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Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat (ring). Skala 1:1 000 000.
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Åkerhög 1:9, Brunnefjäll 1:22 m. fl., 
Torsby socken, Kungälvs kommun 
Arkeologisk utredning Steg 1

Sammanfattning
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län genom-
fört en arkeologisk utredning steg 1 längs sträckan Åkerhög – Brunnefjäll i Torsby socken, Kungälvs kom-
mun. Utredningen föranleddes av Kungälvs kommuns projektering inför anläggandet av överförings-
ledning för kommunalt vatten och avlopp. Beställare var Kungälvs kommun. 
 Syftet med utredningen var att ta reda på i vilken utsträckning fornlämningar berördes av det 
planerade arbetsföretaget, utöver den del av den planerade sträckningen som redan tidigare varit föremål 
för arkeologisk utredning steg 1 och 2. 
 Föreliggande utredning inleddes med en översiktlig kart- och arkivstudie, i syfte att komplettera den 
bild som skapats av området vid 2014 års arkeologiska utredning steg 1. Det historiska kartmaterialet ger 
vid handen att de marker som berörs av det planerade arbetsföretaget varit uppodlade i dalgångarna, 
medan de glest skogbevuxna bergshöjderna använts som betes- och utmark. 
 Den planerade sträckningen för kommunalt VA har justerats vid flera tillfällen sedan de första 
arkeologiska utredningarna inleddes, och bestod inför den nu föreliggande utredningen av en sammanlagt 
cirka fyra kilometer lång sträcka. 
 Utredningsområdet gick omväxlande i befintlig väg och i ängs- och hagmark vid sidan av vägen, och 
berörde två sedan tidigare kända fornlämningar: boplatserna L1967:2183 och L1976:2028. Dessa områden 
har ringats in och benämnts område G och J (se figur 3), och Rio Göteborg Natur- och Kulturkooperativ 
rekommenderar att dessa områden blir föremål för en arkeologisk förundersökning. 
 Därutöver rekommenderas att tio delområden (de delar av utredningsområdet som på figur 3 har 
ringats in och markerats med A, B, C, D, E, F, H, K, L, M) inom den planerade ledningssträckan utreds inom 
ramarna för en arkeologisk utredning, steg 2. Inom område I bedöms det inte finnas något behov av 
ytterligare arkeologisk utredning. 
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Bakgrund
Bakgrunden till den arkeologiska utredningen var att Kungälvs kommun planerade för att bygga ut vatten-
ledningsnätet i det berörda området. Utredningsområdet anslöt till och sammanföll delvis med av Rio 
Göteborg tidigare utredda områden. Dessa områden behövde därför inte utredas på nytt.

Utredningsområdet
Det aktuella området för den planerade VA-ledningen ligger i den västra delen av Kungälvs kommun, och 
löper genom ett flertal fastigheter längs Västra Åkerhögsvägen och Brunnefjällsvägen (se figur 1 och 2). 
Ledningssträckningen ligger i ett kustnära område med omväxlande berg och låga mindre dalgångar samt 
odlingsmarker. Området är glest bebyggt med enfamiljshus och sommarbostäder. Ledningssträckan är 
drygt 3,5 km lång och följer på det stora hela de befintliga vägarna i området, med enstaka undantag där 
den sticker ut i dalgången.  
 Ett flertal fornlämningar finns sedan tidigare registrerade inom och i anslutning till den planerade 
ledningssträckan. Det handlar om bland annat ensamliggande gravar på höjdlägen och boplatser längs 
dalgångarnas sidor i övergången mot högre liggande delar i terrängen. I närområdet finns boplatserna 
L1967:1189, 2028 och 2183; stensättningarna L1967: 1345, 1502, 1794, 2084, och 2250; rösena L1967:1648 
och 2100; den fossila åkermarken L1967:2233 samt fyndplatserna L1967:1480 och 1777. Vid boplatsen 
L1967:2183 har härdrester med inslag av skörbränd sten och kol noterats intill den då nyanlagda vägen. 
Det påträffade fyndmaterialet vid fynd- och boplatserna består av kärnor, spån och avslag med retusch.  
 Eftersom området omfattar både lägre liggande partier med huvudsakligen lerjordar och mer
väldränerade och höglänta partier samt bergsområden, finns det inom ledningssträckan förutsättningar 
för både boplatslägen, gravar och yngre lämningar i form av exempelvis by-/gårdstomter.  

