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Vid utredningen undersöktes ytor på båda si-
dor av vägen okulärt. Förhoppningar var att 
det i anslutning till utredningsområdet skulle 
kunna finnas platser som utgjorde lämpliga bo-
platslägen, att stensättningar och historiska 
lämningar såsom gärdsgårdar och gränsmär-
ken skulle framkomma. Utredningen gav dock 
att inga nya fornlämningar påträffades.
 Efter avslutad utredning anser Rio Kultur-
kooperativ att inga ytterligare antikvariska åt-
gärder krävs inför fortsatta arbeten inom det 
utredda området.

Sammanfattning
På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands län har personal från Rio Kulturkoope-
rativ utfört en arkeologisk utredning längs 
med väg 747 mellan Tönsäng och Tuvesvik i 
Orust kommun. Utredningen genomfördes in-
för breddning av den befintliga vägen i syfte att 
anlägga en cykelbana. Vägsträckningen som 
utretts är cirka 2,5 kilometer lång.
 Fornlämningar belägna invid utredningsom-
rådet utgörs av två by/gårdstomter RAÄ Mor-
landa 134:1 och RAÄ Morlanda 400:1. Dessa 
är belagda i kartmaterial sedan mitten av 
1700-talet. 
 Utredningsområdet utgörs av främst berg-
hällar och där emellan låglänta ängsmarker. 
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Illustration 1: Utredningsområdet som följer väg 747 mellan Tuvesvik och Tönsäng. På kartan visas även fornläm-
ningar i trakten. Namngivna fornlämningar är redovisade i texten. Karta i skala 1:10 000.
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Inledning
Under en dag i mars 2012 utförde Rio Kultur-
kooperativ en utredning längs med vägsträck-
ningen mellan Tönsäng och Tuvesvik på Orust, 
illustration 1. Anledningen till utredningen var 
att Orust kommun längs med väg 747 planerar 
att anläggas en cykelväg samt göra fler mötes-
platser.

Syfte
Målet för utredningen var att om möjligt hitta 
lämningar och plaster som skulle kunna indi-
kera en fornlämning, och att redovisa dessas 
belägenhet.

Metod
Sträckan som ingår i utredningsområdet löper 
längs med vägen, i vissa fall på båda sidor om 
densamma. Som mest berörs mellan 1-4 me-
ter vid var sida av vägen av exploateringen. I 
en första fas planerades att okulärt besiktiga 
ytorna som berördes. I andra fasen skulle de 
ytor som ansågs vara intressanta för vidare 
utredning undersökas med grävmaskin och 
provgropsgrävning. Eventuella fynd skulle be-
dömas och registreras på plats i fält för att 
sedan återdeponeras.

Förmedling
Ingen förmedling genomfördes under utred-
ningen.

Utredningsområdet
Utredningsområdet utgörs av en cirka 2,5 ki-
lometer lång sträcka längs med en befintlig 
asfalterad väg. Intill vägen finns dikade ytor. 
Totalt berörs cirka 15 600 kvadratmeter mark 
varav cirka 8 800 kvadratmeter utgörs av im-
pediment. Övrig mark består till lejonparten av 
jordbruksmark i form av åkrar och strandäng-
ar. Vägområdet är mycket låglänt, som mest är 
vägen belägen 2 meter över havsnivån. Under-
sökningsområdet löper från färjeläget Tuvesvik 
i väster till Tönsäng i sydöst där väg 747 möter 
väg 748 i en T-korsning. Däremellan passerar 
vägen flera gårdar: Krokön, Slupekil, Lavön, 
Lavö-Västergård, Sandbergen, Rockkvin och 
Tönsäng-Mellangård. 

 Vägen från Tuvesvik löper i nord-sydlig rikt-
ning på Krokön nedsprängd i berget fram till 
sundet vid Slupekil. Här passerar vägen en 
bro som förbinder Krokön med Lavön. Vägen 
tar därefter en mer östlig riktning. Strax ef-
ter bron finns söder och norr om vägen små 
åkerlyckor insprängda mellan impedimenten. 
Här tar vägen en mer nord-östlig riktning för 
att vid Lavö-Västergård göra en bred kurva 
tillbaka mot sydost. Vid Lavö-Västergård 
blir landskapet lite mer öppnare med sanka 
ängsmarker och åkertegar på båda sidor av 
vägen. Två registrerade fornlämningar finns 
här. Dessa utgörs av två by/gårdstomter, 
RAÄ Morlanda 134:1 och RAÄ Morlanda 
400:1, och är belagda i kartmaterial sedan 
mitten av 1700-talet. RAÄ Morlanda 400:1 är 
belägen alldeles söder om vägen och är i dag 
bebyggd med en gård. RAÄ Morlanda 134:1 
är belägen cirka 30 meter norr om vägen. 
Vägen passerar därefter genom bergster-
räng fram till den korta bron över Lavösund. 
I detta landskapsavsnitt finns små ytor av 
jordbruksmark och fritidsbostäder insprängt 
mellan impediment.  I höjd med Tönsvik-Mel-
langård öppnar landskapet upp sig mot öster 
och här dominerar skog- och åkermark fram 
till korsningen där väg 748 passerar i nord-
sydlig riktning.
 Vid en rudimentär granskning av äldre kart-
material kan en konstatera att markerna som 
berörs har utgjort utmarker till några få gårdar 
i området. Kartmaterialet indikerar inte att det 
finns några särskilda beskaffenheter som sär-
skilt bör beaktas vid utredningen.

Undersökningsresultat
Inga nya fornlämningar påträffades under ut-
redningen. Största delen av utredningsområ-
det utgjordes av kraftigt påverkade ytor: diken, 
tillfartsvägar, sprängda ytor. Därtill bestod sto-
ra delar av de marker som var i direkt kontakt 
med vägen av berg. Inga lämningar fanns att 
finna på dessa berg. Inte heller fanns några 
av de låglänta ängs- och jordbruksmarker vara 
av intresse för fortsatt undersökning. Gällande 
fornlämningen RAÄ Morlanda 400:1 kommer 
den enligt exploatörens planer ej att beröras. 
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Detta ger att vidare underökning ej anses nöd-
vändig.

Fynd
Inga fynd påträffades.

Antikvarisk bedömning
Efter avslutad utredning anser Rio Kulturkoo-
perativ att inga ytterligare antikvariska åtgärder 
krävs inför vägbyggnation i undersökt område. 
Denna yta är att betrakta som slutundersökt.
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