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Pernilla Morner
Antikvarie

010-2244697

Stenungsunds kommun 
Att. Jessica Andersson
jessica.andersson2@stenungsund.se

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Beslut om arkeologisk förundersökning av Norum 
146:1 (L1969:8763), Norum 353 (L1959:4046) och 
Norum 354 (L1959:4047)

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att en arkeologisk förundersökning ska utföras av 
fornlämningarna Norum 146:1 (L1969:8763), Norum 535 (L1959:4046) och 
Norum 354 (L1959:4047) inom fastigheten Kopper 2:1, Steunungsunds kommun.

Kostnaden för undersökningen ska betalas av Stenungsunds kommun i enlighet 
med företagarens kostnadsansvar.

Länsstyrelsen utser Stiftelsen Bohusläns museum att utföra den arkeologiska 
förundersökningen.

Beslutet är giltigt till och med 2020-07-10 

Villkor för företagaren
 Ni ska uppfylla ert kostnadsansvar genom betalning till undersökaren. En 

specificerad redovisning av kostnaderna finns i bifogad undersökningsplan 
(bilaga 4).

 Berörd personal hos er och underentreprenörer ska vara informerade om 
och följa beslutet.

 Ni ansvarar för att marken är tillgänglig för undersökningen och att 
Stiftelsen Bohusläns museum har tillträde genom att nödvändiga tillstånd 
finns.

Villkor för undersökaren
 Undersökningen ska utföras av Stiftelsen Bohusläns museum i enlighet 

med bifogade förfrågningsunderlag och undersökningsplan (bilaga 3 och 
4).
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 En avvikelseanmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen om det 
uppstår omständigheter som förändrar förutsättningarna eller påverkar 
villkoren i förfrågningsunderlag och undersökningsplan.

 Ni ska fakturera Stenungsunds kommun för upparbetade kostnader. 
Faktureringen ska ske enligt överenskommelse mellan Stenungsunds 
kommun och Stiftelsen Bohusläns museum. Slutfakturering får ej ske 
innan rapport har färdigställts.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk förundersökning ska utföras. Inom 
området finns kända fornlämningar.
Förundersökningens ska fastställa fornlämningarnas omfattning och ge 
Länsstyrelsen planeringsunderlag inför fortsatta åtgärder. Resultatet kan användas 
som planeringsunderlag av Stenungsunds kommun.

Beskrivning av ärendet

Stenungsunds kommun har för avsikt att bygga nya bostäder inom området 
Hasselhöjden inom fastigheten Kopper 2:1  i Stenungsunds kommun.

En beskrivning av fornlämningarna och fornlämningsmiljön finns i beskrivet i 
förfrågningsunderlag och undersökningsplan.

Val av undersökare

Valet motiveras av att Stiftelsen Bohusläns museum uppfyller nödvändiga krav på 
kompetens och lämplighet.

Länsstyrelsen har utsett Stiftelsen Bohusläns museum genom direktval. Kostnaden 
understiger 20 prisbasbelopp men överstiger 5 prisbasbelopp, där anbudsförfarande 
kan krävas om Stenungsunds kommun begär det. Stenungsunds kommun har inte 
begärt att ett anbudsförfarande ska genomföras.

Kostnader

Stenungsunds kommun har skriftligen till länsstyrelsen bekräftat att Stenungsunds 
kommun mottagit information om kostnadsansvar och beräknad kostnad.

Kostnaden är beräknad till 416 345 kr exklusive moms. Giltighetstid för den 
beräknade kostnaden finns i bifogad undersökningsplan.

Om förutsättningarna för undersökningen ändras kan Länsstyrelsen komma att 
utöka företagarens kostnadsansvar upp till 15 % av den beräknade kostnaden.

Information
Stenungsunds kommun och Stiftelsen Bohusläns museum bör snarast träffa avtal 
utifrån de förutsättningar som anges i detta beslut. Kontaktpersoner framgår av 
undersökningsplanen.
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Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd enligt någon 
annan lag får detta sökas särskilt.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Beslutet fattas med stöd av 2 kap 13 § kulturmiljölagen (1988:950) och 
Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi 
(KRFS 2017:1). Val av undersökare har skett i enlighet med 19-20 §§ i 
Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi 
(KRFS 2017:1) samt 7 § Kulturmiljöförordning (1988:1188).