Tidigare fynd och undersökningar
Kungälvs kommun har, liksom flera andra kustkommuner, arbetat med utbyggnad av kommunalt vatten 
och avlopp under flera år. De planerade ledningssträckningarna skall dras genom landskap som ofta är rika 
på forn- och kulturlämningar, vilket har föranlett arkeologiska undersökningar i flera fall. Den planerade 
sträckningen för överföringsledning för VA i Kungälvs kommun har justerats vid flera tillfällen. 
 Rio Göteborg har vid flera tidigare tillfällen utfört arkeologiska utredningar i samband med den 
planerade överföringsledningen i området, och den nu aktuella ledningssträckningen sammanfaller delvis 
med tidigare utredda områden i norr och öster. År 2014 utfördes en arkeologisk utredning steg 1 av 
området för dåvarande sträckning av överföringsledningen för VA (von der Luft och Nyqvist 2014). Denna 
utredning innefattade kart- och arkivstudier samt fältinventering, och omfattade ledningssträckningen 
i ett större område i Ytterby, Hålta, Solberga och Torsby socknar. I Åkerhög och Brunnefjäll gick den 
tidigare ledningssträckningen något längre norrut än vad som nu är aktuellt. Vid 2014 års utredning 
pekades en del av den gamla ledningssträckan ut som potentiellt intressant i arkeologiskt hänseende, och 
rekommenderades bli föremål för arkeologisk utredning steg 2. 
 Vid 2014 års utredning gjordes även en genomgång av det historiska kartmaterialet över den då 
aktuella ledningssträckningen. Enligt de historiska kartorna har området varit glest bebyggt av gårdar 
och byar, som omgivits av odlings- och betesmarker. Inga kulturhistoriskt intressanta byggnader eller 
andra lämningar kunde identifieras i kartmaterialet vad gäller den ursprungliga ledningssträckningen. En 
ortnamnshistorisk analys gjordes av namnen Åkerhög och Brunnefjäll. Namnet Åkerhög kan beläggas i 
skriftliga källor från år 1528, och kan betydelsemässigt tolkas som ”åkern vid ett berg”. Brunnefjäll, vars 
stamfastighet från början var en gård som ingick i skattehemmanet Hållsunga, tros betyda svedjad höjd 
(Nyqvist & von der Luft 2014:37f). 
 En arkeologisk utredning steg 2 utfördes år 2015 i en del av ledningssträckningen genom Åkerhög och 
Brunnefjäll. Området kallades då Åkerhög NY (delsträcka 22). Utredningsschakt drogs längs en sträcka 
i åkermark, och ett litet arkeologiskt material framkom i form av flinta. Inga anläggningar påträffades i 
något av schakten, och marken var delvis störd av recent aktivitet (Johansson & Lyttkens 2017). Efter den 
avslutade utredningen rekommenderades inga ytterligare arkeologiska insatser.
 År 2017 utreddes korridoren för planerad VA-ledning i området vid Sjöhåla, strax norr om Åkerhög. Då 
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påträffades flinta i ett flertal utredningsschakt, och två nyupptäckta boplatser registrerades (Andersson 
Färnström 2018). 

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att utreda huruvida fornlämningar påverkas av det planerade 
arbetsföretaget.

Metod
En fältinventering utfördes längs med hela den planerade sträckningen, i syfte att göra en bedömning av 
den arkeologiska potentialen. Inventeringen anpassades efter topografi och bebyggelse. Hårdgjorda ytor 
och de sträckor där den planerade VA-ledningen antas gå i väg inventerades översiktligt. De delsträckor 
som redan tidigare varit föremål för arkeologisk utredning bedömdes inte behöva utredas på nytt. 

Kart- och arkivstudier
Det historiska kartmaterialet visar att de låglänta markerna i områdets dalgångar länge varit uppodlade. 
De bergshöjder och skogklädda impediment som omger dalarna tycks ha utgjort utmark. Flera av dagens 
fastigheter ligger på ytor som utgjort åkermark så sent som på 1970-talet, av den ekonomiska kartan att 
döma. Det historiska kartmaterialet över det berörda området är dock mycket knapphändigt, och inga nya 
uppgifter har tillkommit i tillägg till den översikt av områdets historiska kartmaterial som genomfördes i 
samband med 2014 års utredning av det urspungliga ledningsområdet (se Nyqvist & von der Luft 2014). 
 
