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Figur 1: Översikt över utredningsområdet samt omgivningar. Karta i skala 1:10 000.



5

Sammanfattning
I mars månad 2014 undersökte personal från Rio Göteborg Natur- & kulturkoo-
perativ en sträcka längs med väg 770. Vägsträckningen finns i Ödsmål socken, 
Stenungsunds kommun, och utredningen omfattar en sträcka om totalt 1,8 ki-
lometer. Vid undersökningen grävdes 41 schakt fördelat över de anvisade ytor-
na. I dessa schakt påträffades två avslag av flinta, en härd och en boplatsgrop. I 
anslutning till utredningsområdet finns flera fornlämningar vilka ej fick beröras 
av undersökningen. De påträffade anläggningarna kan kopplas till de i området 
befintliga fornlämningarna.
 Rio Göteborg Natur- & Kulturkooperativ bedömer att hänsyn måste tas till 
fornlämningen RAÄ Ödsmål 104, en rest sten som troligtvis utgör en del av en 
dommaring. Vid fortsatt exploatering bör Ödsmål 104 förundersökas.
 I övrigt anser Rio Göteborg Natur- & Kulturkooperativ att det inte finns hinder 
för fortsatt planenlig projektering av gång- och cykelbanan längs med väg 770 
förutsatt att endast det utredda området berörs.

Gamleberg 1:26 m. fl. 
Ödsmåls socken, Stenungsunds kommun
Särskild utredning
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Syfte
Utredningen föranleddes av en planerad byggnation av gång- och cykelväg längs 
med väg 770 och syftet var att förse Länsstyrelsen med ett fördjupat kunskaps-
underlag inför prövning av arbetsföretaget enligt 2 kap. 12 § KML. Vid utred-
ningens avslutande ska eventuella lämningar inom området vara kända, de ska 
även vara bedömda avseende fornlämningsstatus. Målgrupper för utredningen 
är i första hand företagare, Länsstyrelsen, andra myndigheter samt undersökare.

Metod
Vid utredningen grävdes schakt med grävmaskin. Dessa förlades jämnt över ytan, 
med hänsyn till topografi och växtlighet. Fyndförande kontexter genomgicks för 
hand. Schakten mättes in med RTK-GPS och schaktprofilerna dokumenterades 
genom lagerbeskrivning. Det primära dokumentationsmaterialet och eventuella 
fynd av särskild vikt kommer att översändas till Bohusläns museum i och med 
denna rapports färdigställande.

Förmedling
Inga förmedlingsåtgärder planerades eller genomfördes inom ramen för denna 
undersökning.

Utredningsområdet
Utredningsområdet utgörs av en cirka 1,8 kilometer lång sträcka längs med 
väg 770 i Ödsmåls socken i nordvästra delen av Stenungsunds kommun. Vägen 
slingrar sig genom landskapet och är tidvis flitigt trafikerad framförallt vid på- 
och urlastning av färjan mellan fastlandet och Svanesund på Orust. Färjeläget är 
beläget intill utredningsområdets norra avslut. Sträckningen är som smalast 15 
meter och som bredast 30 meter och går från färjeläget vid Kolhättan i norr till 
gården Nyhem i söder, se figur 1.
 Utredningsområdets sträckning inkräktar på ett femtontal fastigheter varav 
vissa utgör bebyggda tomter, vissa tomter med åkermark och vissa ytor med 
skog och berg. Markytan i den norra delen är mycket låglänt och består främst av 
ytor med ängsmark och slybevuxen impediment, se figurer 2 och 5. Utrednings-
området här utgör en sträcka om cirka 800 meter längs med västra sidan av väg 
770. Längs denna delen av vägen finns ägor till gårdarna Gläntan, Lindås, Röd 
och Viddesgärde. Vägen följer därefter en höjdrygg ytterligare cirka 800 meter, 
se figurer 3, 6, 7 och 9. Här finns ägor till gårdarna Nordängen, Nyhem och Gam-
leberg. Längs med detta vägavsnitt finns tomter med flera bostadshus med till-
hörande ekonomibyggnader och utredningsområdet omfattar här båda sidor av 
vägen. I utredningsområdets sydligaste del finns en sträcka om cirka 200 meter 
som planar ut mot en uppodlad slätt, se figurer 4 och 10. Även här berörs båda 
sidor av väg 770.
 En snabb granskning av det befintliga historiska kartmaterialet visar att delar 
av ytan har utgjort åker- och betesmark under 17-1800 talet och att vägen, i stort 
har haft samma sträckning sedan dess, Lantmäteriet 2014. Utredningsområdet 
i de låglänta delarna är belägen någon meter över havet medan de höglänta 
delarna är belägna upp emot 20 meter över havet. Havet är inte långt borta, som 
längst cirka 500 meter.



