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Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder
Sammanfattning av undersökningsresultaten

I samband med pågående schaktningar för fjärrvärme (Lst Dnr 431-2117-07 resp BlM Dnr 140-0304-07) drog exploatören Sölvesborgs Fjärrvärme AB ett
anslutande schakt till Sölvesborgs slottslängor 2007-10-15. Blekinge museums antikvariska besiktningar i närområdet kompletterandes med kontroll av ovan
nämnda schakt inom ramen för museiarkeologens gängse tjänsteutövning. Det aktuella schaktet var 35 m långt och 0,6 m brett, och det grävdes till ett maximalt
djup om 0,7 m. En undergrund bestående av gulbrun till gul sand dök upp på 0,35 - 0,50 m djup. Endast spår av eftermedeltida alternativt helt moderna
raserings- och/eller avfallslager framkom i matjordshorisonten och ej heller i övrigt några antikvariskt intressanta fynd, lager eller anläggningar.

Förslag till fortsatta åtgärder

Inga antikvariska åtgärder ansågs motiverade.
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Uppgifter om lägesbestämning
Mätmetod

Kommentar kring inmätning

DGPS

Mätdata i Sölvesborgs lokala koordinatnät erhölls av exploatören.

Skala
Medelfel vid inmätning

Anvisning för leverans av lägesuppgifter till RAÄ
Anvisning för leverans av lägesuppgifter till länsstyrelse
Anvisning för objekttabell för enkel lämningstyp
Anvisning för objekttabell för sammansatt lämningstyp
Anvisning för antikvarisk bedömning, skadestatus och undersökningsstatus
Anvisning för beskrivning
Anvisningar för bilaga Objekttabell för särskild utredning
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