Undersökningsresultat
Inför fältinventeringen ringades 13 delområden in längs den planerade ledningssträckan, där det 
utifrån landskapsläge och utredningsområdets utbredning bedömdes kunna finnas högst potential för 
fornlämningar (figur 3). Dessa benämndes område A till M. Område A – H ligger längs olika delar av 
Västra Åkerhögsvägen, och område I – M markerar delar av Brunnefjällsvägen. Områdena ringar framför 
allt in de delar av den planerade ledningssträckan som inte enbart går i väg, utan berör åker- och 
ängsmark och/eller tangerar befintliga fornlämningar. Nedan redogörs för topografi, höjd över havet och 
fornlämningspotential för vart och ett av områdena. 
 Område A löper längs en grusväg genom åker- och ängsmark och ligger ca 3–4 meter över havet. I 
söder går området intill ett mindre bergsimpediment där vägen kröker sig (figur 4). 
 Område B är en del av den sydligaste delen av Västra Åkerhögsvägen. Vägen tar slut vid de tre 
fastigheter som ligger längst ut på udden mot Glöskärsviken. En del av den planerade ledningssträckan 
löper i åker- och ängsmark, som ligger cirka 4 meter över havet (figur 5). 
 Område C består av ängsmark som sluttar mot sydost ner mot bäcken, och ligger cirka 2–3 meter över 
havet (figur 6). 
 Område D följer vägen i lätt kuperad ängsmark över bäcken, med en höjd på 3–4 meter över havet 
(figur 7).
 Område E utgörs av ängsmark i nordväst, med en brant bergsvägg som reser sig sydost om grusvägen, 
cirka 3–4 meter över havet (figur 8). 
 Område F sluttar uppåt mot ett fåtal fastigheter längs grusvägen. Vägen slutar i en smal gip med 
mindre klippor i norr och ett brant bergsimpediment i söder. Marknivån sluttar mot sydost och varierar 
mellan 6 och 10 meter över havet (figur 9). 
 Område G följer grusvägen österut i en smal gip mellan två mindre bergsimpediment, och löper genom 
fornlämningen L1967:2183. L1967:2183 registrerades som en boplats (RAÄ Torsby 80:1) i samband med 
1970-talets inventering, och här påträffades enligt Fornsök ett flintmaterial bestående av två knutor, ett 
bearbetat avslag och 11 obearbetade avslag. Dessutom observerades en härd vars fyllning innehöll kol 
och skörbränd sten (figur 10).
 Område H är något högre beläget än område A-G och ligger 6–8 meter över havet. Ledningskorridoren 
följer här grusvägen norrut i Västra Åkerhögsvägens nordligaste förgrening. I en sträcka på cirka 150 meter 
berör den planerade korridoren åker- och ängsmark. Utredningsområdet slutar strax intill boplatsen 
L1967:1189, där flinta påträffats i åkern (figur 11). 
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Figur 4 (t. v). Område A, foto mot SV.

Figur 5 (t. h). Område B, foto mot SV. 

Figur 6 (t. v). Område C, foto mot SO. 

Figur 7 (t. h). Område D, foto mot N.
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Figur 10 (t. v). Område G med boplatsen 
L1967:2183, foto mot SO.

Figur 11 (t. h). Område H med boplatsen 
L1967:1189 till höger i bild, foto mot NO.

Figur 8 (t. v). Område E, foto mot SV. 

Figur 9 (t. h). Område F, foto mot N.
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Område I ligger i anslutning till tidigare utrett område. Den nu tillkomna ledningskorridoren ligger i 
åker- och ängsmark intill en grusväg, och sluttar svagt mot bäcken i sydost. Strax sydost om område I 
drogs sökschakt under 2015 års utredning. I schakten längre söderut längs samma sträcka påträffades 
slagen flinta samt enstaka bitar övrig flinta. Delsträckan rekommenderades inte gå vidare till arkeologisk 
förundersökning. I höjd med område I grävdes under 2015 års utredning schakt nummer 96–99, och 
i dessa påträffades kol och sot samt recent material. I övrigt påträffades inga anläggningar eller fynd 
(Johansson & Lyttkens 2017:48f). 
 Område J består av en plan yta cirka 11 meter över havet, av vilken större delen används som 
fotbollsplan (figur 12). Fornlämningen L1967:2028 är registrerad med en utbredning som sammanfaller 
med i stort sett hela den plana ytan, och området är beläget mellan två bergsimpediment, grusvägar och 
fastigheter. 
 Område K består av en grusväg, som slutar i en återvändsgränd, cirka 5–6 meter över havet. Platsen 
är i dagsläget bebyggd med en liten stuga och ett äldre reningsverk. Marken består av gräsbevuxen åker/
äng i en svag slänt mot bäcken, omgivet av två klippimpediment samt ett snårigt buskage (figur 13).

