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Jönköpings läns museum  

 

Sidan 1 

 

Rapport över utförd arkeologisk undersökning 
 
 
Beskrivning av undersökningsresultaten. 
 

Inledning 
Jönköpings läns museum genomförde under oktober 2015 en arkeologisk förundersökning inom RAÄ Kärda 64:1, 
125:1, 66:1 och 67:1 inför byggnation av VA-ledning och GC-väg på fastigheterna Kärda 1:1 och 1:2, Kärda socken i 
Värnamo kommun. Den totala undersökningstyan var ca 7850 kvadratmeter. Uppdragsgivare var Värnamo kommun. 
Fält- och rapportansvarig var Jörgen Gustafsson, Jönköpings läns museum. 
 
Resultat 
Förundersökningen föranleddes av en planerad ledningsdragning för VA, från Kärda samhälle och vidare i västlig 
riktning, parallellt med riksväg 27. Den aktuella sträckan är ca 15 meter bred och drygt 1 kilometer lång. Vid en 
tidigare utförd inventering påträffades inte några synliga fornlämningar eller tänkbara boplatslägen. Däremot passerar 
ledningssträckan förbi några kända fornlämningar: längst i öster gravfältet RAÄ nr-64:1, fossil åker 329:1 och 
stensättningen RAÄ nr-125:1 och i den västra delen de båda rösena RAÄ nr-66:1 och RAÄ nr-67:1. Det föranledde 
länsstyrelsen att fatta beslut om en arkeologisk förundersökning i form av sökschaktsdragning inom arbetsområdena i 
närhet till fornlämningarna. 
 
Ett antal sökchakt grävdes men inga fornlämningar påträffades. Dock är ledningen på ett antal ställen lagd nära de 
befintliga fornlämningarna. I den östra delen (FU-område 1, röd) mellan 67:1 och 329:1 har länsmuseet i fält noga 
anvisat, både muntligt och markerat med fornlämningsband, vilken yta som kan användas vid nedgrävningen av 
ledningen. Likaså vid 66:1 (FU-område 2, grön) har ytan där ledningschaktet kan grävas tydligt anvisats i fält. 
 
Åtgärdsförslag 
Under förutsättning att de ovan nämda anvisningarna följs anser Jönköpings läns museum att inga ytterligare 
arkeologiska insatser behövs. Länsmuseet har samrått med länsstyrelsen angående åtgärdsförslaget. 
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Sidan 2  

Administrativa uppgifter 
 
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER 
Dnr:  204/2015  Dnr enl Lst beslut: 431-4717-2015 Rapport: 2016:05  
Landskap: Småland Län: Jönköping Kommun: Värnamo 
Socken: Kärda Trakt/kvarter/fastighet: Kärda 1:2, 1:1 
Ekonomisk karta: 63E 3dN Fornl nr: 64:1, 125:1, 66:1, 

67:1 
Stad:  

N: 6337450 E: 434505 Nivå – lägsta: 168 m.ö.h.     -högsta: 176 m.ö.h.  
 
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING 
Typ av exploatering: Ledningsdragning VA 

Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning 
Uppdragsgivare: Värnamo kn, Tekniska kontoret Ansvarig institution: Jönköpings läns museum 
Fältarbetsledare: Jörgen Gustafsson Fältarbete from 5 okt 2015 tom 21 okt 2015  

Antal arbetsdagar i fält: 8 

Undersökningens 
omfattning 

Utredd yta/m2  Schaktad yta/m2 Schakt/löpm Volym/m3 

 635 430  
 
UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT 
Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg Sammansatta lämningar:  
Lämningar:  

Undersökningsresultat Sammansatta lämningar:  

Anläggningar:  

Totalt antal undersökta  -gravar:  -boplatskonstruktioner:  
Datering:      
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Jönköpings läns museum genomförde under oktober 2015 en arkeologisk 
förundersökning inför byggnation av VA-ledning och GC-väg på fastighe-
terna Kärda 1:1 och Kärda 1:2, Kärda socken i Värnamo kommun. Under-
sökningen utfördes med anledning av att ledningens sträckning passerar 
nära flera fornlämningar i form av gravfält, ensamliggande gravar och fossil 
åker. 

Arkeologisk rapport 2016:05
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM


