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Angående avslutad arkeologisk förundersökning inom del av 
fornlämning RAÄ Göteborg 218 på fastigheten Gamlestaden 
740:37 m fl i Göteborgs kommun 
 

Länsstyrelsen beslutade 2017-03-23 om arkeologisk förundersökning inom 

del av RAÄ Göteborg 218 och inom det planerade detaljplaneområdet för 

bostäder/verksamheter. Av bifogad redovisning framgår att Arkeologerna 

SHMM m fl har utfört undersökningen etappmässigt under juli-oktober må-

nad 2017.  
 

Förundersökningen omfattade fem delytor. Delyta A-D ingår i underlaget 

för detaljplan etapp 2 för Gamlestadstorget. Inom ytan lades schakten för att 

komplettera tidigare grävda schakt. Inom delyta E skulle behovet av fram-

tida schaktningsövervakningar vid markarbeten bedömas. Inom delyta F 

kompletterades tidigare grävda FU-schakt i samband med ny detaljplan för 

Gamlestadens fabriker.  

 

Delyta A (N om Slakthusgatan). Här grävdes 4 schakt, i samtliga framkom 

lämningar från Nya Lödöse och landeritiden. I schakt 4 framkom timmerkis-

tor byggda i Göta älv, V om detta har timmerkistor tidigare konstaterats. I 

samtliga schakt fanns lämningar av byggnader och gårdsplaner. 

 

Delyta B (Ö om Gamlestadsvägen/norr om Lars Kaggsgatan). Ytan kunde 

inte undersökas på grund av den stora mängd rör och ledningar som fanns 

här.  

 

Delyta C (Ö om Gamlestadsvägen/söder om Lars Kaggsgatan). Två schakt 

grävdes. I schakt 6 framkom vallgravssediment. I schakt 5 fanns äldre 

odlingsjord.  

 

Delyta D (S om Artillerigatan). Här grävdes ett schakt där det kunde konsta-

teras att ytan sannolikt är urgrävd ner till naturlig bottensand.  

 

Delyta E (S om Säveåns Strandgata). Tre schakt grävdes. I ett av schakten 

framkom golvet från en byggnad (1800-1900-tal) och fyndmaterial från sent 

1700-tal till 1900-tal. I övriga schakt inga lämningar.  
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Delyta F (Gamlestadens fabriker). Två schakt grävdes. I schakt 11 fanns en 

igenfylld källare från en industribyggnad. Under denna framkom vallgravs-

sediment. I schakt 12 fanns en igenfylld källare med betonggolv från en in-

dustribyggnad, därför kunde schaktet inte grävas djupare. 

 

Delyta A bedöms innehålla bevarade lämningar från Nya Lödöse. Inom yta 

C gäller detta framför allt den södra delen där mycket välbevarade läm-

ningar av vallgraven finns. Norr om detta kan spår av stadens odlingar fin-

nas. Den södra halvan av yta F innehåller spår av vallgraven, norr om schakt 

12 är sannolikt alla lämningar bortgrävda. 

 

Länsstyrelsens slutsats är därför att hela delyta A, den södra delen av delyta 

C och F kommer att undersökas vidare vid en eventuell exploatering i dessa 

delar. Inom delytorna, B, D, E samt norra halvan av C och F, finns inga 

lämningar som motiverar några fortsatta undersökningar. 

 

 

Leif Johansson 
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Redovisning av utförd arkeologisk förundersökning upprättad av Arkeolo-

gerna SHMM och inkommen till Länsstyrelsen 2017-10-26. 

 

Digital kopia till: 
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Redovisning av utförd undersökning enligt 11-13 §§ KML

Referensnummer för den inskickade blanketten är: 2370

Geografiska och administrativa uppgifter
Län
Västra Götalands län

Kommun
Göteborg

Landskap
Västergötland

Socken
Göteborg

Fastighet/kvarter
Gamlestaden 740:37, 740:44, 740:51, 740:111, 
740:118, 740:158, Olskroken 18:7

Kartblad

Beslutande länsstyrelse 
(datum för beslut)
Västra Götaland 
(2017-03-23)

Länsstyrelsens dnr
431-3193-2017

Beslut enligt KML
Arkeologisk förundersökning enligt 
2 kap. 13§ KML

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr
512-2017-00254/A13591

Typ av undersökning/åtgärd
Arkeologisk förundersökning

Fältarbetstid start/slut
2017-07-24 - 2017-10-13

Undersökande/ansvarig organisation
Statens Historiska Museer

Projektansvarig
Mattias Öbrink

Typ av exploatering
Detaljplanearbete

Uppdragsgivare/exploatör
Göteborgs stad, Fastighetskontoret

Antal arbetsdagar
10

Beräknad rapporttid Total faktisk kostnad

Beräknat Yta, ext (m2) Yta (m2) Volym (m3) Schakt (m) Timmar, grov Timmar, arkeolog Timmar, maskin

Undersökt Yta, ext (m2) Yta (m2) Volym (m3) Schakt (m) Timmar, grov Timmar, arkeolog
147

Timmar, maskin

Berörda RAÄ-nr, datering och lägesbestämning
Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)
Göteborg 218

