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Fig 1. Ortofoto med historiskt kartöverlägg Akt 10 från år 1791 visande äldre gårdslägen och aktuellt utredningsom-
råde (lila). Inägor (åkermark) markerade med prickade ytor. Skala 1:5000.
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SAMMANFATTNING
Kulturmiljö Halland har på uppdrag av företagaren Vatten & Miljö i Väst AB, 
VIVAB utfört en arkeologisk utredning enligt länsstyrelsens beslut 431-2016-2020. 
Orsak till utredningen var att företaget VIVAB planerar att ersätta en äldre spill-
vattenledning med en ny ledning parallellt med den äldre ledningen. I närheten till 
arbetsområdet för vattenledningen finns ett stort antal kända fornlämningar. Möj-
ligheten var därför stor att dolda fornlämningar skulle kunna finnas inom lednings-
sträckningen. Den arkeologiska utredningen genomfördes 2020-05-26 till 2020-05-
27, varpå 14 sökschakt öppnades till en sammanlagd längd av 500 löpmeter, motsva-
rande 877 kvadratmeter frilagd yta. Jordmånens genomsnittliga djup i utrednings-
området är 0,4 meter. Underliggande markmaterial består av brun eller grå sand. 
I de lägre liggande terrängpartierna finns också vattenavsatta svarta humösa lager 
från nedbrutna växter. Vid utredningstillfället genomfördes även en metalldetek-
tering i utredningsområdet. 3 metallfynd bestående av knappar som kan härledas 
till tiden mellan 1500 talet och 1800 talet hittades vid metalldetekteringen. Inom 
utredningsområdet som motsvarar arbetsområdet för ledningssträckningen påträffa-
des inga arkeologiska anläggningar. Kulturmiljö Halland förordar inga ytterligare 
arkeologiska insatser i arbetsområdet.

BAKGRUND
Kulturmiljö Halland har på uppdrag av företaget Vat-
ten & Miljö i Väst AB, VIVAB utfört en arkeologisk 
utredning enligt länsstyrelsens beslut 431-2016-2020. 
Orsak till den arkeologiska utredningen var att företa-
get VIVAB planerar förläggning av en ny spillvatten-
ledning på en cirka 1000 meter lång sträcka, parallellt 
med en äldre och snart uttjänt vattenledning i Skrea. 
I omgivningarna kring arbetsområdet för lednings-
sträckan finns ett antal kända fornlämningar. Möjlig-
heten var därför stor att dolda fornlämningar och äldre 
gårdslägen skulle kunna beröras vid ledningsarbetet.

Efter samråd med markägare till de fastigheter som 
berörs av ledningsarbetet har företaget VIVAB flyttat 
arbetsområdet något åt nordöst i förhållande till det 

ursprungligt markerade arkeologiska utredningsområ-
det. Det arkeologiska utredningsområdet kom därför 
att motsvara den senare sträckningen av arbetsområ-
det som är uppdelat i 2 delområden, på var sida om en 
märgelgrav dit spillvatten leds. Aktuellt utrednings-
område är markerat i figur 1. Vid märgelgravens östra 
sida finns en smal remsa som sammanbinder delområ-
dena. Den sammanbindande delen skall användas för 
transport av fordon vid ledningsarbetet och ej grävas.

TOPOGRAFI OCH 
FORNLÄMNINGSMILJÖ
Utredningsområdet är ca 840 meter långt och sträcker 
sig i nordöstsydvästlig riktning över flacka åker- och 
hagmarksytor, på en höjd mellan 14 och 21 meter över 
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Fig 2. Översiktskarta för området kring utredningsområdet (lila) med fornlämningar (rött) i form av boplatser, fos-
sil åker, hålvägar, gravar och fyndplatser markerade. Skala 1:10 000.
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havet. Arbetsområdet för spillvattenledningen följer en 
idag kulverterad bäck. Jordarten i utredningsområdet 
består huvudsakligen av postglacial sand. Den sydväs-
tra delen av utredningsområdet avslutas i ett sankare 
markområde som på äldre skifteskarta, Skrea akt 10, år 
1791 är benämnd Tranemad och består av kärrtorv, se 
figur 1. På samma karta kan också äldre torp och går-
dar ses markerade med ett T. Vattenledningens arbets-
område passerar igenom de två äldre gårdslägena Kull 
och L:a Kull. 1700-talskartan visar också att landska-
pet kring gårdarna då dominerades av ljungmark med 
endast mindre inägor i form av prickade ytor på kartan.