Figur 2: Översikt över norra delen av utredningsområdet med grävda schakt. Karta i skala 1:2500.



Figur 3: Översikt över mellersta delen av utredningsområdet med grävda schakt. Karta i skala 1:2500.
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Natur- och kulturmiljö
Västra delen av Stenungsunds kommun utgör en del av den sydbohusländska 
kusten. Naturmiljön i Ödsmåls socken präglas av detta och kusten här består av 
små vikar, näs och skär. Sundet mellan fastlandet och Orust i väster är på sina 
ställen endast 700 meter brett och färjeförbindelsen är här livlig mellan Kolhät-
tan och Svanesund. Sträckningen av väg 770 går i norr genom vad som under 
stor del av förhistorien har varit en havsvik och senare en våtmark och i dag en 
havsäng. Vattenpåverkan är än i dag stor här vilket är uppenbart vid regniga pe-
rioder då vattnet stiger och marken försumpas. Under förhistorien har flera av 
det som idag är berg utgjort övar i ett skärgårdslandskap. Inom utredningsom-
rådet växer i de låglänta delarna frodig vass, sly och buskar samt enstaka träd. 
På höjden finns träd och sly- och gräsbevuxna slänter. Delar av ytan utgörs av 
öppen hällmark.
 Fornlämningsmiljön är rik i området. Stora delar av kustlandskapet har ända 
fram till bronsålder utgjort en skärgård med ett myller av öar och kobbar som 
har lämpat sig väl för bosättningar. Detta avspeglas i fornlämningsbilden. Fynd-
rika stenåldersboplatser samsas med äldre gårdsbebyggelser och trankokerier 
från historisk tid. I vägens närområde 770 finns flera fornlämningar. Dessa utgör 
från norr till söder; fyndplats för yxliknande sten (Ödsmål 320), ett gravfält med 
stensättningar (Ödsmål 126), ett gravfält med högar och stensättningar (Ödsmål 
105), en boplats (Ödsmål 354), en fornlämningsliknande bildning i form av en 
högliknande lämning (Ödsmål 106), en rest sten vilken troligen hör till en ska-
dad domarring (Ödsmål 104) samt en by/gårdstomt från Krontofta gård belagd i 
skrift år 1568 (Ödsmål 284), FMIS 2014.
 Förutom dessa närliggande lämningarna bör det nämnas att det i en cirka 400 
meters zon kring vägen finns en mängd fornlämningar: rösen (Ödsmål 103 & 
111), stensättningar (Ödsmål 108:1, 290, 171 & 166), en hällkista (Ödsmål 169), 
flatmarksgravfält (Ödsmål 170:1), boplatser (Ödsmål 209 & 169), fyndplatser 
(Ödsmål 168 & 291), by/gårdstomter (Ödsmål 170:2, 282, 283 & 288) samt en 
fornlämningsliknande bildning (Ödsmål 108:2), FMIS 2014.

Tidigare undersökningar
Inga tidigare undersökningar har genomförts längs med denna sträckning av 
väg 770.