Du kan överklaga beslutet

Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av antikvarie Eivind Claesson med antikvarie Pernilla Morner 
som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Information om hur man överklagar

2. Karta över undersökningsområdet 

3. Förfrågningsunderlag

4. Undersökningsplan 

Kopia med bilagor

Bohusläns museum 

Stenungsunds kommun
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Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen.  
Detta gör du via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller till postadress Länsstyrelsen i Västra 
Götalands Län,  403 40 Göteborg. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Förvaltningsrätten.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be 
om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in 
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla:
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer 
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på 
dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se 
eller telefon 010-224 40 00. Ange diarienummer för beslutet.
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Berörda fornlämningar är markerade med blå färg
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Teckenförklaring
RAÄ Fornlämningar
(FMIS) punkt
RAÄ Fornlämningar
(FMIS) linje
RAÄ Fornlämningar
(FMIS) yta
RAÄ Fornlämningar
(FMIS) punkt
RAÄ Fornlämningar
(FMIS) linje
RAÄ Fornlämningar
(FMIS) yta
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Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon:
010-2244000 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kulturmiljöenheten
Pernilla Morner

Antikvarie
010-2244697

Bohusläns museum
att. Magnus Rolöf
magnus.rolof@bohuslansmuseum.se

Förfrågningsunderlag avseende arkeologisk 
förundersökning 
Länsstyrelsen inbjuder er att lämna förslag till undersökningsplan med 
kostnadsberäkning för arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13 § 
kulturmiljölagen av fornlämningarna RAÄ Norum 146:1, Norum 353 och 
Norum 354 inom del av fastigheten Kopper 2:1 i Stenungsunds kommun.

Länsstyrelsen har, i enlighet med kulturmiljölagens 
verkställighetsföreskrifter, KRFS 2017:1 19-20 §, bedömt att undersökare 
ska utses genom direktval. Länsstyrelsen uppskattar att kostnadernas 
förväntas uppgå till mellan 5 och 20 prisbasbelopp men eftersom 
Stenungsunds kommun inte begärt ett anbudsförfarande så utser 
Länsstyrelsen undersökare genom direktval.

Om ni har en annan uppfattning gällande nivån för den samlade kostnaden 
ska ni snarast ta kontakt med Länsstyrelsen eftersom det kan ha betydelse 
för hur val av undersökare ska ske.

Länsstyrelsens diarienummer: 431-13098-2019
Uppdragsgivare, kontaktperson: Stenungsunds kommun, Jessica 
Andersson, jessica.andersson2@stenungsund.se, tel. 0303-733668
Länsstyrelsen Västra Götaland, kontaktperson: Pernilla Morner, 
pernilla.morner@lansstyrelsen.se, 010-2244697

Godkänd undersökningsplan med tillhörande handlingar ska skickas digitalt 
till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Handlingar större än 10 Mb ska skickas via Filskick. 
https://filskick.lansstyrelsen.se/
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Beskrivning av den arkeologiska förundersökningen
Stenungsunds kommun har ansökt om tillstånd att göra ingrepp i 
nedanstående fornlämningar. Orsaken till ingreppet är en planerad detaljplan 
för bostäder. Tidigare har Västarvet/Lödöse museum genomfört en 
arkeologisk utredning inför detaljplanearbetet (dnr 431-31294-2016). 
Utredningen resulterade i två nyupptäckta fornlämningar, RAÄ Norum 353 
och Norum 354. Utredningen kunde också avfärda en tidigare registrerad 
stensättning, RAÄ Norum 145:3, som en recent stensamling. Detta innebär 
att det inom detaljplaneområdet finns fem fornlämningar. Dessa utgörs av 
två boplatser (Norum 353 och 354), en hög (Norum 146:1) och två 
stensättningar (Norum 145:1-2). De två sistnämnda stensättningarna kan 
bevaras inom grönområde.

Information om uppdragets särskilda förutsättningar
Uppdraget bör genomföras skyndsamt.

Undersökningsområde

Förundersökningen ska omfatta följande fornlämningar:

 RAÄ Norum 146:1 som utgörs av en gravhög belägen på bergsplatå 
inom grönområde. Högen är 7 meter i diam och 0,6 m h med i ytan 
enstaka 0,05-0,15 m st stenar. 

 RAÄ Norum 353 som utgörs av en boplats belägen inom 
grönområde. På platsen påträffades en grop och en ränna som 
innehöll bränd lera och sot/kol.

 RAÄ Norum 354 som utgörs av en boplats belägen i grönområde. På 
platsen hittades flera gropar, stolphål samt kulturlager som innehöll 
keramik, bränd lera och sot/kol.

Området framgår av bifogat kartmaterial.

Syfte, ambitionsnivå och målgrupper

Syfte
Syftet med förundersökningen är att fastställa och beskriva 
fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning, omfattning, 
sammansättning och komplexitet med hjälp av ett vetenskapligt arbetssätt.

Förundersökningen ska förse Länsstyrelsen med tillfredsställande underlag 
inför prövning, enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen, om tillstånd till ingrepp, 
alternativt borttagande, av fornlämning samt för bedömning av behovet av 
att ställa krav på villkor om arkeologisk undersökning.
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Efter förundersökningen ska det vara möjligt att avgränsa fornlämningarna 
så att det inte råder tveksamhet om vilka fornlämningar som berörs eller inte 
berörs av planerad exploatering. Förundersökningen ska ge underlag för 
bedömningen av bevarandevärde samt kunskapspotential inför ett eventuellt 
beslut om arkeologisk undersökning.

Undersökarens bedömning av behov av ytterligare arkeologiska åtgärder 
med förslag till vetenskaplig inriktning och frågeställningar ska redovisas 
efter genomförd förundersökning.

Ambitionsnivå
Den arkeologiska förundersökningen ska vara av god kvalitet och ha 
tillräckligt hög ambitionsnivå för att ge ett fullgott planerings- och 
beslutsunderlag, som ska ligga till grund för den fortsatta 
exploateringsprocessen.

Målgrupper
Målgrupper för förundersökningen är i första hand Länsstyrelsen, 
företagaren och kommunen.

Förundersökningens resultat ska även kunna användas av undersökare vid 
upprättande av undersökningsplan för arkeologisk undersökning.

Tidpunkter
Undersökningsplan med kostnadsberäkning märkt ”arbetsmaterial” ska 
sändas i pdf-format till kulturmiljo.vastragotaland@lansstyrelsen.se senast 29 
maj 2019. 

När Länsstyrelsen godkänt undersökningsplanen ska den skickas till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se . Godkänd undersökningsplan ska vara 
giltig i 1 år.

Uppdraget ska genomföras skyndsamt. Tidpunkt för när fältarbetet ska 
utföras ska bestämmas i samråd med företagaren.

Preliminära resultat ska senast inom två veckor efter avslutat fältarbete 
redovisas till Länsstyrelsen för godkännande och därefter snarast registreras 
i Riksantikvarieämbetets system för fornminnesinformation.

Manus för godkännande av rapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 
två månader efter avslutat fältarbete. Det är viktigt att den vetenskapliga 
bearbetningen av resultatet av undersökningen kan redovisas så fort som 
möjligt efter avslutad undersökning. Därför bör eventuella analyser och 
andra utvärderingar prioriteras.
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Fyndhantering och konservering
Fynd som är relevanta för tolkningen av fornlämningen ska tillvaratas. 
Eventuella fynd ska hanteras och förvaras så att de skyddas från förlust och 
stöld samt mekanisk och kemisk nedbrytning.

Dokumentation och rapportering
Dokumentationen ska ordnas och förvaras enligt de anvisningar som ges i 
Riksantikvarieämbetets vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen 
”Uppdragsarkeologi. Rapportering, förmedling och arkeologiskt 
dokumentationsmaterial”.

Undersökaren ska ge ett medgivande att dokumentationsmaterialet och all 
rapportering, utan ersättning, får publiceras och spridas av staten med en så 
kallad CC BY-licens (Creative Commons Attribution 4.0 International 
Public License som är översatt till svenska Creative Commons Erkännande 
4.0 Internationella Publika Licens). Lantmäteriets kartor omfattas inte av 
licensen.

Redovisning till Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinformationssystem
Efter slutfört fältarbetet ska preliminära arkeologiska resultat tillsammans 
med tydliggörande kartunderlag först redovisas till Länsstyrelsen. Efter 
godkännande ska arkeologisk information registreras i 
Riksantikvarieämbetets system för fornminnesinformation enligt 
myndighetens anvisningar.

Basrapport
Undersökningens resultat ska redovisas skriftligt i en basrapport. 
Basrapporten ska omfatta skalenliga planer och beskrivningar, redovisning 
av metoder och genomförande, grundläggande arkeologiska tolkningar och 
en värdering av måluppfyllelsen i relation till undersökningsplanen. Om inte 
all dokumentation redovisas ska det av rapporten framgå hur urvalet gjorts 
(t. ex. urval av planer och sektioner). Analysresultat ska redovisas i 
rapporten. 

Om rapporten redovisar resultat som väsentligt avviker från redovisningen 
till FMIS ska en ändringsanmälan, där berörda RAÄ-nr framgår, medfölja 
rapporten. 

Distribution
Rapportering, förmedling och dokumentationsmaterial ska levereras enligt 
35 § i föreskrifterna om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). Basrapporten 
ska sändas till Länsstyrelsen som högupplöst PDF/A. Riksantikvarieämbetet 
och Bohusläns museum ska erhålla ett exemplar vardera. Dessutom ska en 
PDF laddas upp i det öppna arkivet Samla på Riksantikvarieämbetets 
webbplats. Även företagaren ska ha ett exemplar av basrapporten. Statens 
historiska museer (SHMM) ska ha ett exemplar av basrapporter från 
undersökningar där mynt påträffats.
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Basrapporten ska sändas till Länsstyrelsen som högupplöst PDF/A. 
Basrapporten ska endast levereras i digitalt format.

Urval av dokumentationsmaterial för analogt arkiv ska redovisas i 
rapporten. Dokumentationsmaterialet ska sändas till Bohusläns museum.

Länsstyrelsens tillsyn, kostnadskontroll m.m.
En förbindelse att uppfylla följande villkor ska finnas i undersöknings-
planen.

