Meddelande av resultat från arkeologiska utredningar steg 2, Hede
S:1, 5:7 och Voxlöv 5:3 m. fl, Kungsbacka kommun
Länsstyrelsens dnr: 431-3914-2020, 431-9040-2020
Fornlämnings ID: Datum för fältarbete: 7/12–16/12 2020
Upparbetad fälttid: 104 timmar
Upparbetad maskintid: 56 inkl. igenläggning av schakt
Undersökningens resultat:
Kungsbacka kommun planlägger för ny trafikled mellan Hede i norr och Tölö i söder, benämnd som
”Hedeleden” (431-3914-2020). Utrett vägområde för Hedeleden är 380 meter långt och 40 meter
brett och sträcker sig genom ett trångt sadelläge mellan två skogsbevuxna bergpartier. Under
fältarbetets gång inkom kommunen med önskan om att ett område motsvarande ca 27 500 kvm i
anslutning till korridoren även detta skulle utredas med avseende på förekomst av fornlämningar
(431-9014-2020). Arkeologerna, SHM har nu genomfört utredningar inom båda planområden. Vissa
avsnitt av planområdena består av tät skog i blockrik sankmark och ur fornlämningssynpunkt bedöms
som ointressanta. Utredningarna genomfördes som sökschaktgrävningar med maskin, provtagning
med geologspjut och inventeringar i fält. Fältinventeringen visar att skogsbevuxna bergsområden
saknar fornlämningar.
Vi har efter utredningarna identifierat tre delområden som vi bedömer bör undersökas vidare inom
ramen för förundersökningar (se bifogade kartor). Samtliga lämningar är typklassificerade på okulära
grunder. Merparten gropar och samtliga stolphål har ett urlakat utseende och med i vissa fall inslag
av kolfragment i ytan. Härdarna är ca 1 m diam stora och runda i plan. Ett flintavslag påträffades.
Inom delområde A finns 3 härdar och 1 grop belägna i anslutning till en biotopsskyddad stenmur.
Skogsmarken väster om muren har ej kunnat nås med grävmaskin pga tät skog i blockrik och sank
mark och pga stenmuren som varandes ett hinder. Området prövades istället med sk geologspjut. På
tre punkter, ungefär i höjd med en härd i ett sökschakt öster om stenmuren, fanns kol i proven vilket
indikerar förekomst av härdar. Området består av en svag förhöjning nedanför ett berg med
registrerade stensättningar och bedöms utifrån förekomsten av kol i prover, topografin och närheten
till gravar som intressant.
Inom delområde B förekommer 7 gropar, 3 härdar och 3 stolphål. Lämningarna förefaller här
samlade runt en bergsknalle. Ett flintavslag påträffades.
Inom Delområde C fanns 4 gropar i ett sökschakt nedanför en bergknalle.

