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SAMMANFATTNING

Med anledning av att Mariestads kommun avser att upprätta detaljplan för
bostadsbyggande inom Ullervad 31:1, Mariestad, har Västergötlands mu-
seum på deras uppdrag utfört en arkeologisk utredning. Utredningen har ägt
rum den 19 september och 2 oktober 2019.

Undersökningsområdet ligger i sidan av Tidans dalgång i ett brutet landskap
nyttjat som betesmark. Inga fornlämningar fanns inom området eller i dess
närområde före utredningen. Initialt utfördes en inventering inom hela ut-
redningsområdet. En sentida stenmur samt ansamlingar med röjningssten
noterades.

Totalt grävdes 12 schakt med en bredd om ca 1,5-2,6 meter med en mindre 
larvgående grävmaskin. Schakten fylldes igen efter avslutad schaktdragning. 
Vid denna påträffades två fornlämningar och en övrig kulturhistorisk läm-
ning utgörande av ett boplatsområde, en boplatslämning övrig (L2019:5647 
och L2019:5648) och en fyndplats för ett bryne av skiffer (L2019:5650). 
Fornlämningarna har preliminärt avgränsats genom schaktdragning och to-
pografi.

Västergötlands museums bedömning är att för de delar av utredningsområ-
det där fornlämningarna L2019:5647 och L2019:5648 ligger, krävs i första 
hand en avgränsande förundersökning för att undvika dessa vid fortsatt pla-
nering, alternativt förundersökning med syfte att skaffa kunskapsunderlag 
inför ett borttagande. I resterande delar av utredningsområdet krävs inga yt-
terligare antikvariska åtgärder.
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INLEDNING OCH BAKGRUND

Med anledning av att Mariestads kommun avser att upprätta detaljplan för
bostadsbyggande inom Ullervad 31:1, Mariestad, har Västergötlands mu-
seum på deras uppdrag utfört en arkeologisk utredning.

Utredningen har ägt rum den 19 september och 2 oktober 2019 i enlighet
med Länsstyrelsens beslut med dnr 431-9893-2019 och den undersöknings-
plan (VGM dnr 3.5.1-2019-22) som upprättats efter Länsstyrelsens förfråg-
ningsunderlag. För kostnaden har Mariestads kommun svarat. Fältarbetet
har utförts av Linnea Hernqvist, Catharina Henriksson och Maria Norrman,
den senare har även svarat för föreliggande rapport.

Figur 1. Utdrag ur Länsstyrelsens informationskarta Västra Götaland motsvarande del av
ekonomisk karta 65E 0DS Ullervad. Utredningsområdet är markerat.

Syfte och målsättning
Länsstyrelsen har utifrån topografi och fornlämningsbild bedömt att en   
arkeologisk utredning behövs för att ta reda på om någon okänd fornlämning 
berörs av aktuellt arbetsföretag. Den arkeologiska utredningen ska ha hög 
ambitionsnivå och resultera i ett planerings- och beslutsunderlag till grund 
för den fortsatta exploateringsprocessen. Utredningens syfte är att göra alla 
fornlämningar kända inom utredningsområdet. I den arkeologiska utred-
ningen ska även ingå att avgränsa eventuella fornlämningar mot exploate-
ringsytan. Förekommer lämningar med oklar antikvarisk bedömning ska de
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utredas så att den antikvariska statusen fastställs. För lämningar som till-
kommit i anslutning till tidsgränsen 1850 ska anges vad som utgör grund för
antagandet om tid för tillkomst.

Arbets- och metodbeskrivning
Inledningsvis har översiktliga arkiv- och kartstudier utförts. Detta för att få
kunskap om områdets historiska markutnyttjande. Därefter har en
inventering av området utförts för att identifiera eventuella kulturhistoriska
lämningar i terrängen. Sökschaktsgrävning med en mindre larvgående
grävmaskin med planeringsskopa har därefter vidtagit. Påträffade lämningar
och schakt och har mätts in med hjälp av DGPS, dokumenterats och
fotograferats. Återfyllnad av schakt har skett efter avslutad dokumentation.