På ett avstånd mellan 200 till 500 meter väster om 
utredningsområdet finns boplatslämningarna Skrea 74, 
178, 210, 238 och fossil åkermark Skrea 241. Inom 1 
kilometer norr om utredningsområdet finns ett antal 
boplatslämningar, fossil åkermark och fyndplatser: 
Skrea 127, 139, 174, 185, 207, 209, 212, 219, 224 och 
226. Mot öst och i söder påträffas boplatserna Skrea 
143, 17, 19 och 85. Ett flertal av dessa fornlämningar 
är idag undersökta och borttagna i samband med att 
ny bebyggelse uppförts.

SYFTE OCH METOD
Syftet med den arkeologiska utredningen har varit att 
ta reda på om fornlämningar berörs av ledningssträck-
ningen i arbetsområdet. Utredningen ska preliminärt 
avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom utred-
ningsområdet. Resultaten från utredningen ska kunna 
användas vid länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning 
och utgöra underlag för eventuellt kommande arkeo-
logiska åtgärder. Resultatet ska också kunna användas 
som underlag i företagarens planering.

Utredningen genomfördes under två dagar i maj 
mellan 2020-05-26 och 2020-05-27. Schaktningen 
påbörjades i den södra delen av utredningsområdet 
varpå sökschakt öppnades inom arbetsområdet för 
vattenledningen. Vid grävarbetet användes en band-
gående grävmaskin med en planeringsskopa på 1,8 
meters bredd. I schakten avlägsnades matjorden till 
underliggande sand för att lokalisera fornlämnings-
strukturer. Schaktningen avslutades i den norra delen 
av utredningsområdet. 

Då metallfynd kunde förväntas i närheten av 
de äldre gårdslägena Kull och L:a Kull genomför-
des metalldetektering i utredningsområdet. Metall-
detekteringen utfördes av Jonas Paulsson Kula AB. 

Sökschakt och påträffade fynd mättes in digitalt med 
GPS. Digital information finns lagrat i Intrasisprojekt 
Skrea2020106U. Efter avslutad arkeologisk utredning 
lades sökschakten igen.

RESULTAT
Sammanlagt öppnades 14 sökschakt till 500 löpmeter, 
motsvarande 877 kvadratmeter frilagd yta. Genom-
snittlig jordmån i utredningsområdet är 0,3–0,4 
meter. I svackor i åkermarken uppgår matjordsdju-
pet 0,6 meter. Underliggande markmaterial består av 
grå till brun sand med rostjordsinslag. Ställvis påträf-
fas även mörka humösa fläckar efter förmultnade väx-
ter. I schakt 313 inom fastighet Skrea 4:5 i den södra 
delen av den idag utdikade kärrmarken ”Tranemad” 
påträffades ett 0,13 meter tjockt humöst lager under 
matjorden. Under det humösa lagret fanns grå sand, 
se fig 3. I nästföljande schakt 318, inom samma fast-
ighet fortsatte grå sand under matjorden, ställvis med 
humösa fläckar efter förmultnad vegetation. I fastig-
het Skrea 2:36 öppnades tre sökschakt 326, 334, 338 
och 399. Detta område var något mer väldränerat och 
den grå underliggande sanden övergick till brun sand 
med rostjordsinslag. Inom fastighet Skrea 2:4 gräv-
des tre schakt 342, 346 och 350. Denna del av utred-
ningsområdet utgjordes delvis av en svacka i marken 
där matjordslagret ökade till 0,6 meter. Markmateria-
let i de här schakten var fuktigt och bestod av grå sand 
med rostjord och humösa lager. I fastighet Skrea 2:72 
grävdes tre schakt 362, 266 och 370. Dessa tre schakt 
tillsammans med schakt 350 i fastighet Skrea 2:4 ligger 
inom det äldre gårdsläget Kull, markerat på den äldre 
skifteskartan från 1791. Inga spår av äldre gårdsbebyg-
gelse kunde dock ses vid schaktningen. Matjordslagret 
i schakten inom Skrea 2:72 nådde ned till 0,5 meter. 
Underliggande markmaterial bestod av grå sand och 
silt samt bitvis med störningar av påförda recenta fyll-
nadsmassor. Utredningsschakten avslutas mot norr med 
sökschakt 381 i fastighet Skrea 2:5. Schaktets nordös-
tra del sträcker sig in i gårdsläget L:a Kull markerat på 
den äldre skifteskartan från 1791. Inga spår av gårds-
lämningar kunde ses i schakt 381 som under matjorden 
bestod av brun sand med grusiga inslag och humösa 
fläckar efter förmultnad vegetation.