Utredningsresultat
Vid undersökningen grävdes 41 schakt fördelat över de anvisade ytorna där det 
var åtkomligt, se figurer 2, 3 och 4. I anslutning till utredningsområdet finns flera 
fornlämningar vilka ej fick beröras av undersökningen och därför hölls ett av-
stånd till dessa om cirka 25 meter. Den nordligaste ytan bestod till största delen 
av påförda sprängstensmassor som inte gick att tränga igenom med grävmaskin 
(S1-5). Generellt sett bestod lagren av majordslager och underliggande naturliga 
lerlager i de låglänta delarna (S6-33). I den södra delen av utredningsområdet 
består stora delar av ytorna av oåtkomliga dikesslänter, bergssidor och bebygg-
da tomter och endast enstaka ytor lämpade sig för grävning. Jordmånen bestod 
här av siltig sand och grus med inslag av stenblock.
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Figur 5: Foto som visar väg 770 och del av den låglänta ytan i norra delen av utredningsområdet. Foto 
mot söder.

Fynd
Två fynd av slagen flinta gjordes under denna utrednings gång. Ett avslag påträf-
fades i S34 i matjorden. Ett avslag påträffades i S36 i ytan av en anläggning. I öv-
rigt fanns enstaka recenta fynd i form av porslin, glas och tegel i ett fåtal schakt, 
se bilaga 1. Fynden noterades med stöd av Sorteringsschema för flinta. Samtliga 
fynd återdeponerades.

Anläggningar
Två anläggningar framkom under utredningens gång, se bilaga 2.
 I S34 påträffades A1, en härd. Anläggningen påträffades på 0,32 meters djup 
belägen i ett sandigt, grusigt siltlager, se figurer 7 och 8. Anläggningen är cir-
ka 0,65x0,65 meter stor och oregelbunden till formen. Efter framrensning visar 
det sig att anläggningen löper vidare in i schaktets nordöstra hörn. Denna del 
kunde inte öppnas på grund av vegetationen på platsen. Fyllningen bestod av 
svartbrun humös sandjord med sotinslag och en mängd skörbrända stenar. An-
läggningen genomgrävdes inte och inga fynd påträffades. Anläggningen finns 
i en liten, invid vägen belägen, svacka som är beväxt med stora träd. Svackan 
är påverkad av omfattande störningar i form av grävda diken, kabelschakt samt 
brunnar.
 A2, en boplatsgrop, påträffades i S36 på 0,28 meters djup belägen i ett sandigt, 
grusigt siltlager. Anläggningen är cirka 0,70x0,78 meter stor och oval till formen 
och framkom i schaktets södra del. Fyllningen bestod av mörkbrun grusig sand-
jord. Anläggningen genomgrävdes inte. Ett flintavslag påträffades i anläggning-
ens yta. Omgivande ytor består av dikeskanter och storblockig terräng som är 
beväxt med tät slyskog, se figur 10. Intill S36 fanns ytor med tunt lager förna med 
berg.
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Figur 6: Foto över del av väg 770 samt platsen för schakten 
28, 29 och 30. Foto mot sydväst.

Figur 7: Foto över del av utredningsområdet. I svackan in-
vid vägen som syns i vänster i bild påträffades A1, en härd, i 
schakt 34. Foto mot söder.

Figur 8: Grävmaskinist Lennart väntar på att få fylla igen 
schakt 34. Den påträffade anläggningen, härden A1, anas 
vid tumstocken i närmaste delen (södra delen) av schaktet.

Figur 9: Foto på avsnitt av väg 770. På berget till höger om 
vägen finns fornlämningen Ödsmål 106, en fornlämnings-
liknande bildning i form av en högliknande lämning. Foto 
mot söder.

Figur 10: Foto taget från ytan där schakt 36 grävdes och vari 
A2, en boplatsgrop, påträffades. Foto mot sydöst.
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Analysresultat
Medel för analyser fanns i kostnadsberäkningen för projektet med inga av dessa 
kom att användas då inga prover togs.