 Länsstyrelsen ska meddelas tidpunkt när fältarbetet påbörjas. 
 Länsstyrelsen kan komma att genomföra uppföljning under 

projektet. Inför dessa tillfällen kan muntliga eller skriftliga 
redovisning till Länsstyrelsen krävas. Ingen extra ersättning utgår då 
till undersökaren.

 Länsstyrelsen ska omgående underrättas om större avvikelser och 
förändringar i förhållande till förfrågningsunderlag, 
undersökningsplan eller beslut.

 Ekonomisk redovisning för undersökningen och den faktiska 
kostnaden ska redovisas till Länsstyrelsen senast 4 månader efter 
avslutat fältarbete. 

 Undersökningen ska inte slutfaktureras innan länsstyrelsen godkänt 
den skriftliga rapporteringen

 Länsstyrelssen kan komma att kalla er till ett informationsmöte om 
det blir aktuellt med anbudsförfarande för framtida arkeologisk 
undersökning.

Såväl Länsstyrelsen som uppdragsgivaren har rätt att göra besök både under 
pågående fältarbete och under rapportarbete utan att särskild ersättning utgår 
för undersökarens medverkan.
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Kravspecifikation för undersökningsplan
En undersökningsplan ska upprättas enligt nedanstående specifikation.

Administrativa uppgifter

Ange namn och kontaktuppgifter (tel. och e-post) för er organisation, 
ansvarig chef, projektledare och bitr. projektledare.
Ange er beteckning av ärendet.
Undersökningsplan med kostnadsberäkning ska vara godkänd av behörig 
person.

Ansvarig personal och relevant kompetens för aktuellt uppdrag 
Namnge den personal och beskriv den specifika kompetens som krävs för 
uppdraget. Kompetens och erfarenhet för personer i arbetsledande ställning 
och eventuella specialister som tidigare inte varit verksamma i länet eller 
som inte kan antas vara kända av Länsstyrelsen ska redovisas särskilt.

 Projektledare. 
 Fältarbetsledare. 
 Rapportansvarig.
 Egen och projektanställd personal.
 Specialister och personal med särskilt kompetens.

Byte av ansvarig personal ska meddelas Länsstyrelsen med motivering.

Kunskapsläge: fornlämningar och omgivande landskap
Beskriv aktuella fornlämningar. Redogör för kunskapen om dessa och 
resultat av eventuella tidigare arkeologiska utredningar eller 
undersökningar. Beskriv även omgivande fornlämningsmiljö, 
landskapsavsnitt och markanvändning.

Syfte och frågeställning
Ange förslag till frågeställningar utifrån det syfte som angivits i 
förfrågningsunderlaget.

Finns kunskapsprogram kan konkreta kopplingar till detta redovisas i såväl 
frågeställningar som metodval.

Genomförande

Tidplan
Ange det beräknade, totala antalet dagar i fält. Beskriv hur planerade 
arbetsmoment och bemanningen distribueras under dessa dagar.
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Arbets- och metodbeskrivning
Beskriv hur undersökningen ska genomföras för att kunna uppfylla 
förundersökningens syfte.

Följande ska anges:

 Metod och teknik.
 Dokumentationsmetoder och omfattning. 
 Eventuellt differentierade metoder för olika delområden
 Eventuella tvärvetenskapliga arbetssätt. 

Om metod, teknik eller utrustning som inte anses väl känd och etablerad 
kommer att användas ska detta särskilt motiveras.

Beskriv förundersökningens omfattning och eventuella prioriteringar.
Ange ungefärlig omfattning av undersökningsyta angivet i m2 och om 
möjligt m3 samt en uppskattning av hur många 
förundersökningsschakt, rutor eller kontexter som kommer att 
undersökas.

Ange även eventuella prioriteringar för hur ytor eller lämningstyper 
kommer att undersökas (helt, delvis, intensivt, extensivt eller inte 
alls). Redovisa även eventuella prioriteringar i enlighet med 
vetenskaplig inriktning och frågeställningar.

Analyser mm.
Ange och motivera eventuella analyser som planeras. Redovisa principer för 
insamling och urval av prover. Det är av stor vikt att analyserna kan kopplas 
till undersökningens syfte och frågeställningar.

Naturvetenskapliga analyser ska motiveras och specificeras till såväl art som 
antal.

Ange också eventuella planerade studier av kart-, arkiv- eller annat material.

Fyndstrategi
En fyndstrategi ska innehålla en bedömning av förväntat fyndmaterial och 
hur insamling, dokumentation, hantering och eventuellt urval/selektion görs 
under och efter fälttiden. Här ska framgå hur kostnader för konservering 
beräknats, dvs. antal och typ av fynd samt principer för urval/prioritering för 
konservering. Fyndstrategin ska ange i vilka moment/arbetsuppgifter 
konservator medverkar. Detta gäller även om arbetet utförs av personal 
inom den egna organisationen. Här ska även beskrivas hur olika typer av 
fynd förvaras under tiden fram tills fynden tillförs museimagasin.

