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Skredsvik L1968:2830, Uddevalla kommun,  
Västra Götalands län 
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 
inom stenåldersboplats

Erik Vajking och Stig Swedberg



Omslagsbild. Schaktningsövervakning omkring trekammarbrunn. Stig dokumenterar lagerföljden i schaktet. Foto mot 
sydöst.



3

Illustration 1. Karta över undersökningsområdet, schaktytan är markerad med röd färg i sydöstra delen inom fornläm-
ning L1968:2830.

Schaktyta

Boplats L1968:2830

AUNS Skredsvik

10 0 10 20 m

1:600
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Skredsvik L1968:2830, Uddevalla kommun,  
Västra Götalands län 
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning 
inom stenåldersboplats

Sammanfattning av undersökningsresultaten
Kulturlandskapet fick i uppdrag att utföra en 
schaktningsövervakning vid ett byte av trekam-
marbrunn till reningsverk på tomtmark. Syftet 
var att med ett vetenskapligt arbetssätt doku-
mentera den berörda delen av fornlämningen 
L1968:2830, illustration 1 & 2.

Vid tidigare inventeringar påträffades rikligt 
med slagen flinta, i form av 1 kärnyxa, 1 grön-
stensyxa, 2 skivskrapor, 1 handtagskärna, 10 gro-
va spån, 6 skärvor, 16 avslag.1

Under schaktningsövervakningen visade det 
sig att funktionsdugliga rör redan fanns tillgäng-
liga i marken för det nya reningsverket. Detta 
medförde att schaktningsövervakningen endast 
berörde ytan omkring brunnen. Runt brunn-
nen frilades en yta där ett schakt drogs norr och 
söder om brunnen med enkel skopbredd. Båda 
schakten sammanfogades sedan i väster som en 
enhetlig yta, illustration 3. Den totala grävda ytan 
var fyra meter långt och som mest 4 meter brett 
med 0,85-0,95 meters djup.

En stor del av undersökningsytan bestod av 
återfyllnadslager utan förekomst av anlägg-
ningar eller fynd.  Generellt bestod stratigrafin 
av ett matjordslager bestående av humös lera, 
mot botten fick detta alltmer siltiga inslag, illus-

1 Fornreg 2021-11-19, inventeringsbok:1, Göteborgsinven-
teringen 115

tration 4. Samtliga fynd framkom i matjordslag-
ret på 0,10-0,40 meters djup. På ett djup av cirka 
0,60-0,70 meter framkom kol och lagret hade en 
mörkare nyans än det övre matjordslagret. Det 
är möjligt att lagren är påverkade ned till denna 
nivå och fynden i det övre lagret bör då betraktas 
som omdeponerade.

Samtliga fynd var av flinta. Totalt identifiera-
des 1 skrapa, 1 avslag med retusch, 2 spånfrag-
ment, 12 avslag och 5 övrigt slagna. Fynden åter-
deponerades på platsen.

Resultaten innebär att del av fornlämning 
L1968:2830 är undersökt och borttagen. Det är 
möjligt att trädgårdsytan framför huset har pla-
nerats och att det fyndförande matjordslagret 
har omdeponerats. Om det skett genom att mas-
sor omfördelats på plats eller genom förflyttning 
av jordmassor går inte att avgöra.

Förslag till fortsatta åtgärder
Fornlämningen är skadad i samband med bygg-
nation av hus och avloppsanläggning. Inom un-
dersökningsområdet är boplatsen borttagen och 
föranleder inga vidare åtgärder. Boplatsens av-
gränsning har i övrigt inte förändrats. Om fram-
tida exploateringar inom fornlämningsområdet 
planeras behöver ytterligare arkeologiska under-
sökningar genomföras i syfte att avgränsa eller 
ta bort fornlämningen.
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Bildbilaga

Illustration 2. Översikt av påbörjad schaktningsövervakning, i bilden har första skoptaget dragits och Erik monterar ihop 
GPS:en. Topografin sluttar i sydlig riktning. Foto mot norr.

Illustration 3.Översikt av schaktyta. Den närmaste delen av ytan är schaktat till ett djup av 0,8 meter. Foto mot sydväst.
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Illustration 4. Profil i den södra schaktväggen. Lagerbeskrivning: Humös lera 0-0,40; brun humös lera 0,40-0,65; siltig 
lera i botten. Foto mot sydost.
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Geografiska och administrativa uppgifter 
Län Västra Götaland 

Kommun Uddevalla 

Landskap Bohuslän 

Socken / Stad Skredsvik 

Fastighet / kvarter Skredsviks Gunneröd 1:32 

Beslutande Länsstyrelse Västra Götaland 

Datum för beslut 2021-09-10 

Länsstyrelsens dnr 431-27186-2021 

Beslut enligt KML 2 kap 13 och 14  § 

Uppdragsnummer (Fornreg) 202101194 
 

Undersökningens art och omfattning 
Undersökarens dnr / projektnr 21201 AUNS Skredsvik L1968:2830 

Typ av undersökning / åtgärd Schaktningsövervakning 

Fältarbetstid start 21-11-11 

Fältarbetstid slut 21-11-11 

Undersökande / ansvarig organisation Rio Kulturlandskapet 

Projektansvarig Stig Swedberg 

Typ av exploatering Byte av trekammarbrunn till reningsverk 

Uppdragsgivare / exploatör Privatperson 

Antal arbetsdagar 1 

Beräknad rapporttid 10 

Total faktisk kostnad Ca 17 000:- 

Beräknat  

Yta, ext (m2) - 

Yta (m2) - 

Volym (m3) - 

Schakt (m) - 

Timmar, grov - 

Timmar, arkeolog löpande 

Timmar, maskin - 

Undersökt  

Yta, ext (m2) - 

Yta (m2) 4 

Volym (m3) - 

Schakt (m) - 

Timmar, grov; Timmar, arkeolog 6,5 

Timmar, maskin - 
 

Berörda RAÄ-nr/lämningsnummer, datering och lägesbestämning 
Berörda RAÄ-nr / Lämningsnummer Skredsvik 77:1 / L1968:2830 

Datering Stenålder 

Mätmetod RTK-GPS 
 







www.kulturland.se

Inom stenåldersboplatsen Skredsvik 77:1 utförde Kulturland-
skapet en mindre schaktningsövervakning kring en trekam-
marbrunn som med avsikt skulle bytas mot ett reningsverk. 
På bilden syns undersökningsområdet med sjön Gunneröd 
vatten i bakgrunden. Totalt schaktades en yta av 4m2, vid un-
dersökningen framkom 21 fynd av flinta varav en skrapa, ett 
avslag med retusch samt två spånfragment, 12 avslag och 5 öv-
rigt slagna.


