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Sidan 1 

 

Rapport över utförd arkeologisk undersökning 
 
 

Beskrivning av undersökningsresultaten.Beskrivning av undersökningsresultaten.Beskrivning av undersökningsresultaten.Beskrivning av undersökningsresultaten.    
    

Med anledning av Trafikverkets planer på att bygga ut väg 27 med mötesseparering har Jönköpings läns museum 
utfört en arkeologisk utredning längs två berörda vägavsnitt. Det västra området utgör en ca 400 m lång sträcka direkt 
väster om trafikplats Mossle och det östra utredningsområdet ligger genom och både öst och väst om trafikplats 
Nöbbele. Vid båda trafikplatserna utreddes en ca 10 m bred korridor på båda sidor av vägen, d v s norr och söder om 
den.  
 
Inom det västra utredningsområdet grävdes sökschakt med maskin. Vid schaktningen kunde inga kultur- eller 
fornlämningar beläggas. Söder om väg 27 ligger tre stenmurar i, nordsydlig riktning, vars norra ändar skär 
utredningsområdet. Murarna är 0,4-0,6 m höga, 2-3 m breda och består av stenmaterialet med en diameter mellan 0,1 
till 1,0 m. Även norr om vägen finns en stenmur den ligger parallellt med vägen i utredningsområdets västra del. 
Muren är 0,6-1,0 m hög, 2-3 m breda och består av stenmaterialet med en diameter mellan 0,3 till 1,2 m. Samtliga 
murar är av yngre karaktär. 
 
Hela det östra utredningsområdet kunde inte utredas enligt undersökningsplanen. Vid kabelvisningarna framgick det 
att marken öster om trafikplatsen innehåller så stora mängder kablar att det inte gick att gräva där. Väster om 
trafikplats Nöbbele grävdes sökschakt på båda sidor om vägen. Norr om vägen påträffades en mindre sotfläck med 
någon enstaka skärvbränd sten, som eventuellt kan vara resten efter en förhistorisk härd. Söder om vägen kunde inga 
kultur- eller fornlämningar beläggas.  
 
Utredningsområdet korsar 150 meterskurvan över havet i det östra utredningsområdet. Kurvan markerar ungefärligt 
var Fornbolmens vattennivån stod under stora delar av stenålder, och flertalet av de kända boplatserna från denna tid 
har påträffats vid eller mycket nära denna nivå över havet. Av den anledningen grävdes tre provgropar för hand då 
boplatsmaterialet oftast består av flinta. Inga fynd påträffades dock. 
 
Efter samråd med länsstyrelsen gör Jönköpings läns museum bedömningen att vägen kan byggas genom 
utredningsområdet utan ytterligare arkeologiska insatser. 
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Administrativa uppgifter 
 
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER 
Dnr:Dnr:Dnr:Dnr:  101/2011  Dnr enl Lst beslut:Dnr enl Lst beslut:Dnr enl Lst beslut:Dnr enl Lst beslut: 431-653-2011 Rapport:Rapport:Rapport:Rapport: 2011:76  
Landskap:Landskap:Landskap:Landskap: Småland Län:Län:Län:Län: Jönköping Kommun:Kommun:Kommun:Kommun: Värnamo 
Socken:Socken:Socken:Socken: Värnamo Trakt/kvarter/fastighet:Trakt/kvarter/fastighet:Trakt/kvarter/fastighet:Trakt/kvarter/fastighet: Sörsjö-Bredasten 
EkonomEkonomEkonomEkonomisk karta:isk karta:isk karta:isk karta: 5D 7i Fornl nr:Fornl nr:Fornl nr:Fornl nr:  Stad:Stad:Stad:Stad:  
N:N:N:N: 6336500 E:E:E:E: 442350 Nivå Nivå Nivå Nivå ––––    lägsta: lägsta: lägsta: lägsta: 145 möh    ----högsta:högsta:högsta:högsta: 185 möh 

 
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING 
Typ av exploatering:Typ av exploatering:Typ av exploatering:Typ av exploatering: Vägbygge 

Typ av undersökning:Typ av undersökning:Typ av undersökning:Typ av undersökning: Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 
Uppdragsgivare:Uppdragsgivare:Uppdragsgivare:Uppdragsgivare: Trafikverket Ansvarig institution:Ansvarig institution:Ansvarig institution:Ansvarig institution: Jönköpings läns museum 

Fältarbetsledare:Fältarbetsledare:Fältarbetsledare:Fältarbetsledare: Jan Borg Fältarbete fromFältarbete fromFältarbete fromFältarbete from 2011-09-27 tomtomtomtom 2011-09-29 

Antal arbetsdagar i fält:Antal arbetsdagar i fält:Antal arbetsdagar i fält:Antal arbetsdagar i fält: 3 

Undersökningens Undersökningens Undersökningens Undersökningens 
omfattningomfattningomfattningomfattning 

Utredd yta/mUtredd yta/mUtredd yta/mUtredd yta/m2222        Schaktad yta/mSchaktad yta/mSchaktad yta/mSchaktad yta/m2222    Schakt/löpmSchakt/löpmSchakt/löpmSchakt/löpm    Volym/mVolym/mVolym/mVolym/m3333    

48 000 850 522  
 
UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
Uppgifter ur RAÄ:s fornl.regUppgifter ur RAÄ:s fornl.regUppgifter ur RAÄ:s fornl.regUppgifter ur RAÄ:s fornl.reg    Sammansatta lämningar:Sammansatta lämningar:Sammansatta lämningar:Sammansatta lämningar:  
Lämningar:Lämningar:Lämningar:Lämningar:  

UndersökningsresultatUndersökningsresultatUndersökningsresultatUndersökningsresultat    Sammansatta lämnSammansatta lämnSammansatta lämnSammansatta lämningar: ingar: ingar: ingar: Boplatsområde 

Anläggningar: Anläggningar: Anläggningar: Anläggningar: Härd, rund, 1 st; 

Totalt antal undersökta Totalt antal undersökta Totalt antal undersökta Totalt antal undersökta     ----gravar: gravar: gravar: gravar: 0 ----boplatskonstruktioner:boplatskonstruktioner:boplatskonstruktioner:boplatskonstruktioner: 0 
Datering:Datering:Datering:Datering:      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3

Figur 1. Översiktskarta med de två utredningsområdena.
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Figur 2. Schaktkarta över trafikplats Mossle.
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Figur 3. Schaktkarta över trafikplats Nöbbele.
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