Bohuslän museum ska i god tid kontaktas så att fynden kan överlämnas 
enligt museets riktlinjer. När fynden lämnas till museet ska de vara 
beskrivna, ordnade, digitalt registrerade och konserverade.
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Rapportering och dokumentationsmaterial
Rapporteringens utformning och genomförande ska beskrivas utifrån 
förfrågningsunderlagets riktlinjer. 

Kvalitetssäkring
Redogörelse för egenkontroll ska innehålla:

 Projektorganisation och interna ansvarsförhållanden beträffande 
uppföljning, prioriteringar och resursanvändning.

 Hantering av avvikelse från undersökningsplan.

Bekräftelser av förfrågningsunderlagets angivna villkor och krav

 Ni ska bekräfta att förfrågningsunderlagets angivna giltighetstid för 
undersökningsplan godtas.

 Ni ska bekräfta att ni tagit del av och godkänner 
förfrågningsunderlagets angivna tidpunkter för uppdragets 
genomförande.

 Ni ska bekräfta att ni godtar förfrågningsunderlagets angivna 
tidpunkter för när rapporteringens olika moment ska lämnas till 
Länsstyrelsen. 

 Ni ska bekräfta att dokumentationsmaterial kommer att överlämnas 
och förvaras enligt kraven i förfrågningsunderlaget.

 Ni ska bekräfta att ni samtycker till att dokumentationsmaterial och 
all rapportering får tillgängliggöras och mångfaldigas av staten med 
CC BY-licens.

 Ni ska bekräfta att ni accepterar att följa Länsstyrelsens villkor för 
tillsyn och kostnadsansvar som redovisas i förfrågningsunderlaget.

Övrigt

Kompletterande synpunkter eller uppgifter relevanta för 
undersökningen

Om ni har några specifika synpunkter eller uppgifter som ni anser är av 
särskild relevans för det aktuella uppdraget har ni möjlighet att komplettera 
er undersökningsplan i dessa avseenden.

Kostnader
Undersökningsplanen ska innehålla en specificerad kostnadsberäkning samt 
uppgift om beräknad samlad kostnad.

Bilagor:
 Karta med markerat undersökningsområde
 Dokumentmall för undersökningsplan
 Dokumentmall för kostnadsberäkning
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Digital kopia till
 Stenungsunds kommun

Page 15 of 23



Kravspecifikation  

Mall för undersökningsplan  

Arkeologisk förundersökning 

 
Administrativa uppgifter 
 
Lämningar: RAÄ Norum 146:1, 353, 354 
Fastighet, kommun: Kopper 2:1, Stenungsunds kommun 

Undersökare 
Undersökare huvudman (adress, tfn, e-post): 

Stiftelsen Bohusläns museum, 0522-656500, 
Box 403 451 19 Uddevalla 
info@bohuslansmuseum.se 

Eventuell samarbetspartner 
- 

Egen beteckning (dnr el. annan):  
19/0183 / Hasselhöjden FU 

Ansvarig chef (tfn, e-post): 
Mikael Eboskog, 0522-38547, mikael.eboskog@bohuslansmuseum.se 

Författare av undersökningsplanen (tfn, e-post): 
Joakim Åberg, 0706-233456, joakim.aberg@bohuslansmuseum.se 

Projektledare 
Joakim Åberg 

Ev Biträdande projektledare 
- 

 

2019-05-28 Uddevalla (Rev 2019-06-05) 

 

……………………………………….      …………………………………………. 

Underskrift ansvarig chef  Underskrift projektledare 

 
 
Undersökningsplanen gäller till:  2019-12-27 

 
Vi åtar oss att genomföra uppdraget i enlighet med de ska-krav och förutsättningar för 
samtliga moment som anges i förfrågningsunderlaget. 

☒   Ja 

 
Eventuella synpunkter: 
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Personal/kompetenser 
Vi har redovisat personalens kompetens i årets ”Intresseanmälan”. För ny personal ska 
”Intresseanmälan” kompletteras.  
 
Projektledare (fältarbetsledare) 

Som ovan 
Redovisa projektledarens bakgrund som är relevant för uppdraget 

- 

Utöka dokumentet med svarsrutor enligt ovan för om ni avser att ha biträdande projektledare. 

Specialist (underkonsult eller från den egna organisationen) som ska utföra eller understödja 
vid specifika moment 

Jonas Paulsson, metalldetektering 
 
Kort redovisning av specialists bakgrund och erfarenhet som är relevant i förhållande till den 
aktuella utredningen samt motivering till behovet av specialistkunskap) 
Jonas Paulsson har mycket stor erfarenhet av liknande undersökningar och har genom 
åren varit drivande vid detekteringar på såväl Gotland (bl a silverdeponeringar), 
Uppåkra mm. Deltagandet i rubricerat ärende motiveras utifrån den kända fynd- och 
fornlämningsbilden i området (jfr t ex Lönn 2009, se nedan). 