Vid metalldetektering av utredningsområdet påträf-
fades några efterreformatoriska knappar från tiden 
1500 tal till 1800 tal, F1, F2 och F3. Fynden hittades 
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i anslutning till de äldre gårdslägena Kull och L:a Kull. 
Metallfynden finns markerade i figur 4. Inga ytterligare 
fynd eller arkeologiska lämningar som kan kopplas till 
historisk eller förhistorisk tid påträffades.

TOLKNING
Utredningsområdet följer den lägst liggande delen i 
landskap och terräng där även den nu uttjänta spillvat-
tenledningen är placerad. Spillvattenledningen utgör 
också en rätad och kulverterad bäck som kan ses i äldre 
kartöverlägg från 1700 talet, (figur 1 och 4), i form av en 

Fig 4. Schaktkant mot öst i 
schakt 313 visande ett 0,13 me-
ter tjockt lager efter förmult-
nad vegetation mellan matjord 
och grå sand i schaktets bot-
ten. Schaktet är placerat inom 
en tidigare kärrmark kallad 
Tranemad i utredningsområ-
dets södra del.  
Foto nr: 2020-40-02.  
Foto Mats Nilsson.

svart linje från utredningsområdets norra del och vidare 
söderut genom det södra delområdet. Kartöverlägget 
visar att märgelgraven ännu inte har grävts. De humösa 
lager som påträffats vid schaktningen tolkas som att de 
är rester efter den kulverterade bäcken som bitvis också 
förefaller att ha meandrat. Bäcken har mynnat igenom 
den tidigare kärrmarken Tranemad och vidare söderut. 
Metallfynden som hittas i utredningsområdet är tecken 
på att marken brukats i efterreformatorisk tid, men de 
kan inte med säkerhet kopplas till gårdarna Kull och 
L:a Kull då de utgör lösfynd utan kontext.
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Fig 5. Kartutsnitt ur historiskt kartöverlägg Akt 10 från år 1791 visande var fynd av efterreformatoriska knappar hit-
tats vid metalldetektering. Skala 1:3000.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Kulturmiljö Halland förordar inga ytterligare arkeo-
logiska insatser inom det aktuella utredningsområdet. 
I närområdet finns dock ett stort antal fornlämningar 
och fyndplatser. Om exploatering planeras i närlig-
gande fastigheter till utredningsområdet förordas 
därför att arkeologiska utredningar genomförs i de då 
berörda fastigheterna.

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Länsstyrelsens beslutsnummer: 431–2016–2020.

Eget diarienummer: 2020–106.

Uppdragsgivare: Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB.

Utförandetid: 2020-05-26 till 2020-05-27.

Personal: Mats Nilsson (grävningsledare och mätansvarig), Patrik Hall-

berg och Anders Gudmundsson, Kuskatorpet Entreprenad & 

Lantbruk AB.

Koordinatsystem: Sweref 99 TM.

Höjdsystem: RH 2000.

Läge: Halland, Skrea socken, Skrea 2:4, 2:5, 2:36, 2:39, 2:72 och 4:5. 

Koordinater X 6306092,70 / 351618,15.

Undersökt: 500 löpmeter, 877 kvadratmeter.

Dokumentation: Schakt och fynd mättes in med GPS. Digital information finns 

tillgänglig i Intrasisprojektnummer Skrea2020106U. Digitala 

fotografier har fotonummer 2020–40– (1–20). 

Fynd: Tre metallfynd i form av efterreformatoriska knappar. Fynden 

har i väntan på fyndfördelning tilldelats accessionsnummer 

VM 300 045.

