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Figur 1. Utredningsområdet och näraliggande fornlämningar. Utdrag ur fastighetskartan. Skala 1:10 000.
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SAMMANFATTNING
Den arkeologiska utredningen utfördes i april och maj månad 2020. Vid utred-
ningen påträffades två ytor som innehöll förhistoriska lämningar. Den första av dessa, 
Fornlämning 1, påträffades i utredningsområdets östra del och innehåller fynd av 
keramik, flinta och brända ben samt förhistoriska lämningar i form av härdar och 
stolphål. Det är möjligt att Fornlämning 1 är ett gravfält från järnåldern. Forn-
lämning 2 påträffades i den centrala delen av utredningsområdet. Denna fornläm-
ning innehöll fynd av flinta och keramik, samt förhistoriska lämningar som stolphål 
och gropar. Kulturmiljö Halland förordar att båda de påträffade fornlämningarna 
underkastas en arkeologisk förundersökning i händelse av en exploatering. 

BAKGRUND
Med anledning av Halmstad kommuns detaljplanlägg-
ning av fastigheten Trönninge 2:27, Eldsberga socken, 
Halmstads kommun, har Kulturmiljö Halland utfört 
en arkeologisk utredning i syfte att kontrollera om det 
finns under mark dolda fornlämningar inom det tänkta 
exploateringsområdet. Utredningen utfördes mellan 
datumen 28 april till den 6 maj.

TOPOGRAFI OCH 
FORNLÄMNINGSMILJÖ
Utredningsområdet är i huvudsak beläget i åkermark. 
Markmiljön består enligt SGU (Statens Geologiska 
Undersökning) i huvudsak av glaciallera men med en 
yta av grusig älvsediment i den östra delen av utred-
ningsområdet. I den östra delen finns även en yta med 
berg (ej berg i dagen, utan berg övervuxet med gräs) 
samt ytterligare en yta med berg centralt i utrednings-
området. Generellt kunde utredningen bekräfta denna 
geologi, dock med ett undantag. Centralt i utrednings-
området fanns en begränsad yta med grus och sand. 

I utredningsområdets direkta närhet finns ett antal 
fornlämningar registrerade. I en tvåkilometersradie 

utifrån utredningsområdets centrumpunkt finns totalt 
30 fornlämningar registrerade. Av dessa är 18 polygon-
objekt, 10 punktobjekt och 2 linjeobjekt i FMIS och 
bland dessa finns ett stort antal olika typer av läm-
ningar representerade.  Det som dock är framträdande 
i fornlämningsmiljön är att samtliga av de registrerade 
boplatserna, totalt 14 av polygonobjekten och 4 av 
punktobjekten (här är enskilda påträffade härdar med-
räknade) är påträffade vid grävande arkeologi. Områ-
det kan således sägas inneha ett rikt fornlämningsbe-
stånd, men detta är dolt under mark och kräver grä-
vande arkeologi för att blottläggas. Genom åren har ett 
antal fornlämningar undersökts i varierande grad och 
ambition och starkt bidragit till en fördjupad kunskap 
om den, under mark, befintliga förhistorien. Några av 
dessa platser är värda att nämna för att ge en relevant 
bakgrund till utredningsområdets kunskapspotential 
och historiska sammanhang.  