Utöka dokumentet med svarsrutor enligt ovan för varje specialist  
 
Undersökarens bedömning inför arkeologisk utredning 
 
Kunskapsläge 
Följande kan kortfattat beskrivas utifrån tidigare undersökningar och forskningsläget: 

 relevant kulturhistorisk bakgrund med fokus på områdets karaktär 
 tolkning av områdets fornlämningsbild 
 förväntat resultat av utredningen/förväntade fornlämningar 

 
Området med berörda fornlämningar är beläget i Stenungsund, i ett bostadsområde ca 1 km 
N om Hallernaplatån. De här berörda lämningarna är belägna i kanten av ett mindre kuperat 
skogs-/ bergsområde, direkt V om befintlig bebyggelse i form av lägenhetsbebyggelse. 
Området är delvis påverkat av sentida byggnader/byggnation (fotbollsplan, en numera 
borttagen ishall etc). 
 
L1969:8763 (Norum 146:1): Utgörs av en gravhög belägen på bergsplatå inom 
grönområde. Högen är 7 meter i diam och 0,6 m h med i ytan enstaka 0,05-0,15 m st stenar. 
Lämningen har inte beskrivits närmare eller registrerats som återbesökt i samband med 
utredningen. 
 
L1959:4046 (Norum 353): Utgörs av en boplats belägen inom grönområde. På platsen 
påträffades en grop och en ränna som innehöll bränd lera och sot/kol. Storlek ca 30x25 m 
(NNO-SSV). Lämningen avgränsas enligt rapport AU av berg i dagen i nordväst, 
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bebyggelse i öst samt omrörda massor i sydväst, troligtvis omrört som konsekvens av 
byggnation av en, i dagsläget borttagen, intilliggande ishall. 
 
L1959:4047 (Norum 354): Utgörs av en boplats belägen i grönområde. På platsen hittades 
flera gropar, stolphål samt kulturlager som innehöll keramik, bränd lera och sot/kol. Storlek 
ca 30x25 m (NV-SO). Lämningen avgränsas av omrörda utplanade massor i söder, som 
med hög sannolikhet uppkommit i samband med byggd fotbollsplan invid området, samt 
mindre bergspartier i norr. 
 
I områdets absoluta närhet finns två stensättningar, L1969:8846, L1969:8678 (Norum 
145:1-2). I närområdet ur ett något större perspektiv finns lämningar i form av ett stort antal 
gravar, däribland stensättningar, högar, rösen, grav kring sten/block etc. Det förekommer 
även ett antal boplatser, t ex L1969:8396 (Norum 57:1), L1969:9010 (Norum 150:1), 
L1969:8542 (Norum 205:1), L1969:8325 (Norum 55:1). Ca 750 NO om här berörda 
lämningar finns även ett undersökt och borttaget Grav- och boplatsområde, L1969:8390 
(Norum 202:1), där bl a ett flertal hus och boplatslämningar konstaterades vid undersökning 
2006. Inom lämningen fanns även kulturlager, bålplats, fynd av keramik, flinta, bränd lera 
metall mm. Lämningarna där har daterats till såväl yngre bronsålder som yngre romersk 
järnålder till folkvandringstid (Lönn 2009, Nordqvist 2009). Även boplatsen L1969:8396 
(Norum 57:1) har varit föremål för undersökningar (Sjögren 2007). 
 
Nämnas bör även Hallernaområdet belägen ca 1 km S om området. Här har boplatser och 
gravar från järnålder undersökts bildat utgångspunkt för ett avhandlingsarbete rörande 
Bohusläns järnålder (Nyqvist 2007). Vidare finns ett område innehållandes ett större kluster 
av gravar (högar, stensättningar, rösen, gravar kring block/sten) beläget ca 1 km åt NO. 
 
Övergripande frågeställningar:  
• Hur ska lämningarnas inbördes relation tolkas? 
• Kan de utgöra delar av en sammanhållen grav och boplatsmiljö, eller ska de ses som 
separata enheter i tid och rum? 
 
Tema/Frågor: 
• Vad representerar de olika anläggningstyperna inom området? Aktivitet, boplats och/eller 
gravrelaterat?  
• Förekommer huskonstruktioner eller liknande? Går det att lokalisera anläggningar som t 
ex bålplatser? (jfr Lönn 2009). Förekommer flatmarksgravar? 
• Vilka kronologiska skikt uppvisas inom lämningen? Hur daterar sig de olika aktiviteterna? 
Finns underliggande anläggningar? 
• Hur ser anläggnings- och fyndfrekvensen ut inom området? 
• Kan ytterligare och mer daterande fynd konstateras (iom t ex metalldetektering t ex)?  

 
Referenser/litteratur: 
Ange relevanta referenser/litteraturhänvisningar  
Lönn, Marianne. Grav och bålplats. Arkeologisk Undersökning. Bohuslän, 
Norums socken, fastighet Holm 1:5, del av RAÄ 202. UV Väst Rapport 
2009:21. 
 