Topografi och fornlämningsmiljö
Berört område ligger i kanten av Tidans dalgång som utgörs av fullåkers-
bygd. I dalgångens sidor är ett mer brutet landskap med omväxlande öppen
och skogbeväxt mark. Äldre åkerytor utgörs idag av glest lövträdsbevuxna
eller öppna betesmarker.

Figur 2. Fornlämningar i närheten av utredningsområdet. Utdrag ur Fornsök samt digitala
fastighetskartan, GSD. © Lantmäteriet.
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Utredningsområdet ligger i västsluttning ner mot Tidans dalgång. I dess 
södra del är ett lågparti med ett mindre vattendrag. Mot norr höjer sig ter-
rängen upp mot bebyggelsen till Fors. Området är mer eller mindre löv-
trädsbeväxt. Röjda ytor för tidigare odlingsmarker finns spritt inom utred-
ningsområdet. Stora delar utgörs av rikligt sten- och blockbemängd terräng. 
Jordarter utgörs till största delen av sandig morän med längst i öster ett om-
råde med postglacial sand. Längst i norr mot Fors är ett mindre parti med ur-
berg.

Inga tidigare kända fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till
området. I närområdet finns fångstgropar; Ullervad 18:1 och Ullervad 48:1,
samt en hög; Ullervad 91. I anslutning till ån Tidan, som löper ca 1 km väst
och sydväst om området, finns fyndplatser för bergarts- och flintyxor samt
flintdolk; Ullervad 62:1, Ullervad 63:1, Leksberg 73:1.

På den häradsekonomiska kartan från 1877-82 är markanvändningen för-
ändrad mot idag. Den västra, mer kraftigt sluttande, delen har enligt denna
länge varit skogbeväxt medan den östra, något flackare, delen tidigare nytt-
jats som åker- och betesmark. I områdets östra gräns syns den gamla lands-
vägen mellan Mariestad och Ullervad. Längs denna ligger ett flertal torp på
vägens östra sida. Många av dessa finns kvar än idag.

Figur 3. Utsnitt ur Häradsekonomiska kartan från 1877-82 med utredningsområdet marke-
rat. Bladet Leksberg J112-53-14, Rikets allmänna kartverks arkiv.
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På den ekonomiska kartan från 1961 är markutnyttjandet i stort oförändrat.
Dock har landsvägen till viss del byggts om och passerar inte lägre genom
gårdarna i Fors utan på deras östra sida. Den äldre vägen finns dock kvar
som lokalväg och gör så än idag. Någon bebyggelse har enligt studerade
kartor aldrig funnits i området.

RESULTAT

Inventering
Initialt gjordes en översiktlig inventering till fots av hela området. Vid
denna påträffades ansamlingar med röjningssten i områdets norra och södra
del. Dessa är ej inmätta eller beskrivna och bedömda som sentida. I områ-
dets södra del, begränsande den äldre åkerytan i norra sidan, är en bred, väl-
lagd stenmur i riktning öst-väst och vinklande mot nord-syd. Denna har be-
dömts som sentida. Är sedan tidigare inmätt av kommunen. Inga fornläm-
ningar eller övriga kulturhistoriska lämningar påträffades vid inventeringen.

Figur 4. Välbevarad stenmur i områdets södra del. Foto mot väst.

Sökschaktsgrävning
Inom berört område grävdes 12 schakt med en bredd om mellan 1,5-2,6 me-
ter med en mindre larvgående grävmaskin. Dessa placerades på topografiskt
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lämpliga lägen inom mer stenfria och plana delar av området. Schaktdjupet 
varierade inom området. I den östra mer sandiga delen var detta mellan 
0,15-0,55 meter djupt. I övriga delar bestående av morän var djupet 0,1-0,15 
meter. Schakten fylldes igen efter avslutad schaktdragning. För placering 
och beskrivning se schaktplan och schaktbeskrivningar, bilaga 1, 2 och 3.