Datering: -
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BILAGA 1

BILAGOR

Bilaga 1 Schaktbeskrivning

SCHAKTBESKRIVNING EFTER ARKEOLOGISK UTREDNING SKREA 2:4 
MED FLERA, UPPDRAGSGIVARE VATTEN & MILJÖ I VÄST AB, VIVAB 
FALKENBERG.

Fastighet Skrea 4:5: schaktad yta 161,5 m2.
Schakt 313. Längd 24,3 meter, 42,8 m2. Matjord 0,3 till 0,4 meter. Underliggande grå sand.
Schakt 318. Längd 66,49 meter, 118,7 m2. Matjord 0,3 meter. Därunder ett torvlager 0,13 meter. Underlig-
gande grå sand med vattenavsatta humösa fläckar som utgör spår av förmultnad vegetation.

Fastighet Skrea 2:36: schaktad yta 115,9 m2.
Schakt 326. Längd 31,9 meter, 55,1 m2. Matjord 0,4 meter. Underliggande grå sand med rostjordsinslag. 
Torrare område än i fastighet 4:5.
Schakt 334. Längd 6,7 meter, 11,5 m2. Schaktet avbrutet på grund av påträffad omarkerad dagvattenbrunn. 
Schakt 338. Längd 12 meter, 21,6 m2. Matjord 0,4 meter. Underliggande brun sand med rostjordsinslag.
Schakt 399. Längd 15,6 meter, 27,7 m2. Matjord 0,45 meter. Underliggande grå sand med vattenavsatta 
humösa lager.

Fastighet Skrea 2:4: schaktad yta 132,9 m2.
Schakt 342. Längd 6,7 meter, 11,7 m2. Matjord 0,5 meter. Schaktet för nära befintligt schakt och avslutas för 
flyttning i sidled.
Schakt 346. Längd 24 meter, 42,6 m2. Matjord 0,6 meter. Underliggande grå sand med fuktig rostjord.
Schakt 350. Längd 48,3 meter, 78,6 m2. Matjord 0,3 meter. Underliggande grå sand med rostjord och vatten-
avsatta humösa lager.

Fastighet Skrea 2:72: schaktad yta 162,5 m2.
Schakt 362. Längd 8,7 meter, 14,9 m2. Matjord 0,3 meter. Underliggande grå sand med rostjord och vatten-
avsatta humösa lager.
Schakt 366. Längd 17,9 meter, 29,7 m2. Matjord 0,5 meter. Underliggande grå sand med recenta 
fyllnadsmassor.
Schakt 370. Längd 19,3 meter, 33,3 m2. Matjord 0,5 meter. Underliggande grå sand med recenta 
fyllnadsmassor.
Schakt 374. Längd 49,2 meter, 84,6 m2. Matjord 0,4 meter. Underliggande brun sand till sandig silt.

Fastighet Skrea 2:5: schaktad yta 304,5 m2.
Schakt 381. Längd 169,2 meter, 304,5 m2. Matjord 0,3–0,4 meter. Underliggande material i södra delen 
består av humösa fläckar från förmultnad vegetation i grå sand. Centralt omväxlande brun sand och humösa 
lager. Norra delen något grusigare underlag med rostjord och grå sand.

Sammanlagt schaktade löpmeter är 500 meter, motsvarande 877 kvadratmeter.
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BILAGA 2

Bilaga 2 Metalldetekteringsrapport, Jonas Paulsson Kula AB

Metalldetekteringsrapport

Undersökning med metalldetektor i samband med arkeologisk utredning inom fastigheterna 
SKREA 2:4, 2:5, 2:36, 2:72 och 4:5, Skrea socken, Falkenberg kommun i Hallands län

Metalldetektormodell som användes: XP DEUS 11”

Undersökningen:

Arbetsmetod och utförande:
En systematisk metalldetektering utfördes vid två olika tillfällen:
Först avsöktes fastigheterna 2:4, 2:72 och 4:5 med två parallella sökstråk inom utredningsområdet (UO). 
Senare efter det att sökschaktningen var utförd detekterades fastigheterna 2:5 och 2:36 också med två 
parallella sökstråk. 