I Trönninge samhälle undersöktes 1994 en forn-
lämning, L1996:3488, i samband med bygget av sko-
lan i Trönninge. Vid denna plats påträffades ett hus 
som bedömdes vara från järnåldern samt ett rikt fynd-
material (Carlie 1995). Fornlämningen ligger drygt 
200 meter väster om L1996:3344, som utreddes med 
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Figur 2. Fornlämningar runt utredningsområdet. De fornlämningar som omnämns i texten är markerade med 
etikett. Skala 1:20 000.
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metalldetektor och sökschaktades 1991. Metalldetek-
torundersökningen föranleddes av att en guldbrak-
teat (L1996:2845) påträffats i närområdet. Vid utred-
ningen påträffades inga relevanta metaller men vid 
schaktningen påträffades förhistoriska anläggningar 
samt keramik och flinta (Fors 1991).  Vintern 2001–
2002 genomfördes en undersökning av L1996:6092 
(Snöstorp 106). Denna plats, som ligger 1,5 kilometer 
nordväst om utredningsområdet, innehöll en innehålls-
rik boplats med hus och fynd från i första hand för-
romersk järnålder. Boplatsen innehöll också flera stora 
ugnar för järnframställning (Toreld &Wranning 2003). 
Boplatsen låg på morängrus, en för sydhalländska forn-
lämningar ovanlig boplatsmark, vilket vittnar om att 
markmiljön ej är den enda avgörande faktorn för var en 
förhistorisk bebyggelse kan etableras. På närmare håll, 
ca 250 meter norr om utredningsområdet grävdes 2017 
en boplats, L1996:7599 innehållande i huvudsak läm-
ningar från neolitikum och romersk järnålder (Hallberg 
2018). Denna boplats låg i mark som av SGU klassats 
som glaciallera, men inom denna yta fanns ett litet 
stycke där markmiljön utgjordes av grusig sand och där 
hade det etablerats förhistoriska bosättningar. Boplat-
sen visar att det även inom stora ytor med, för bosätt-
ning olämpligt grundmaterial, kan finnas mindre ytor 
där markmiljön är gynnsam för bosättning. Cirka 250 
meter öster om L1996:7599 påträffades vid en utred-
ning 2016 ytterligare en boplatsyta, L1996:7604, som 
även innehöll en möjlig grav i form av en stensättning 
(Nordvall 2016). Denna yta ligger drygt 300 meter 
norr om utredningsområdet och förstärker ytterligare 
att området har potential att innehålla fornlämningar.

De för utredningen mest spännande och relevanta 
fornlämningarna i området är boplatserna L1996:7152 
och L1996:7179 (Eldsberga 145 respektive Eldsberga 
163) samt stensättningarna L1996:2137 och 1996:7151 
(Eldsberga 37:1 och Eldsberga 144). Dessa fornläm-
ningar ligger drygt 100 meter öster om utrednings-
områdets östra sida, med undantag av stensättningen 
1996:71451 som ligger ca 450 meter sydöst om utred-
ningsområdet. Samtliga dessa lämningar undersök-
tes 2015 i ett stort arkeologiskt projekt som föran-
leddes av en planerad expansion av Kistinge deponi. 
Vid de två boplatserna påträffades sammanlagt 63 
hus från en tidsperiod som sträcker sig från meller-
sta bronsåldern fram till tidig medeltid, alltså en tids-
period på drygt 2000 år, varefter bosättning upphör. 
De båda stensättningarna undersöktes vid samma 

tidpunkt, och dessa bedömdes vara uppförda under 
den mellersta delen av förromersk järnålder (Nord-
vall 2019). Undersökningen från 2015 är en av de 
största boplatsundersökningar som gjorts i Halland 
och visar framförallt på en omfattande järnålders- 
bebyggelse i området med en lång platskontinuitet. 

SYFTE OCH METOD
Utredningen syftade till att kontrollera om den tänkta 
exploateringen skulle komma att beröra under jord 
dolda fornlämningar. Resultatet av utredningen kom-
mer att tjäna som underlag för länsstyrelsens fortsatta 
bedömning av ärendet. Utredningen utfördes med 
bandgående 20 tons grävmaskin med en 2,0 meter 
bred skopa. Med denna drogs sökschakt i huvudsak i 
nordsydlig riktning, men även på topografiskt relevanta 
punkter i landskapet. Schakt, fynd och anläggningar 
inmättes med GPS med nätverks-RTK och den östra 
delen av utredningsområdet lodfotades med drönare.

RESULTAT
Vid utredningen drogs totalt 76 sökschakt med en 
sammanlagd längd av 1852 meter. Den totala schak-
tade ytan uppgick till 3316 m². Området schaktades 
med start i den östra delen av utredningsområdet som 
bestod av betesmark och en gammal villatomt. Därefter 
schaktades den omfattande odlingsmarken mot väster. 

Östra delen av utredningsområdet, 
den flacka betesmarken och 
villatomten 
Den östra delen av utredningsområdet består i huvud-
sak av betesmark, men här finns även en gammal tomt 
med idag rivna villor. De schakt som drogs inom tomten 
visade att området var mycket omrört. På vissa platser 
tycktes delar av de forna villorna vara nedgrävda i mar-
ken, varefter marken slätats ut. Inom villatomten påträf-
fades inga lämningar, det var överhuvudtaget svårt att 
här hitta mark som var orörd av sentida byggnation. 