Två fornlämningar påträffades vid schaktningen. Ett boplatsområde infört i 
Fornsök som L2019:5647 och en boplatslämning övrig införd som 
L2019:5648. Dessutom påträffades ett bryne av skiffer infört som fyndplats 
L2019:5650. För beskrivning se objekttabell, bilaga 4.

Nypåträffat boplatsområde L2019:5647

Figur 5. Schakt 313 med anläggningar inom L2019:5647, boplatsområde. Foto mot söder.

L2019:5647 utgörs av ett boplatsområde bestående av 8 anläggningar. In-
förd i Fornsök med följande beskrivning:
Boplatsområde, ca 35 x 10 m (NNÖ-SSV). Vid schaktning för arkeologisk utred-
ning påträffades 8 anläggningar bestående av 1 härd, 3 stolphål, 3 gropar och 1
mörkfärgning. Härden är oval, 0,8 x 0,6 m st. Stolphålen är runda, 0,15-0,4 m
diam. Groparna är ovala, 1,05 x 0,9 resp 0,75 x 0,6 m st. En grop är rund, 0,45 m
diam. Groparna innehåller små brända ben (djurben). Mörkfärgningen är ca 1,25
x 0,8 m, oregelbunden med små brända benflisor i ytan. Förhistorisk keramik samt
ett litet avslag av sydskandinavisk flinta har även påträffats.
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De brända benen har bedömts av osteolog som djurben eller obestämbara
fragment. För anläggningsbeskrivningar och fyndtabell, se bilaga 5 och 6.

Fornlämningen har preliminärt avgränsats genom schaktdragning och topo-
grafi till ett ca 45x20 m st område. Se figur 7 nedan.

Figur 6. Schakt 268 med anläggningar inom L2019:5647, boplatsområde. Foto mot söder.

Figur 7. Förslag till avgränsning av L2019:5647.
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Nypåträffad boplatslämning övrig L2019:5648

L2019:5648 utgörs av en boplatslämning övrig bestående av 3 anläggningar. 
Införd i Fornsök med följande beskrivning:
Boplats, ca 3 m st. Vid schaktning för arkeologisk utredning påträffades 3 anlägg-
ningar bestående 1 härd, 1 grop och 1 sotfläck, samt 2 flintavslag. Härden är oval, 
0,7 x 0,45 m st. Gropen är rund, ca 1 m diam. Sotfläcken är rund, ca 0,45 m diam. 
Invid påträffades 2 avslag av kambrisk flinta.

För anläggningsbeskrivningar och fyndtabell, se bilaga 5 och 6.

Fornlämningen har preliminärt avgränsats genom schaktdragning och topo-
grafi till ett ca 35x12 m st område. Se figur 8 nedan.

Figur 7. Vy över området för L2019:5648 boplatslämning övrig med schakt s352. Foto mot 
sydöst.

Nypåträffad fyndplats L2019:5650

L2019:5650 utgörs av en fyndplats för ett bryne av skiffer vilket påträffades
vid schaktning i schakt s372. Detta är 81 x 20 x 12 mm st (L x Br x Tj) och
har ett rektangulärt tvärsnitt och tre slipade ytor. Inga ytterligare iakttagelser
av antikvarisk karaktär gjordes i schaktet.



9

Figur 8. Förslag till avgränsning av L2019:5648.

Figur 9. Bryne av skiffer.

RESULTAT MOT UNDERSÖKNINGSPLANEN

Den arkeologiska utredningen har, metodiskt och tekniskt, följt det genom-
förande som planerades för i undersökningsplanen. Inga avvikelser har
gjorts. Målsättningen får därmed sägas vara uppfylld, d.v.s. genomförandet
har gett ett resultat vilket redovisas ovan.
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ANTIKVARISK BEDÖMNING OCH FÖRSLAG TILL

FORTSATTA ÅTGÄRDER

Västergötlands museums bedömning är att för de delar av utredningsområ-
det där fornlämningarna L2019:5647 och L2019:5648 ligger, krävs i första 
hand en avgränsande förundersökning för att undvika dessa vid fortsatt pla-
nering, alternativt förundersökning med syfte att skaffa kunskapsunderlag 
inför ett borttagande.

