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Lillån–Hovsta

Figur 1. Karta över närområdet med läget för den arkeologiska utredningen markerad.
Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
Med anledning av planerad ledningsdragning inom fastigheten Postfacket gav
Länsstyrelsen i Örebro län Arkeologgruppen AB i uppdrag att genomföra en
arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning i området. Syftet var
att fastställa om fornlämningar skulle beröras av det planerade arbetsföretaget. Den arkeologiska insatsen på platsen visade att inget av arkeologiskt
intresse fanns i det aktuella schaktet.

Inledning
Med anledning av planerad fiberdragning inom fastigheten Postfacket i
området Lillån-Hovsta i Örebro kommun utförde Arkeologgruppen AB på
uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län en arkeologisk utredning i form av
schaktningsövervakning, då schaktet passerade inte långt öster om fornlämning L1981:6538. Arbetet bekostades av Open Infra och utfördes i november
månad år 2020.
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Figur 2. Fornlämningsbilden i det aktuella områdets närhet enligt Kulturmiljöregistret
(KMR ). Platsen för schaktningsövervakningen är markerad i svart. Skala 1:10 000.
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Bakgrund och kulturmiljö
Platsen utgör ett mindre stycke äldre åker- eller ängsmark i anslutning till
ett villaområde och strax norr om ett industriområde. Det mesta i området
är tomtmark och i Kulturmiljöregistret (KMR) finns endast ett fåtal äldre
lämningar registrerade.

Figur 3. Översikt innan schaktningen påbörjades. Tänkt sträckning var från
den brunn som syns i bildens nederkant och vidare mot den gran och björk
som finns i bildens bakgrund. Foto från söder.

I nära anslutning till det tänkta ledningsschaktet finns fornlämning
L1981:6153, en vikingatida grav som grävdes ut redan år 1938. Undersökningen noterade ett brandlager som innehöll fynd av bland annat brända
ben, skärvor av ett lerkärl, dessutom pärlor i glasfluss och kvarts samt två
hängsmycken. I ett tidigare skede hade i gravens omedelbara närhet en
spännbuckla hittats.
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Syfte och målgrupper
Syftet med undersökningen var att på ett vetenskapligt sätt avgöra om det
aktuella arbetsföretaget skulle beröra fornlämning eller inte. Målgrupperna
var Länsstyrelsen i Örebro samt företagaren, Open Infra.

Metod och genomförande
Arbetet utfördes som en schaktningsövervakning, vilket innebar att en
arkeolog övervakade grävandet. Schaktning gjordes med maskin, med en
skopbredd om 0,3 meter, som skiktvis grävde ner till lager- och anläggningsnivå. Arbetsföretagets längd var cirka 65 meter och grävdes till ett djup av
0,6 meter. Schaktet mättes in med handhållen GPS och prickades även in på
en utskriven plan över området. Dokumentationen digitaliserades och be
arbetades i ArcGIS. Fältdokumentationen bestod av schaktbeskrivning med
stratigrafiska relationer. Fotodokumentationen skedde med digitalkamera.

Resultat och tolkning
I det cirka 65 meter långa schaktet noterades inget av arkeologiskt intresse.
Den generella stratigrafin utgjordes av ett lager grästorv om cirka 0,05–0,1
meter och därunder fanns mylla, 0,2–0,35 meter tjock, som överlagrade
orörd mark som i huvudsak bestod av lera. Markavsnittet utgjordes av
äldre odlingsmark.
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Figur 4. Schaktplan. Skala 1:800.
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Figur 5 och 6. Schaktets sträckning från söder mot norr, samt
exempel på de stratigrafiska förhållandena. Foto från söder.
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Utvärdering av resultaten
i förhållande till undersökningsplanen
Syftet var att fastställa om fornlämningar skulle beröras av det planerade
arbetsföretaget. En avvikelse i förhållande till undersökningsplanen var att
platsen för ledningsdragningen var längre mot öster än vad som ursprungligen hade kommunicerats.
Utredningsgrävningen på platsen visade inget av arkeologiskt intresse
inom det aktuella schaktet. Arkeologgruppen AB menar sig därmed ha fullgjort uppdraget.

11

RAPPORT 2020:70