Nordqvist, Bengt. 2009. Stenungsunds- och Munkedalsbygden under 1000 år - 
En studie av två bohusländska bygder utifrån Norum 202:1, boplats från yngre 
bronsålder och yngre romersk järnålder till folkvandringstid. Arkeologisk 
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Undersökning. Bohuslän, Norums socken, Holm 1:1, Norum 202:1. UV Väst 
Rapport 2009:25. 
 
Nyqvist, Roger. 2007. Landskapet som ram hus och grav som manifest. Diss. 
Göteborg : Universitet, 2001. 
 
Sjögren, Karl-Göran. 2007. Några stolphål och mörka fläckar i Holm. 
Arkeologisk förundersökning. Bohuslän, Norum socken, Holm 1:1 och 
Hällebäck 1:6, RAÄ 57. Riksantikvarieämbetet UV Väst. Rapport 2007:3. 
 
Stenhaug, Belinda & Hellgren, Mats. 2016. Arkeologisk utredning inom 
Kopper 2:1, Kopper 2:1, Norum socken Stenungsunds kommun. Västarvet 
kulturmiljö/Lödöse museum Rapport 2016:31. 

 
Genomförande 
 
Metod 
Vi har åtagit oss att utföra den arkeologiska utredningen i enlighet med syfte och 
ambitionsnivå i förfrågningsunderlaget 
 
Ange om ni vill föreslå andra åtgärder/metoder/moment än det Länsstyrelsen angett i 
förfrågningsunderlaget. 
• Metalldetektering: Avsökning i två faser enligt gängse metod. 
• Avbaning/sökschakt: Ytor inom prioriterade områden, schakt för avgränsning 
(se bilaga fältplan). 
• Anläggningar: Samlad bedömning, anläggningsfrekvens och sök av ev 
huskonstruktioner, gravanläggningar, stratigrafisk analys och fyndbedömning i 
förekommande fall. Ett urval undersöks 50-100% för fyndanalys och 
provtagning.  
• Delundersökning gravhög: Undersökning sektion. Fokus på typ/uppbyggnad, 
inre konstruktionselement (kantkedja, inre stenröse, brandlager etc), datering. 
Kunskap om sekundärbegravningar och gravgåvor inte fokus, utan hanteras i 
förekommande fall. Pointers används kontinuerligt. Fotoskanning. 
• Osteologi: Ev material kommer bedömas av osteolog (både i fält och i 
efterarbete). 
• Fynd: Allt fyndmaterial tillvaratas för analys och bedömning. Keramik och 
bränd lera specialregistrering (KKS). 
• Schakt kan komma att lämnas öppna under undersökningstiden, detta för att 
kunna återbesöka och genomföra riktade insatser/kompletteringar i takt med 
resultat och samlad bild (f a huskonstruktioner). 
 
Dag 1 – Etablering, metalldetektering fas 1, påbörjad avbaning/sökschakt 
Norum 353.  
Dag 2 – Ytavbaning boplatsyta och delundersökning Norum 353. Avtorving 
sektion Norum 146 påbörjas parallellt. 
Dag 3 – Ytavbaning boplatsyta och delundersökning Norum 353. Undersökning 
Norum 146. 
Dag 4 – Avgränsning Norum 353. Undersökning Norum 146. Påbörjad 
ytavbaning boplatsyta och delundersökning Norum 354.  
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Dag 5 – Ytavbaning boplatsyta och delundersökning Norum 354. Avgränsning 
Norum 354. Avslutande dokumentation. 
Dag 6 - Igenläggning schakt (max). (0 arkeologer) 
 
Förundersökningen dokumenteras enligt sedvanlig arkeologisk praxis 
(inmätning, beskrivningar, foto/fotoskanning etc). Primärdokumentationen ska 
vara arkivbeständig och ha en sådan form samt förvaras på ett sådant sätt att 
den är möjlig att använda i fortsatt forskning. Dokumentationsmaterialet 
förvaras på Bohusläns museum. 

 
Fynd 
Vi har åtagit oss att följa de kraven på rutiner för hantering, förvaring och konservering av 
fornfynd vid den arkeologiska utredningen i enlighet med förfrågningsunderlaget. 
 
Ange om ni vill föreslå andra moment än det Länsstyrelsen angett i förfrågningsunderlaget. 
 
Då potentialen för fynd av metall bedöms vara överhängande, har en mindre summa för 
konservering tagits med i KBER (jfr nedan). 

 
Analyser 
Vi har åtagit oss att utföra analyser i enlighet med förfrågningsunderlaget.  
 
Ange om ni vill föreslå andra analyser utöver de analyser som Länsstyrelsen kravställt i 
förfrågningsunderlaget. 
Förundersökningens ambition är att identifiera arkeologiska kontexter (aktivitetsspecifika, 
boplats- och/eller gravrelaterade, hus-/ konstruktionsrelaterade etc) och tidsfästa dessa 
(14C-analys). Övriga analyser avses användas för f a säkerställande av dateringsunderlag 
(vedart), kontext och bruksanalys (makrofossil, keramisk bedömning), gravförekomster 
(osteologi). 
 