Västergötlands museum föreslår att den välbevarade stenmuren i områdets
södra del skyddas vid kommande byggnationer. För resterande delar av ut-
redningsområdet krävs inga ytterligare antikvariska åtgärder.

Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Ingrepp i mark inom
fornlämning eller fornlämningsområde är tillståndspliktiga enligt Kulturmil-
jölagen. Om ingrepp i fornlämning blir aktuell ska ansökan om tillstånd till
ingrepp ställas till Länsstyrelsen. Det är sedan Länsstyrelsen som beslutar
om vilka åtgärder som fortsättningsvis behöver vidtas.

Skara i januari 2020

Maria Norrman

Referenser

GSD Digital fastighetskarta, © Lantmäteriet

Länsstyrelsen, Informationskartan Västra Götaland

Riksantikvarieämbetets Fornminnesinformationssystem, Fornsök

Lantmäteriverket
Rikets allmänna kartverks arkiv, Häradsekonomiska kartan från 1877-82,
Leksberg J112-53-14
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SchaktID Längd Bredd Matjordsdjup Alvmaterial Beskrivning Anläggningar Kommentar

s251 18 m 1,8 m 0,15-0,3 m Morän Matjordslager av mörkt brun grusig humus med relativt rikligt

med sten, 0,05-0,15 m st. I botten är fläckvis större kolbitar, sot-

och kollager, sentida samt någon förekomst av tegel. I V delen

påförd kalk/kalkbruk. Botten av gulbrun sandig morän med sten

och block, 0,1-1,0 m st. Matjordsfläckar i botten, stenlyft.

Tomt.

s259 25 m 1,9-2,5 m 0,25-0,55 m Morän Matjordslager av mörkt brun sandig homogen humus,
innehållande små tegelbitar och fläckvis soligt och kolbitar ,
tjockt, påfört (?). I botten av detta är fläckvis sot och kolbitar.
Fläckvis centralt i schaktet är kalksten och kalkbruk som i
intilliggande schakt. Botten av gulbrun sandig morän med sten,
0,05-0,15 m st. Mitt i är några markfasta block, ca 1,0 m st.

Matjordslager tunnare ut mot

V. Bör vara påförda

matjordslager för att ev jämna

ur området. Enligt maskinist

har funnits ridbana i området.

s268 8,5 m 1,8 m 0,35 m Sand Matjordslager av mörkt brun sandig humus. Botten av gulbrun

sand. Lite tjockt matjordslager, påfört(?). 4 anläggningar

påträffade, 3 gropar och 2 stolphål.

a274, a283,

a293, a304

Boplatsområde, Ny 1.

Schaktfynd 351, brända ben,

förhistorisk keramik och yngre

rödgods (det senare ei

tillvarataget)

s313 8 m 2,2 m 0,1 m Sand Mycket tunt matjordslager, av brun sandig humus. Avschaktat
sedan tidigare. 4 anläggningar påträffade, 1 härd, 2 stolphål och
1 mörkfärgning.

a319, a328 ,

334, a344

Boplatsområde, Ny 1.

s352 17 m 2,1 m 0,15-0,2 m Morän Matjordslager av brun sandig humus med sten 0,05-0,15 m st.
Botten av brungul morän med i schaktets Ö del mycket rikligt
med sten, 0,03-0,15 m st. mer sandigt i V delen men med
enstaka block, 0,4-0,7 m st.

a4, a401, a5000 Boplatslämning övrig, Ny 2.
Schaktfynd 5007, kambrisk
flinta, avslag, 2 st

s360 6 m 2,4 m 0,1-0,15 m Morän Matjordslager av brun sandig humus med sten 0,05-0,15 m st.
Botten av brungul morän med rikligt med sten, 0,03-0,15 m st.

Tomt.

s366 10 m 2,0-2,9 m 0,1-0,15 m Morän Matjordslager av mörkt brun sandig humus med förekomst av

sten, 0,02-0,1 m st. Botten av brungrå sandig morän med

enstaka sten 0,03-0,1 m st.