Tolkning 
Den norra delen av utredningsområdet är väldigt låglänt och i de schakt som 
påträffades där fanns inga spår av vare sig förhistorisk eller historisk aktivitet.
 Fynd och anläggningar påträffades i utredningsområdets södra del vilket be-
står av ett impedimentområde. Sett ur fornlämningssynpunkt är detta området 
också mest intressant. I denna delen av utredningsområdet finns också flera, se-
dan tidigare kända fornlämningar. Ett av flintfynden gjordes i en av de påträffade 
anläggningarna och en flinta hittades i ytliga jordlager i ett av schakten. Båda 
dessa fynd samt de påträffade anläggningarna bedöms som varande av ringa 
intresse. I anslutning till utredningsområdet finns flera fornlämningar vilka ej fick 
beröras av undersökningen. De påträffade anläggningarna kan kopplas till dessa 
fornlämningarna.
 Anläggning A1, en härd, ligger ungefär 30 meter sydväst om boplatsen Öds-
mål 354 och cirka 60 meter söder om gravfältet Ödsmål 105. De ytor som omger 
anläggningen är i stort sett förstörd av sentida aktiviteter.
 Anläggningen A2, en boplatsgrop, ligger cirka 20 meter söder om den resta 
stenen Ödsmål 104 och ungefär 60 meter sydost om boplatsen Ödsmål 209. I 
åkern, cirka 100 meter öster om platsen för anläggningen finns Ödsmål 168 vil-
ken utgör fyndplats för bronsringar. Hundra meter söderut finns en by/gårds-
tomt Ödsmål 284 – Kronotofta gård.
 De båda anläggningarna är belägna så att det inte är troligt att fler lämningar 
kan påträffas vid en vidare undersökning.

Antikvarisk bedömning
Efter avslutad utredning anser Rio Göteborg Natur- & kulturkooperativ att de ytor 
som i och med denna utredning har undersökts kring fornlämningarna Ödsmål 
354 och 284 inte kommer behöva undersökas vidare. Ödsmål 106 som är beläget 
på ett bergskrön där klippkanten gränsar mot förundersökningsområdet kom-
mer inte heller att beröras av exploatering.
 Fornlämningen Ödsmål 104 utgörs av en rest sten som i FMIS bedöms höra till 
en skadad domarring. Denna fornlämning ligger på gränsen till utredningsom-
rådet och bör fortsatt vara under lagskydd. Vid fortsatt exploatering bör Ödsmål 
104 förundersökas.
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Alla måttangivelser är i meter.

S1
3x1,5
0-0,96 Utfyllnad
0,96- Sand

Kommentar: L1 består av sprängsten 
och asfaltsbitar.

S2
3x1,5
0-1,40 Utfyllnad

Kommentar: L1 består av sprängsten 
och asfaltsbitar.

S3
3x1,5
0-1,05 Utfyllnad och matjord
1,05- Berg

Kommentar: L1 består av sprängsten 
och asfaltsbitar. En bit naturlig flinta i 
L1.

S4
3x1,5
0-0,40 Matjord
0,40- Berg

S5
3x1,5
0-1,05 Utfyllnad

Kommentar: L1 består av sprängsten 
och asfaltsbitar.

S6
3x1,5
0-0,50 Matjord
0,50-1,58 Lera

S7
3x1,5
0-0,20 Matjord
0,20-0,65 Lera

S8
3x1,5
0-0,20 Matjord
0,20-0,87 Lera

S9
3x1,5
0-0,10 Förna och matjord
0,10-0,50 Lera

S10
3x1,5
0-0,10 Matjord
0,10-0,60 Lera

Kommentar: Kabelschakt i schaktet.

