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Undersökningens resultat:  

Ulricehamns kommun planerar för detaljplaneläggning av Sanatorieskogen 1:3 sydost om 
Ulricehamns stadsbebyggelse. Planområdet är ca 54 000 m2 stort och kommunen har för avsikt att 
bebygga området med skola. Planområdet består huvudsakligen av skogsbevuxen låglänt fuktig 
moränmark, med ett relativt högt sten- och blockinnehåll. Terrängen bryts av två områden av 
åker/betesmark inom en höglänt del av planområdet, 7000 m2 resp. 4200 m2 stora. På de äldsta 
kartorna från 1640-talet angivna som slåttermark, med etablerade torp under 1700-talet.  

Åkerytan inom den södra utängen på 1640-talets karta och en 0,7–0,8 meter hög terrasskant i 
anslutning till den större av de sent brukade odlingsytorna, indikerar att odlingen kan ha ett äldre 
ursprung. Det kunde inte uteslutas att medeltida, eller till och med förhistoriska, åkrar funnits i 
området och som återbrukats.  

Inom ramen för steg 2 utredningen grävdes 35 sökschakt (motsvarande totalt 890 meter), dels för att 
kontrollera odlingens äldsta ursprung (se ovan), dels för att eftersöka ev. lämningar av förhistorisk 
boplatskaraktär.  

Från ett sökschakt placerat invid terraskanten har träkol insamlats för 14-datering och jordprover för 
makrofossil analys. Ett sökschakt innehöll en fläck med spridda kolfragment (markerad som härd) och 
i ytterligare ett schakt fanns en grop som vi bedömde som troligen recent. Samtliga övriga schakt 
inom utredningsområdet saknade fornlämningsindikationer.  

Sammanfattningsvis visar den arkeologiska utredningen steg 2 att planområdet saknar 
fornlämningar. Enligt undersökningsplanen har kol för 14C-analys insamlats från sökschakt invid 
ovannämnda höga terrasskant. 

Inga ytterligare åtgärder föreslås. 
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