Tomt.

s372 8,5 m 1,7-2,5 m 0,1-0,15 m Morän Matjordslager av mörkt brun kraftigt grusig humus. Botten av

brun grusig morän med rikligt med sten 0,02'0,25 samt enstaka

större markfasta block.

Fyndplats, Ny 3.Fynd 378,
skifferbryne.

Schaktabell Bilaga 3

1



SchaktID Längd Bredd Matjordsdjup Alvmaterial Beskrivning Anläggningar Kommentar

s379 5,5 m 1,8-2,5 m 0,15 m Morän Matjordslager av mörkt brun grusig humus med sten 0,03-0,15

m st. Botten av brun grusig morän med rikligt med sten 0,03-

0,25 m st.

Tomt.

s385 11 m 1,8-2,8 m 0,1-0,15 m Morän Matjordslager av mörkt brun grusig humus i,03-0,15 m st.

Botten av brun grusig morän med rikligt med sten 0,03-0,25 m

st.

Tomt.

s391 1,5 m 1,7 m 0,1 m Morän Matjordslager av mörkt brun kraftigt stenig sandig humus.

Botten ej nådd endast sten, 0,01-0,4 m st.

Tomt.

s395 4,5 m 1,5-2,6 m 0,1-0,15 m Morän Matjordslager av mörkt brun kraftigt stenig sandig humus.

Botten ej nådd endast sten, 0,01-0,4 m st.

Tomt.

2



Bilaga 4

ID Lämningsnr Lämningstyp Antikvarisk bedömning Beskrivning

1 L2019:5647 Boplatsområde Fornlämning Boplatsområde, ca 35 x 10 m (NNÖ-SSV). Vid schaktning för arkeologisk utredning påträffades 8 anläggningar bestående av 1 härd,

3 stolphål, 3 gropar och 1 mörkfärgning. Härden är oval, 0,8 x 0,6 m st. Stolphålen är runda, 0,15-0,4 m diam. Groparna är ovala,

1,05 x 0,9 resp 0,75 x 0,6 m st. En grop är rund, 0,45 m diam. Groparna innehåller små brända ben (djurben). Mörkfärgningen är ca

1,25 x 0,8 m, oregelbunden med små brända benflisor i ytan. Förhistorisk keramik samt ett litet avslag av sydskandinavisk flinta har

även påträffats.

2 L2019:5648 Boplatslämning övrig Fornlämning Boplats, ca 3 m st. Vid schaktning för arkeologisk utredning påträffades 3 anläggningar bestående 1 härd, 1 grop och 1 sotfläck,

samt 2 flintavslag. Härden är oval, 0,7 x 0,45 m st. Gropen är rund, ca 1 m diam. Sotfläcken är rund, ca 0,45 m diam. Invid

påträffades 2 avslag av kambrisk flinta.

3 L2019:5650 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning Fyndplats för ett skifferbryne. Påträffades vid schaktning för arkeologisk utredning. Detta är 8,1 x 2,0 x 1,2 cm st (L x Br x Tj),

rektangulärt tvärsnitt, med tre slipade ytor.

Objekttabell, nypåträffade forn- och
kulturlämningar

1





Anläggningstabell Bilaga 5
ID Typ Form Längd Bredd Djup Beskrivning Kommentar Fynd Ritningar Foton

a4 Sotfläck Rund 0,45 m 0,45 m I ytan mörkt brun svagt sotiga humus med ett par

stenar, 0,1 m st.

Ej undersökt. Regn vid

inmätning

a274 Grop Rund 0,45 m 0,45 m 0,13 m I ytan svart sotiga något humör sandig med enstaka

små kolbitar och små brända ben. Fyllning som ovan.

Tydlig i plan och profil.

Grop med brända ben.

Undersökt till hälften.

f311, brända

ben

(djurben)

a283 Grop Oval 0,75 m 0,6 m I ytan svart, svagt sotiga humör sandig med enstaka

brända ben och små kolbitar.

Ej undersökt.

a293 Grop Oval 1,05 m 0,9 m I ytan svart svagt sotig humör sandig med relativt

rikligt med brända ben. En enstaka skörbränd sten,

0,1 m st. Lite otydlig i kanterna. Enstaka små kolbitar.