Datering
1473-nutid

Mätmetod
RTK

Kommentar kring inmätning

Skala

Medelfel vid inmätning
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Objekttabell för lämningstyper

RAÄ-nr
Göteborg 218

Tillfälligt arbetsid. (obj.nr) Osäker position Ej synlig ovan mark

✓
Lägsta nivå 
(möh)

Högsta nivå 
(möh)

Antal
1

Lämningstyp
Stadslager

Egenskapstyp Egenskapsvärde(n)

Antikvarisk bedömning
Fornlämning

Skadestatus
Välbevarad

Undersökningsstatus
Delundersökt

Aktualiserad bedömning
Antagande

Beskrivning
Fem delytor förundersöktes. Delyta A-D ingår i underlaget för detaljplan etapp 2 för Gamlestadstorget. Inom 
ytan lades schakten för att komplettera tidigare grävda schakt. Inom delyta E skulle behovet av framtida 
schaktningsövervakningar vid markarbeten bedömas. Inom delyta F kompletterades tidigare grävda FU-schakt i 
samband med ny detaljplan för Gamlestadens fabriker. 
Delyta A (N om Slakthusgatan). Här grävdes 4 schakt, i samtliga framkom lämningar från Nya Lödöse och 
landeritiden. I schakt 4 framkom timmerkistor byggda i Göta älv, V om detta har timmerkistor tidigare 
kontstaterats. I samtliga schakt fanns lämningar av byggnader och gårdsplaner.
Delyta B (Ö om Gamlestadsvägen/norr om Lars Kaggsgatan). Ytan kunde inte undersökas på grund av den stora 
mängd rör och ledningar som fanns här.
Delyta C (Ö om Gamlestadsvägen/söder om Lars Kaggsgatan). Två schakt grävdes. I schakt 6 framkom 
vallgravssediment. I schakt 5 fanns äldre odlingsjord.
Delyta D (S om Artillerigatan). Här grävdes ett schakt där det kunde konstateras att ytan sannolikt är urgrävd 
ner till naturlig bottensand.  
Delyta E (S om Säveåns Strandgata). Tre schakt grävdes. I ett av schakten framkom golvet från en byggnad 
(1800-1900-tal) och fyndmaterial från sent 1700-tal till 1900-tal. I övriga schakt inga lämningar.
Delyta F (Gamlestadens fabriker). Två schakt grävdes. I schakt 11 fanns en igenfylld källare från en 
industribyggnad. Under denna framkom vallgravssediment. I schakt 12 fanns en igenfylld källare med 
betonggolv från en industribyggnad, därför kunde schaktet inte grävas djupare.

Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning
Hela yta A bedöms innehålla bevarade lämningar från Nya Lödöse. Inom yta C gäller detta framför allt den södra 
delen där mycket välbevarade lämningar av vallgraven finns. Norr om detta kan spår av stadens odlingar finnas. 
Den södra halvan av yta F innehåller spår av vallgraven, norr om schakt 12 är sannolikt alla lämningar 
bortgrävda. 
Hela yta A och C och halva yta F bör därmed undersökas vidare vid en eventuell exploatering. Inom övriga 
delytor finns inga lämningar som motiverar fortsatta undersökningar.

Fyndmaterial
Inga föremål tillvaratogs
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Referenser
Inget kartmaterial bifogat
Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad
Filnamn Typ Storlek

Bilaga 1-2. Slutredovisning 431-3193-2017.pdf application/pdf 0.75 Megabyte

Schakt FU etapp 2 ?r 2017.cpg application/octet-stream 0.00 Megabyte

Schakt FU etapp 2 ?r 2017.dbf application/octet-stream 0.01 Megabyte

Schakt FU etapp 2 ?r 2017.prj application/octet-stream 0.00 Megabyte

Schakt FU etapp 2 ?r 2017.sbn application/octet-stream 0.00 Megabyte

Schakt FU etapp 2 ?r 2017.sbx application/octet-stream 0.00 Megabyte

Schakt FU etapp 2 ?r 2017.shp application/octet-stream 0.00 Megabyte

Schakt FU etapp 2 ?r 2017.shx application/octet-stream 0.00 Megabyte

FU_omr_NY.cpg application/octet-stream 0.00 Megabyte

FU_omr_NY.dbf application/octet-stream 0.00 Megabyte

FU_omr_NY.prj application/octet-stream 0.00 Megabyte

FU_omr_NY.sbn application/octet-stream 0.00 Megabyte

FU_omr_NY.sbx application/octet-stream 0.00 Megabyte

FU_omr_NY.shp application/octet-stream 0.00 Megabyte

FU_omr_NY.shx application/octet-stream 0.00 Megabyte

Redovisning
Sammanfattning av undersokningsresultaten

Förslag till fortsatta åtgärder

Fynd som ska fyndfördelas
Nej   

Meddelande till FMIS

Blankett inskickad av: Mattias Öbrink (mattias.obrink@arkeologerna.com) 010-4808212
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Bilaga 1. Slutredovisning LST dnr 431-3193-2017. Undersökta ytor med schakt. Skala 1:3 000. 

 



Bilaga 2. Slutredovisning LST dnr 431-3193-2017. Detaljkartor Yta A, C och F. Skala 1:1 000. 
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