S11
3x1,5
0-0,15 Matjord 
0,15-0,45 Lera

S12
3x1,5
0-0,15 Matjord 
0,15-0,52 Lera

S13
3x1,5
0-0,20 Matjord
0,20-0,60 Lera

S14
3x1,5
0-0,30 Matjord
0,30-0,38 Sand

Bilaga 1. Schaktbeskrivning
Arkeologisk utredning Gamleberg
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S15
3x1,5
0-0,30 Matjord
0,30-0,40 Sand

S16
3x1,5
0-0,15 Matjord
0,15-0,30 Sand

S17
3x1,5
0-0,20 Matjord
0,20-0,39 Sand

S18
3x1,5
0-0,20 Matjord
0,20-0,35 Sand

S19
3x1,5
0-0,20 Matjord
0,20-0,51 Lera med sand

S20
3x1,5
0-0,30 Matjord
0,30-0,73 Siltig sand

S21
3x1,5
0-0,15 Matjord
0,15-0,33 Lera

S22
3x1,5
0-0,15 Matjord
0,15-0,37 Lera

S23
3x1,5
0-0,15 Matjord
0,15-0,34 Sand

S24
3x1,5
0-0,15 Matjord
0,15-0,31 Lera

S25
3x1,5
0-0,16 Matjord
0,16-38 Lera

S26
3x1,5
0-0,30 Matjord
0,30-0,40 Sand
0,40-0,78 Lerig silt

S27
3x1,5
0-0,54 Matjord
0,54-0,70 Lera

Kommentar: Recent material i L1.

S28
3x1,5
0-0,30 Matjord
0,30-0,38 Lera

Kommentar: Recent material samt 
fynd av ett flintavslag i L1.

S29
3x1,5
0-0,40  Matjord
0,40-0,46 Lera

Kommentar: Recent material i L1.

S30
3x1,5
0-0,30 Matjord
0,30-0,40 Lera

Kommentar: Recent material i L1.
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S31
3x1,5
0-0,20 Matjord
0,20-0,43 Lera

S32
3x1,5
0-0,31 Matjord
0,31-0,50 Matjord med inslag av sot  
 och sten
0,50-0,63 Lera

Kommentar: L2 utgör förmodligen ett 
äldre dike. Recenta fynd i L1 och L2.

S33
3x1,5
0-0,30 Matjord
0,30-0,45 Lera och sand

S34
3x1,5
0-0,32 Matjord
0,32-0,50 Sandig silt med grus

Kommentar: I schaktets nordöstra 
hörn finns A1 i L2.

S35
3x1,5
0-0,60 Omgrävda massor

Kommentar: Kabelschakt.

S36
3x1,5
0-0,28 Matjord/förna
0,28-0,46 Grusig sandig silt

Kommentar: I schaktets södra del finns 
A2 i L2.

S37
3x1,5
0-0,10 Förna
0,10-0,42 Mörkbrun humös sand 
 med stora stenar. Mot
 botten finns en mörkare
 ton
0,42-0,58 Brun sand

Kommentar: Fynd av ett flintavslag i 
L1.

S38
2x1,5
0-0,10 Förna
0,10- Berg

S39
3x1,5
0-0,74 Utfyllnad 

Kommentar: Kabelschakt.

S40
3x1,5
0-0,20 Matjord
0,20-0,40 Siltig sand
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Bilaga 2. Anläggningsbeskrivning
Arkeologisk utredning Gamleberg

A1 – Härd
Anläggningen påträffades i S34 på cirka 0,32 meters djup belägen i ett sandigt, 
grusigt siltlager. Anläggningen är cirka 0,65x0,65 meter stor och oregelbunden 
till formen. Efter framrensning visar det sig att anläggningen löper vidare in i 
schaktets nordöstra hörn. Fyllningen bestod av svartbrun humös sandjord med 
sotinslag och en mängd skörbrända stenar. Anläggningen genomgrävdes inte 
och inga fynd påträffades. I schaktet fanns en mängd stora trädrötter.

A2 – Boplatsgrop
Anläggningen påträffades i S36 på cirka 0,28 meters djup belägen i ett sandigt, 
grusigt siltlager. Anläggningen är cirka 0,70x0,78 meter stor och oval till formen 
och framkom i schaktets södra del. Fyllningen bestod av mörkbrun grusig sand-
jord. Anläggningen genomgrävdes inte. Ett flintavslag påträffades i anläggning-
ens yta.
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