Ej undersökt. f312, brända

ben

(djurben),

förhistorisk

keramik
a304 Stolphål Rund 0,4 m 0,4 m I ytan brungrå något humös sandig med enstaka små

kolbitar.

Ej undersökt. Lite

otydlig begränsning.

a319 Mörkfärgning Oregelbun

den

1,25 m 0,8 m I ytan gulbrun humör sandig med enstaka små

kolbitar samt enstaka brända bennflisor.

Ej undersökt. Osäker

anläggning. Otydlig

begränsning.

a328 Stolphål Rund 0,15m 0,15m I ytan svart sotiga humös sand med små kolbitar. Ej undersökt. Tydlig i

plan.

a334 Härd Oval 0,8 m 0,6 m I ytan svart sotiga humör sand med enstaka små

kolbitar, samt någon enstaka skörbränd sten.

sönderplöjd.

Ej undersökt.

a344 Stolphål Rund 0,25 m 0,25 m I ytan svart sotiga något humös sand med enstaka

små kolbitar. Svart. Tydlig i plan.

Ej undersökt.

a401 Grop Rund 1,0 m 1,0 m I ytan rund mörkt brun humös sand samt packning av

grå lera. Mycket tydlig i plan.

Ej undersökt.

a5000 Härd Oval 0,7 m 0,45 m I ytan svart sotig humös sand med enstaka små

kolbitar. Ligger mot markfasta sten i Ö.

Ej undersökt.

1





Bilaga 6

Lst dnr Fyndnr ID Sakord Typ/del Material Antal Vikt (g) Mått

(mm)

X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat Anläggning Datering Anmärkning

431-9893-2019 311 Bränt ben Fragment Ben 0,3 a274 Djurben, obestämbara. Kastat

431-9893-2019 312 Bränt ben Fragment Ben 1,6 a293 Djurben, en bit rörben av get, i

övrigt obestämbara. Kastat

431-9893-2019 1 312 Keramik Fragment Keramik 1 5,3 Tj 12 Anl 293 Förhistorisk

431-9893-2019 2 351:1 Flinta Avslag Flinta 1 0,4 Schakt 313 Förhistorisk Schaktfynd

431-9893-2019 3 351:2 Keramik Fragment Keramik 4 5,5 Schakt 313 Förhistorisk Schaktfynd

431-9893-2019 4 378 Bryne Helt Skiffer 1 33 81 x 20 x 12 Schakt 372 Förhistorisk Schaktfynd. Fyrsidigt tvärsnitt med

tre slipade ytor, avbrutet?

431-9893-2019 5 5007 Flinta Avslag Kambrisk flinta 2 3,9 Schakt 352 Förhistorisk Schaktfynd

Fyndtabell

1





Rapporter 2019

2019:1 Maria Norrman Antikvarisk kontroll förbi RAÄ Baltak 7:1, Baltak socken, Tidaholms 
kommun, Västergötland

2019:2 Catharina Henriksson Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom 
RAÄ 36:1, fastigheten Hene 10:3, Norra Kyrketorp socken, Skövde 
kommun, Västergötland

2019:3 Catharina Henriksson Arkeologisk förundersökning Rådhusgatan, Skara RAÄ 68:1, Gamla 
staden 2:1, Skara kommun, Västergötland

2019:4 Catharina Henriksson Arkeologisk utredning i samband med schaktning för vattenledning 
mellan Torbjörnstorp och Falköping, Falköpings kommun, Västergötland

2019:5 Catharina Henriksson Mindre arkeologisk utredning av RAÄ Österplana 29 inom fastigheten  
Hönsäter 7:46, Götene kommun, Västergötland

2019:6 Catharina Henriksson Arkeologisk schaktningsövervakning, Norra Kedums kyrka, Lidköpings 
kommun, Västergötland

2019:7 Anders Berglund Bergtäkt och transportväg - arkeologisk utredning inom Ryd 15:45, 
Skövde 4:15 och 4:16, Ryd socken, Skövde kommun, Västergötland

