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Resultat från arkeologisk
förundersökning, inför byggnation av
skola och GC-väg, fornlämningarna
RAÄ-nr Tranås 773, 774 och 775 och
tillfälligt Id-nr 4 inom fastigheten Norraby
3:1, Tranås socken och kommun
Bakgrund
Ni planerar en GC-väg och byggnation av skola inom rubricerad fastighet.
Jönköpings läns museum har i juni månad 2018 genomfört en arkeologisk
förundersökning av RAÄ-nr Tranås 773, 774 och 775 och tillfälligt Id-nr 4
(se karta bilaga 1). Lämningarna påträffades under den föregående
arkeologiska utredningen, varför Länsstyrelsen ansåg det nödvändigt med
en arkeologisk förundersökning då lämningarna riskerade att beröras av en
GC-väg genom fornlämningen.
Syftet med förundersökningen var att fastställa om Id-nr 4 utgör ytterligare
gravanläggningar och bestämma deras karaktär, omfattning och datering.
Dels var syftet även att närmare avgränsa fornlämningsområdet vid RAÄ-nr
Tranås 773, 774 och 775 och Id-nr 4 så att det möjliggör en mer anpassad
dragning av väg och byggnation i relation till fornlämningarna.

Resultat
Jönköpings läns museum har redovisat resultaten från förundersökningen
till Länsstyrelsen i ett rapportmanus (Jönköpings läns museum rapport nr
2018_32).
Förundersökningen visade att anläggningarna inte var gravar i form av
stensättningar, utan röjningsrösen mot naturliga moränförhöjningar i
terrängen. I den delen av terrängen är det normalt sett mycket ovanligt med
röjningsrösen. De anläggningar som undersöktes visade snarare att marken
röjts i ett annat syfte en odling, möjligen för bete. Tolkningen av
anläggningarna som gravar utgår därför och ersätts med röjningsrösen.
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Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer att ytterligare antikvariska åtgärder inte krävs i
området. De undersökta anläggningarna är borttagna. Ni kan därför
fortsätta med era planer för byggnation och GC-väg. Dragningen av GCväg kan dras enligt er ursprungliga plan, och inga justeringar på grund av
fornlämningar är nödvändiga. Inget tillstånd enligt Kulturmiljölagen krävs
för ert fortsatta arbete med detaljplanen.
Anders Kraft
Antikvarie

Bilagor
1: Karta

Personuppgifter
För information om hur Länsstyrelsen i Jönköpings län behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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MEDDELANDE RESULTAT ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING
Norraby 3:1
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Tranås kommun

§

UNDERSÖKTA OCH BORTTAGNA LÄMNINGAR
Tranås 773
Tranås 775

Tranås 774

RAÄ Fornlämningar (FMIS) punkt

Område med ev. ytterligare gravanläggningar Id 4
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