Område L ligger i åkermark som sluttar upp mot en brant klippa, cirka 9–10 meter över havet. Platsen 
ligger skyddat och ger intryck av att utgöra ett potentiellt bra boplatsläge (figur 14). Där åkermarken slutar 
och bergväggen tar vid går en äldre stengärdesgård som ej utgör aktiv fastighetsgräns. Gärdesgården 
ligger dock utanför planerad ledningskorridor och berörs ej av arbetsföretaget. 
 I område M går planerad ledningskorridor dels i väg i anslutning till fastigheter, dels genom en träd- 
och gräsbevuxen yta mellan fastigheterna (figur 15). Den här delen av Brunnefjällsvägen är något högre 
belägen, cirka 20–22 meter över havet. Den yta mellan fastigheterna som påverkas av utredningsområdet 
är sannolikt delvis störd av byggnation, men har ändå en viss arkeologisk potential med tanke på höjden 
över havet.
 Den planerade ledningssträckan går i ängsmark även längst i söder i Glöskärsviken (figur 16), söder 
om område E, men då denna del av den planerade ledningssträckan är mycket låglänt och ligger helt nära 
strandkanten ansågs det inte finnas behov av att ringa in ytterligare ett delområde.

Figur 12 (t. h). Område J med 
boplatsen L1967:2028, foto mot S.

Figur 13 (t. h). Område K, 
foto mot SV.
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Tolkning
Då merparten av de delområden som ringats in längs den planerade ledningssträckan är relativt lågt 
belägna (3–8 meter över havet) får fornlämningspotentialen anses som låg. Många av delområdena låg 
under vatten under större delen av förhistorien. Bland de delområden som har en något högre arkeologisk 
potential är område H, L och M. I egenskap av öppen mark som sluttar upp mot bergspartier utgör område 
H och L goda boplatslägen. Område M är en träd- och gräsbevuxen yta i en gip mellan två bergspartier, 
belägen 20–22 meter över havet, och har som sådan en viss boplatspotential. Område G och J berör 
kända fornlämningar, och bör därför bli föremål för arkeologisk förundersökning. 
  I övriga delområden finns en möjlighet att arkeologiskt material i form av anläggningar från järnålder 
och historisk tid kan påträffas, och de bör därför undersökas med hjälp av extensiv sökschaktsgrävning 
i en arkeologisk utredning, steg 2. Undantaget är delområde I, som ligger i direkt anslutning till tidigare 
utredd ledningssträcka. Då ingenting av arkeologiskt intresse påträffades då sökschakt drogs i anslutning 

Figur 14 (t. v ). Område L, foto mot SO.

Figur 15 (t. h). Område M, foto mot S.

Figur 16. Den sydligaste delen av 
ledningssträckan vid Glöskärsviken, med 
utsikt över ön Trälen på andra sidan sundet, 
strax söder om område E. Foto mot S.
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till område I under 2015 års utredning anses det inte motiverat att återkomma till den delen av 
utredningsområdet på nytt. 

Resultat gentemot undersökningsplanen
Målet med den arkeologiska utredningen, steg 1, var att utreda huruvida fornlämningar berörs av det 
planerade arbetsföretaget. Det målet har uppfyllts.

Antikvarisk bedömning
Rio Göteborg Natur- och Kulturkooperativ rekommenderar en arkeologisk utredning steg 2 i de delar av 
utredningsområdet som på figur 3 har ringats in och markerats med A, B, C, D, E, F, H, K, L, M. Område G 
och J berör kända fornlämningar och bör därför bli föremål för arkeologisk 
förundersökning. Det område som på kartan ringats in och markerats med I rekommenderas inte för 
vidare arkeologisk utredning. 
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella 
hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i 
lämningar lämnas till Länsstyrelsen. För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges 
av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och 
betydelse
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Källor
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