2019:8 Maria Norrman Arkeologisk utredning vid väg 26, Lövåsen, Binnebergsmo 1:1 och 
Stora Stolan 1:1, Berg socken, Skövde kommun, Västergötland

2019:9 Maria Norrman Väg 49 Skövde-Igelstorp, arkeologisk utredning steg 1, Skövde kommun, 
Västergötland

2019:10 Catharina Henriksson Arkeologisk schaktningsövervakning RAÄ Hjo 17, Hjo kyrkpark, 
Hjo kommun, Västergötland

2019:11 Linnéa Hernqvist Arkeologisk utredning inom fastighet Vara 41:1, Västergården 1:1 samt 
Assargården 2:5, Vara socken, Vara kommun, Västergötland

2019:12 Catharina Henriksson Arkeologisk förundersökning RAÄ Norra Härene 33:1, Lidköpings 
kommun, Västergötland

2019:13 Maria Norrman Mindre utredning Råda-Prästbol 1:17, Råda socken, Lidköpings kommun, 
Västergötland

Slöta socken, Falköpings kommun, Västergötland
2019:15 Linnéa Hernqvist Arkeologisk förundersökning inom fastighet Sjogerstad 19:1, Sjogerstad 

socken, Skövde kommun, Västergötland
2019:16 Maria Norrman RAÄ Varnhem 34:1, kartering och dokumentation, Varnhems socken, 

Skara kommun, Västergötland
2019:17 Catharina Henriksson Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 

Lidköping 12:1, Schougska gården, kv. Ottar, Lidköpings kommun, Väster- 
  götland
2019:18 Catharina Henriksson Arkeologisk schaktningsövervakning inom kv. Saturnus, Skara RAÄ 68, 

Skara socken, Skara kommun, Västergötland
2019:19 Catharina Henriksson Arkeologisk utredning inför detaljplan inom fastigheterna Ryd 15:15 och 

15:44, Ryd socken, Skövde kommun, Västergötland
2019:20 Ulf Viking Arkeologisk utredning inom fastighet Grevagården, Loringa 6:1, Sjoger- 
 red. Linnéa Hernqvist stad socken, Skövde kommun, Västergötland
2019:21 Linnéa Hernqvist Arkeologisk undersökning inom kvarteret Iden, Vara socken, Vara 

kommun, Västergötland
2019:22 Maria Norrman Förundersökning och schaktningsövervakning inom Skara 68, Nils 

Billstensgatan, Skara socken, Skara kommun, Västergötland
2019:23 Maria Norrman Arkeologisk utredning vid väg 47/187, Long 2:7, 2:10, 2:36, 3:3 och 5:10,

Long socken, Vara kommun, Västergötland
2019:24 Catharina Henriksson  Inför ombyggnad av E20 – delen Förbi Vårgårda, Arkeologisk för-           
  undersökning RAÄ Tumberg 46:1/L:1964:9112, 74/L:1959:2561,   

102/L:1959:4610, 103/L:1959:4611, 104/L:1959:4612 och L2019:624 
Tumberg socken, Vårgårda kommun, Västergötland 

2019:25 Anders Berglund Arkeologiska förundersökningar i planområde E20 Dalaån - Ledsjö
Arkeologisk förundersökning Ledsjö RAÄ 66, 149, 181 – 183, 
Ledsjö socken, Götene kommun, Västergötland



2019:26 Anders Berglund Arkeologiska förundersökningar i planområde E20 Ribbingsberg - 
Eling. Arkeologisk förundersökning av, Lekåsa RAÄ 18, 74, 86-88, 
Essunga kommun samt Eling  RAÄ 45, Vara kommun , Västergötland

2019:27 Anders Berglund Schaktkontroll inom kvarteret Älgen 8, Fornlämning RAÄ 22 i Mariestads 
socken och kommun, Västergötland

Rapporter 2020

2020:1 Maria Norrman Arkeologisk utredning inom Ullervad 31:1, Ullervad socken, Mariestads 
kommun, Västergötland
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