Betesmarken hade en markmiljö som i sina flackare 
delar bestod av siltig grusig sand med ett stort innehåll 
av upp till 0,70 meter stor sten. Matjordslagret inom 
de flackare delarna av betesmarken var mellan 0,20 – 
0,30 meter. Inom den flackare delen av betesmarken 
påträffades inga lämningar.  
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Förhöjningen i den östra betesmarken, 
Fornlämning 1(L2020:3649) 
Centralt inom betesmarken finns en förhöjning som 
präglas av ett mycket rikt innehåll av upp till 1,0 
meter stora markfasta stenar. Insprängt emellan finns 
även flera partier med berg i dagen. Undergrunden 
utgjordes av grusig sand och matjordslagret var mellan 
0,10–0,20 meter i tjocklek. I samband med hälleberget 
var dock matjorden endast några få cm tjock. Förhöj-
ningen innehåller så pass mycket stor jordfast sten att 
det bitvis var svårt att manövrera grävmaskinen utan 
att få dessa ur läge. Huvudparten av de jordfasta ste-
narna var upp mellan 0,50–1,0 meter stora, men där 
förekom även stenar upp till 1,5 meter i storlek. I den 
norra delen av förhöjningen var steninnehållet så stort 
att det bedömdes göra för stor skada om grävmaskinen 
försökte ta sig fram dit och dra schakt. Vid eventuell 
fortsatt schaktning av Fornlämning 1 rekommenderas 
att en mindre maskin än en 20:tonare används, förslags-
vis en traktorgrävare eller en gummilarvare som har 

möjlighet att röra sig mer skonsamt. Några av stenarna 
lyftes med gripklo och det visade att flera av stenarna 
inte låg nere i den egentliga undergrunden, utan att det 
fanns en matjordshorisont under stenarna, något som 
visar att de inte är dittransporterade under istiden (det 
skall dock sägas att försök gjordes att lyfta en sten som 
uppenbarligen låg djupt ner i undergrunden). Vissa av 
stenarna förefaller således vara ditlagda av människa. 
När detta skett är dock oklart, men sannolikt har det 
skett i förhistorisk såväl som i historisk tid.  Centralt 
inom detta område finns även ett upplag av sten där 
markägaren enligt egen utsago ”tippat en del sten”. Det 
är dock oklart hur mycket av den stenen som är ditförd 
i nutid och hur mycket som är ursprunglig. 

Söder om förhöjningen finns en yta med våtare mark, 
bevuxen med kärrväxter. Även denna yta innehåller 
jordfast sten. Kärret är inte djupt, vid schaktning i 
kanten av det kommer silt ca 0,30 meter ner i marken. 

Inom förhöjningen drogs sex schakt av varierande 
längd. Schaktens placering utgick från var det var möj-
ligt att schakta med en så pass stor grävmaskin utan att 

Figur 3. Villaträdgården i den sydöstra delen av utredningsområdet visade sig till största delen vara söndergrävd. 
Det tycks som om delar av rivningsmaterialet helt enkelt grävts ned på platsen. Mot väster. Fotograf Ola Kadefors. 
Fotonummer 2020-37_1



