntes spår efter äldre åkermark 

med omgärdande diken. Igenom åkermarken löpte en omkring 4 meter bred 

väg som bedöms vara från 1900-talet eller sent 1800-tal. I den västra delen av 

området, direkt nedanför ett bergsparti i norr, syntes två stenrösen. Sannolikt 

är de båda uppförda med röjningssten från en förmodad åkerteg som legat 

uppe mot berget. Flera större stenar var flyttade i samma område. 

Centralt i området framkom en härd i siltig jordmån. Den var placerad ca 5 

meter norr om ett lägre bergsparti. 

Förslag till fortsatta åtgärder 

Endast en förmodad förhistorisk anläggning (en härd) påträffades inom 

utredningsområdet. I övrigt påträffades flera lämningar från historisk tid så 

som gärdesgårdar, en husgrund, röjningsrösen, åkermark med omgärdande 

åkerdiken, samt en väg. Tyvärr finns det väldigt lite historiskt kartmaterial 

över området. Den samlade bedömningen är dock att det rör sig om lämningar 

från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Västarvet Kulturmiljö bedömer det 

därför inte är nödvändigt med vidare antikvariska åtgärder inom 

utredningsområdet. 

Fynd som ska fyndfördelas 

Nej    

Meddelande till FMIS 

  



 
Blankett inskickad av: Simon Karlsson (simon.k.karlsson@vgregion.se)   
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2018-04-17 

 

Diarienummer 

431-9965-2018 

 

Sida 

1(1) 

 

 

Postadress: 
403 40 GÖTEBORG 

Besöksadress: 
Ekelundsgatan 1 

Telefon: 
010-2244000 (växel) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Kulturmiljöenheten 

Leif Johansson 

010-22 44 566 

 Härryda kommun 

nina.hannula@harryda.se 

 

 

 

Angående avslutad arkeologisk utredning inom fastigheterna 
Råda 1:1 m fl, Härryda kommun 
 

Länsstyrelsen beslutade 2018-04-12 om arkeologisk utredning inom rubrice-

rad fastighet. Anledningen till ingreppet är detaljplan för verksamheter. Av 

bifogad redovisning framgår att Lödöse museum har utfört undersökningen i 

april månad 2018. 

 

Den arkeologiska utredningen resulterade i lämningar efter sen agrar verk-

samhet, dvs inte äldre än 1850, i form av odlingsrösen, husgrund samt gär-

desgårdar. En förhistorisk härd påträffades också. Lödöse museum anser 

inte efter utredningen att ytterligare arkeologiska undersökningar är motive-

rade inom området.  

 

Länsstyrelsen har därför ur antikvarisk synpunkt inget att erinra mot att den 

berörda marken tas i anspråk för avsett ändamål.  

 

 

Leif Johansson 

 

 

Bilaga 

Redovisning av utförd arkeologisk utredning upprättad av Lödöse museum 

och inkommen till Länsstyrelsen 2018-04-17. 

 

Digital kopia till: 

Lödöse museum 

mailto:maria.lejdebro@harryda.se
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