• Vedartsanalys: 16 st. För säkert urval av dateringsunderlag med lågt egenvärde, samt kan 
ge en bild av landskaps-resursutnyttjande, funktioner anläggningar och lokal 
vegetationshistoria. 
• 14C-analys: 8 st. För datering av strukturer/kontexter. Datering av dessa är central för 
förståelsen av aktiviteter genom tid. Kan även bli aktuellt med datering av matskorpa på 
keramik. 
• Makrofossilanalys: 8 st. För anläggningar och kontexter som kan misstänkas ha rituell 
koppling och/eller boplatsanknytning. Kan även belysa aktiviteter som t ex smide, gravar 
med små benfynd, mikrodebitage etc. Flottering av jordprover och analys av makrofossil. 
Enskilda lokalers ekofakter är platsspecifika och analyser av makrofossil är en del av 
kontinuerlig kunskapsuppbyggnad. 
• Keramisk bedömning/analys: 16 tim. Okulär bestämning, typologisk datering, 
specialregistrering. Bedöms viktig i sammanhanget för att erhålla kompletteringar till 14C-
resultat och ytterligare bredda kronologiskt underlag och bruksanalys (t ex gravgods kontra 
hushållsgods). Keramikens sammansättning i enskilda kontexter kan belysa vad dessa 
kontexter haft för funktion och kan indirekt påvisa skillnader och likheter mellan olika 
kontexter. 
• Osteologisk analys: 8 tim. För bestämning av ben (från t ex gravar, eldrelaterade 
anläggningar, avfallsgropar mm). Osteolog deltar i fält för okulär bedömning, urval och 
hantering etc. Analys av eventuella human- och/eller animaliska ben. 
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Rapportering 
Vi har åtagit oss att genomföra rapportarbetet i enlighet med förfrågningsunderlaget.  
 
Ange om ni vill föreslå andra moment utöver de som Länsstyrelsen kravställt i 
förfrågningsunderlaget. 
- 

 
Vi medger att dokumentationsmaterialet och all rapportering får publiceras och spridas av 
staten med en så kallad CC BY-licens (Creative Commons Attribution 4.0 International 
Public License).  
 

☒   Ja 

 
 
 
 
Kostnadsberäkning 
  
Gällande timtaxa 
Specificera om taxan varierar för olika personalkategorier. 
Bohusläns museum: 820 kr enligt 2019 års taxa 
Jonas Paulsson (metalldetektering): 820 kr 

 
Beräkning fältarbete 
Ange antal dagsverken i fält och antal personer.  
BM: 5 dagsverken för tre personer eller 15 arbetsdagar/120 timmar 
Jonas Paulsson (metalldetektering): 3 dagsverken eller 3 arbetsdagar/24 timmar 

 
Kostnadsberäkningen ska upprättas i enlighet med nedanstående ordning. Tabellen får utökas 
med ytterligare rader för poster där specificering efterfrågas.  
 
Kostnader ska anges exklusive moms. För varje moment ska tid och kostnader redovisas. På 
begäran ska ett mer detaljerat kostnadsunderlag tillställas länsstyrelsen. 
 
Moment 
(specificera för olika personalkategorier vid differentierad taxa) 

tim/antal taxa/  
á pris 

kostnad 

Projektledning/administration 16 820 13120 
Fältarbete  120 820 98400 
Fyndhantering (omhändertagande, registrering)  24 820 19680 
Manusarbetet rapport 75 820 61500 
Layout m m (lektör, ritare, distribution etc.)  16 820 13120 
Tryckning (tryckning/mångfaldigande)  0 0 0 
Analyser (typ, antal och kostnad specificeras)     108160 
Vedartsanalys 16 800 12800 
14C-analys 8 6000 48000 
Makrofossilanalys 8 3500 28000 
Keramisk bedömning/analys 16 800 12800 
Osteologi 8 820 6560 
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Specialister/underkonsulter, fördjupade studier (specificera, även 
för personal i den egna organisationen)   1 19680 19680 
Metalldetektering (konsult)    
Konservering (specificera antal, typ och kostnad) 1 12000 12000 
SVK    
Underkonsulter (specificera)   0 0 0 
Resor och omkostnader (hyrbil, reseersättn. traktamente, logi)  1 7250 7250 
Hyreskostnader (totalstation m m)  5 1250 6250 
Grävmaskin (antal tim och summa, transport av grävmaskin, ev 
dumper, redovisa om igenläggning av schakten ingår)  48 / 2 

820 / 
2000 43360 

Etablering (antal dygn, summa)  1 13825 13825 
Övriga kostnader     0 
Summa (avrunda till hundratal kronor)     416345 
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