Redovisning av utförd
arkeologisk undersökning
Fält med grå bakgrund och fet ram är obligatoriska för redovisning till FMIS.
För anvisningar, klicka på rubrikerna och länkar på sidan 2.
Geografiska och administrativa uppgifter
Län

Kommun

Västra Götaland

Lysekil

Landskap

Bohuslän

Socken/Stad

Kartblad

Fastighet/kvarter

Skaftö

64C6JS Fiskebäckskil

Skaftö-Fiskebäck 1:5 och 1:6

Beslutande länsstyrelse

Länsstyrelsens dnr

Beslut enligt KML

Länsstyrelsen, Västra Götaland

431-5488-2015

Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML 2015-06-03

Datum för beslut

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr

Typ av undersökning/åtgärd

Fältarbetstid start

Fältarbetstid slut

511-00753-2015

Arkeologisk förundersökning

2015-06-08

2015-06-15

Undersökande/ansvarig organisation

Ansvarig person

Typ av exploatering

Statens Historiska Museer AU Mölndal

Bengt Nordqvist

Uppdragsgivare/exploatör

Antal arbetsdagar

PEAB

6

Husbyggnation
Beräknad rapporttid

Total faktisk kostnad

Yta, ext (m2)

Yta (m2)

Volym (m3)

Schakt (m)

Timmar, grov

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

Yta, ext (m2)

Yta (m2)

Volym (m3)

Schakt (m)

Timmar, grov

Timmar, arkeolog

Timmar, maskin

Beräknat
Undersökt

Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)
Raä 60:1, Ny 1 och 2

Datering
Neolitikum, yngre bronsålder/äldre järnålder.

Rapport inkommer senare

✖ Ja

Nej

Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder
Sammanfattning av undersökningsresultaten

Med anledning av planerad husbyggnation inom fastigheterna Skaftö-Fiskebäck 1:5 och 1:6, Lysekils kommun, i Skaftö socken har Statens Historiska Museer
AU Mölndal utfört en arkeologisk förundersökning av fornlämningen Skaftö 60:1 och ytorna "Ny 1 och 2".
Vid förundersökningen av Skaftö 60 kunde konstateras att det fornlämningens nordöstra del förekom enstaka flintavslag.
Området kallat "Ny 1" innefattade ett skogsområde i bergsmark. På en mindre avsats på ett berg påträffades här bland annat en slagplats bestående av en
koncentration av flintavslag.
Omedelbart väster om parkeringsplatsen (strax väster om Skaftö 60:1) ligger "Ny 2" på en avsatts i ängsmark. Strax invid parkeringsplatsen framkom enstaka
härdrester och spridda flintavslag.

Förslag till fortsatta åtgärder

Undersökningen är avslutad. Inga ytterligare arkeologiska insatser anses nödvändiga.

2015-06-19
(Underskrift)
Version 6.0.0
2009-06-29

(Datum)

Uppgifter om lägesbestämning
Mätmetod

Kommentar kring inmätning

RTK
Skala

Medelfel vid inmätning

Anvisning för leverans av lägesuppgifter till RAÄ
Anvisning för leverans av lägesuppgifter till länsstyrelse
Anvisning för objekttabell för enkel lämningstyp
Anvisning för objekttabell för sammansatt lämningstyp
Anvisning för antikvarisk bedömning, skadestatus och undersökningsstatus
Anvisning för beskrivning
Anvisningar för bilaga Objekttabell för särskild utredning

Ifylld blankett skickas till: fmisreg@raa.se
Kontaktuppgifter: e-post: fornsok@raa.se, tel: 08 - 5191 8571 må - fre 9.00 - 11.30
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Objekttabell för enkel lämningstyp
Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan
Objekttabell för särskild utredning användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.
RAÄ-nr

Tillfällig arbetsid. (obj.nr)

Osäker position

Ja
Antikvarisk bedömning

Antal Lämningstyp

1
Beskrivning
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Osäker utbredning

Nej

Skadestatus

Egenskapsvärde

Ja

Lägsta nivå (möh)

Nej
Undersökningsstatus

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Högsta nivå (möh)

Objekttabell för sammansatt lämningstyp
Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan
Objekttabell för särskild utredning användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.
RAÄ-nr