Vid avsökningarna av matjordslagret negligerades generellt utslag från järnföremål medan alla andra 
kontrollerades. Metallföremål som med säkerhet kunde tillföras tiden före 1850 eller med osäkerhet kunde 
dateras i fält togs upp och mättes in med GPS. Metallföremål som med säkerhet kunde bestämmas till 
senare tid (d.v.s. efter 1850) tillvaratogs inte.

Fältarbetet utfördes den 11/5 samt 28/5 2020.

Detekteringssituationen: (fysiska faktorer som påverkar detekteringsresultatet) –
Vid det första undersökningstillfället var fastigheterna Skrea 2:4, 2:72 och 4:5 nysådda, med låg 
uppkommen gröda. Undersökningen av fastigheterna Skrea 2:5 och 2:36 utfördes i nerkörd vall, d.v.s. i 
grävmaskinsspår samt på och kring de igenlagda sökschakten.

Arbetet utfördes vid meteorologiskt gynnsamma förhållanden.

Jonas Paulsson (Arkeolog och metalldetekteringsspecialist)
Kula AB
mob. 0701733223
e-post: stavershult@gmail.com
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BILAGA 3

Bilaga 3 Fyndtabell

Fastighet:   Skrea 2:4 & 2:5         
Accessionsnummer:  VM 300 045         
Landskap:   Halland         
Socken:   Skrea         
         
Undersökningsår:  2020         
         

IntrasisId Name Class Subclass Material Sakord Antal Fragmenteringsgrad Fyndstatus Vikt

200012 F1 Fynd Metall CU-leg Knapp 1 Defekt Diameter 19 mm tjocklek 2mm 2.4

200017 F2 Fynd Metall CU-leg Knapp 1 Defekt Diameter 18 mm tjocklek 1,8 mm 2.2

200018 F3 Fynd Metall CU-leg Knapp 1 Defekt Diameter 14 mm tjocklek 1,5 mm 1.3
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BILAGA 4

Bilaga 4 Fotobilaga

Foto: 2020-40-03 mot nordöst. Schakt 318 inom fastig-
het Skrea 4:5, med humösa fläckar efter vegetation i 
den tidigare kärrmarken Tranemad. Foto: Mats Nilsson.

Foto: 2020-40-10 mot nordväst. Schakt 370 inom fast-
ighet Skrea 2:72 med humösa nedbrutna vegetationsla-
ger och recenta fyllnadsmassor. Foto: Mats Nilsson.

Foto: 2020-40-14 mot sydväst. Schakt 381 inom fastig-
het Skrea 2:5 och äldre gårdsläge L:a Kull med om-
växlande brunt sandigt grus och nedbrutna humösa 
vegetationslager. Foto: Mats Nilsson.
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2020:01 Lögnäs Skummeslöv RAÄ 39 och 41, Ark. 
slutundersökning.

2020:02 Nio fornlämningar längs Suseån, Ark. förundersökning.
2020:03 Ett hål i Hamngatan, Halmstad, Ark. 

schaktningsövervakning
2020:04 Boplatsaktiviteter fr. tidigneolitikum och romersk järnål-

der invid bronsåldershög Kvibille RAÄ 35:1
2020:05 Medeltida lämningar i Storgatan, Halmstad
2020:06 Dagsås kyrka, textilförvaring och åtgärder i sakristian
2020:07 Dagsås kyrka, nytt pentryskåp
2020:08 Rosenfredsskolan uthus, Folkskolan 1, antikvarisk 

förundersökning
2020:09 Landa kyrka, nytt styrsystem
2020:10 Landa kyrka, belysning
2020:11 Grev Kristoffer 13, antikvarisk förundersökning inför 

renovering
2020:12 Grunnarp 3:12. Underlag inför tillståndsansökan för 

ändring av byggnadsminne.
2020:13 Trönninge 7:47 Förenklad ark. utredningsrapport
2020:14 Vattenledning Åled–Oskarström, Enslövs socken. Ark. 

utredning, steg 1.
2020:15 Veddige kyrka, invändig ändring, antikvarisk 

konsekvensbeskrivning 
2020:16 Lindbergs kyrka, framtagande av bemålat brädtak, anti-

kvarisk förundersökning
2020:17 Enslövs kyrka begravningsplats, Ark. utredning inför 

utökande av Enslövs kyrkas gravplats.
2020:18 Senmedeltida odlingshorisonter, en stenläggning och 

nyare tids avfall. Halmstad. Ark. förundersökning och 
undersökning.