Tillfällig arbetsid. (obj.nr)

Osäker position

Ja
Antikvarisk bedömning

Osäker utbredning

✖ Nej

Ja

Lägsta nivå (möh)

Högsta nivå (möh)

✖ Nej
Undersökningsstatus

Skadestatus

Undersökt och borttagen
Antal Sammansatt lämningstyp

1
Antal Ingående lämningstyp

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Antal Ingående lämningstyp

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Antal Ingående lämningstyp

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Antal Ingående lämningstyp

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Antal Ingående lämningstyp

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Egenskapsvärde

Beskrivning

Med anledning av planerad husbyggnation inom fastigheterna Skaftö-Fiskebäck 1:5 och 1:6, Lysekils kommun, i Skaftö socken har Statens Historiska Museer
AU Mölndal utfört en arkeologisk förundersökning av fornlämningen Skaftö 60:1 och ytorna "Ny 1 och 2". Sistnämnda ytor påträffades i samband med en
arkeologisk utredning under hösten 2014 och har ännu ej erhållit fornlämningsnummer. Skaftö 60:1 är registrerad som en stenåldersboplats och här har slagen
flinta observerats.
Vid förundersökningen av Skaftö 60 kunde konstateras att en stor grusad parkeringsplats var uppförd ovanpå fornlämningen. Vid förundersökningen
upptogs 11 schakt inom parkeringsplatsen. I fornlämningens nordöstra del konstaterades enstaka flintavslag i ett av schakten. I övrigt var fornlämningen helt
demolerad av arbeten i samband med anläggandet av parkeringsplatsen och nedgrävningar för kablar.
Området kallat "Ny 1" innefattade ett skogsområde i bergsmark På en mindre avsats på det s.k. Utsiktsberget, påträffades en slagplats bestående av en
koncentration av flintavslag inom en radie av 2,0 m. Invid slagplatsen fanns en härdrest. Inom "Ny 1" fanns en härdrest, 0,3 m i diam och 0,04 m djup. Här
påträffades även enstaka spridda flintor i intilliggande schakt.
Omedelbart väster om parkeringsplatsen (strax väster om Skaftö 60:1) ligger "Ny 2" på en flack ängsmark. Vid förundersökningen påträffades, i ett schakt strax
invid parkeringsplatsen, en härdrest. Ytterligare en härd låg i ett annat närbeläget schakt. I övrigt noterades fem torvfyllda gropar och spridda flintavslag.
Totalt observerades 7 anläggningar inom område "Ny 2". Dessa bestod av fem torvfyllda gropar, ca 0,4-0,6 m i diam och 0,3-0,5 m djupa, och två härdrester,
0,4-0,6 m i diam och 0,01-0,04 m djupa.

Inom 60:1 påträffades 8 flintavslag. Sannolikt från mellanneolitikum.
Inom Ny 1, påträffades 1 slagplats för flinta, 1 härdrest och 39 avslag och spånliknande avslag samt ett sidofragment till en spånkärna . (passar väl in i det
tidigare påträffade flintmaterialet som härrör från tidigneolitikum)
Inom Ny 2, påträffades 2 härdrester och enstaka flintavslag. Sannolikt från bronsålder eller järnålder.
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Lägg till

Referenser
Kartmaterial

Ta bort

RAÄ-nr/Tillfällig arbetsid (objektnr) som berörs av referensen
Kartarkiv

Kartakt/Årtal

Karttyp

Kartarkiv

Kartakt/Årtal

Karttyp

Kartarkiv

Kartakt/Årtal

Karttyp

Skriftlig källa

Lägg till

RAÄ-nr/Tillfällig arbetsid (objektnr) som berörs av referensen

Ta bort

Skriftlig källa

Lägg till

Bild
Upphovsman

Upphovsrätt

Ta bort
Datum

Fotoidentitet/Titel

Fotokommentar

Bildformat för foton som levereras till FMIS skall vara JPEG. Max 800x600 pixlar
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Riktning till motivet

°

SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Tennisbanor

Förundersökning Skaftö 60 m.fl.
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1:315

1:349
1:310
1:322

Fiskebäckskil
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Teckenförklaring
Undersökningsområde

Schakt
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SKAFTÖ-FISKEBÄCK