2020:19 St Laurentii kyrka. Utvändig renovering
2020:20 Tröinge 2:62 Vinbergs socken, Ark. utredning.
2020:21 GC-väg mellan Vinberg och Bergagård. Ark. utredning.
2020:22 VA-ledning Eftra kyrkby–Långasand Ark. förundersök-

ning och slutundersökning.
2020:23 Knobesholms tunnbinderi. 
2020:24 Övraby - Det äldsta Halmstad. Ett medeltidsarkeolo-

giskt forskningsprojekt. 
2020:25 Hyltebruks kyrka, Utvändig renovering
2020:26 Tönnersjö kyrka, Renovering av fönster
2020:27 Nybyggnation hästgård Risarp Harplinge. Ark. 

utredning.
2020:28 Förundersökning i avgränsande syfte Skrea 110, Ark. 

förundersökning.
2020:29 Boplats- och härdområden. Trönningenäs, Lindbergs 

socken. Ark. förundersökning av L2018:392, L2018:820, 
L2018:821, L2018:822.

2020:30 Kyrkogårdarnas historia, vård och underhåll, bilaga till 
kulturhistoriska inventeringar i Falkenbergs pastorat

2020:31 Inventering inför planerad deponi. Varbergs kn, Ved-
dige sn. Ark. inventering

2020:32 Jutanområdet, Antikvarisk förundersökning
2020:33 Planområde Himle och Fun City, Spannarps socken, 

Ark. utredning

2020:34 Utredning inför GC-väg utmed väg 613 mellan kustvä-
gen och Harplinge samhälle. Harplinge socken, Ark. 
utredning.

2020:35 Söndrums församlingsgård, antikvarisk 
förundersökning

2020:36 Efterunders. och återställning av plundringsgrop 
intill Krokstenen, Örelid. Laholm, Tjärby sn, Ark. 
efterundersökning.

2020:37 Skottorps slott. Restaurering
2020:38 Kristineheds manbyggnad. Kulturhistorisk utredning
2020:39 Laholm RAÄ 142, Laholms stad, Lagaholm 4:1, RAÄ 19:1, 

RAÄ 142:1, Ark. schaktningsövervakning
2020:40 Krutkällargången, Halmstad kommun och stad, Bastio-

nen Norre Katt, RAÄ 33:1, Ark. schaktningsövervakning
2020:41 Kv Jungfrun, Oxen och Hästtorget, Laholm. Förslag till 

planbestämmelser.
2020:42 Spannarp Östra, Spannarps socken, Ark. utredning
2020:43 Fem provborrhål inom Österskans. Halmstad kommun, 

Österskans 1 och Halmstad 6:31. Ark. kontroll.
2020:44 Arkeologisk utredning inom Tofta 2:2. Varbergs 

kommun. 
2020:45 Apelviksgården, omläggning av stråtak. Antikvarisk 

medv.
2020:46 Professorn 7, Hotell Gästis i Varberg, Antikvarisk 

förundersökning
2020: 47 Folkvandringstid, Vendeltid & Vikingatid, Kvibille 21:1, 

Ark. förundersökning
2020:48 Boplatslämningar i Hasslöv, Hallands län, Laholms kom-

mun, Hasslövs socken, Ark. utredning
2020:49 Gravar och boplatser invid Kistinge deponi, Eldsberga 

socken, Ark. utredning
2020:50 Villa Örnvik, Eketånga 2:71, Halmstad, Antikvarisk 

förundersökning.
2020:51 Kvarnadalen i Sällstorp, Vård- och underhållspan
2020:52 Landa kyrka, mögelsanering
2020:53 Societetshuset i Varberg, antikvarisk 

konsekvensutredning
2020:54 Långanskogen, vård- och underhållsplan
2020:55 Göingegårdens smedja, Antikvarisk förundersökning
2020:56 Falkenbergs stadshus, ändring av ventilation
2020:57 Ny spillvattenledning i Skrea. Ark. utredning
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