RAPPORT 2020:49

9

Figur 4. Vissa stenar lyftes med gripklo för att kontrol-
lera hur djupt dessa låg. På bilden syns en sten som 
ligger djupt ned i matjorden, men inte ner i undergrun-
den utan med ett decimetertjockt skikt med matjord 
mellan stenen och undergrunden. Fotograf Ola Kade-
fors. Fotonummer 2020-37_6.
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förstöra för mycket och flytta på för mycket sten för att 
komma fram med maskinen. Trots detta så påträffades 
en del anläggningar och fynd i de schakt som drogs. 
I OS278, i den västra delen av förhöjningen påträffa-
des, en 2,0 x 1,3 meter stor härd innehållande rikligt 
med skörbränd sten (AH282). I schaktet OS315 södra 
ände påträffades ett fynd av keramik, slagen flinta och 
brända ben, vilket inmättes som A306. Fynden påträf-
fades under ca 0,20 meter matjord i en underliggande 
horisont som innehöll rikligt med skörbränd sten, vilket 
kan vara ett tecken på ett underliggande skärvstens-
flak. Den keramik som påträffades utgörs dels av san-
nolik järnålderskeramik, med ett tunt svartbränt gods 
där magringskornen ej är större än ca 2 mm, dels av 
en mer typologiskt oklar skärva av grövre keramik. I 
fyndet finns också en mynningsbit med svag utsvängd 
kant. Den flinta som påträffades utgörs av enkla avslag, 
vilka dock är odiskutabelt slagna av människohand men 
som saknar retuscher eller andra bearbetade ytor som 
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Figur 6.  Schakt, anläggningar och fynd inom fornlämning 1. Skala 1:600.
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gör att de skulle kunna vara redskap. De brända benen 
är små och fragmentariska, men där finns en antydan 
till att de är spongiösa även om det är otydligt. I så fall 
skulle det kunna vara ben efter människa. Sammanta-
get ger fyndet intrycket av att vara en brandgrav (gra-
ven är registrerad som L2020:3647). A306 grävdes ej 
ytterligare utan lämnades med en bit markduk ovan 
fyndplatsen. Graven påträffades direkt invid en större 
sten som i sin tur ingår i en cirkelformad stenformation 
av större klumpstenar, A334.  Stenarna i stenformatio-
nen är kring 1 meter i diameter. Stenformationen, som 
mäter ca 8,3 x 6,7 meter i storlek, ger inte intryck av att 
vara en uppenbar grav, såsom en domarring eller en ska-
dad skeppssättning, men den bör undersökas som om 
den är ett gravmonument i den händelse att området 
skall exploateras då det kan vara ett skadat monument 
då de fynd som påträffades i kanten av monumentet 
sannolikt är från en grav. Längre åt norr i OS315 påträf-
fades även ett stolphål, AS326. 

0                                   20 m
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ID Anl.typ

282 Härd

306 Grav

326 Stolphål

334 Grav

359 Härd

367 Härd

377 Härd

384 Härd

400 Stolphål

408 Härd

416 Härd

Tabell 1. Anläggningsnum-
mer och anläggningstyp inom 
Fornlämning 1. 

Subclass F.nr Sakord Antal Vikt

Bränt ben 1 Avfall 5 1 gram

Flinta GAM 2 Avslag 5 10 gram

Keramik Brorsson 3 Kärl 4 16 gram

Tabell 2. Fyndlista över de fynd som påträffades i graven A306. 

Figur 7. Fynden från A306. 
1: Brända ben VM300043:1, (fotonr. 2020-37-9),  
2: Flinta VM300043:2, (fotonr. 2020-37-10),  
3: Keramik VM300043:3, (fotonr. 2020-37-11).   
Foto: Anders Andersson.

1

2 3
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I den östra delen av Fornlämning 1 påträffades fyra 
härdar i OS355. Den största av dessa, AH367, mätte 1,6 
x 1,3 meter i storlek. Strax norr om OS355 påträffades i 
OS395 ytterligare två mindre härdar och två stolphål. 
Anläggningarna i OS395 och OS315 påträffades inom 
Fornlämning 1:s östra del och uppe på dess krönläge. 
Här var det svårt att komma åt med den stora maski-
nen så schakten drogs där möjlighet gavs, vilket dock 
ledde fram till att en tämligen hög anläggningstäthet 
kan vara att förvänta inom detta område. Det kan även 
tilläggas att OS395 drogs nära en stenkoncentration 
invid ett hälleberg där markägaren tippat sten. Här 
kan det dock finnas äldre stenformationer men utred-
ningen saknade resurser för att undersöka saken när-
mare. Ett kortare schakt, OS391, drogs invid kanten på 
de tippade stenarna, men endast hälleberg kom under.  

Sammantaget uppvisar den förhöjning i betesmar-
ken som här kallas för Fornlämning 1 ett mångfacette-

rat och innehållsrikt fornlämningsbestånd. Inom ytan 
förekommer stolphål, men med tanke på den steniga 
miljön förefaller ej bosättning kunna vara den primära 
aktivitet som präglat ytan. Graven A306 tillsammans 
med ett antal härdar, en stor mängd stenar som i viss 
mån förefaller vara dittransporterade av människa, 
samt otydliga stenstrukturer såsom A334 gör att platsen 
kan vara ett gravfält. Detta får dock framtida under-
sökningar konstatera. 

Åkermarken och Fornlämning 2 
(L2020:3653) 
Från betesmarken i öster till Laholmsvägen (väg 15) 
utgörs i huvudsak åkermark. Åkermarken schaktades 
med sökschakt i nordsydlig riktning med ca 40 meter 
mellan stråken. Allteftersom schaktningen pågick 
kunde dock konstateras att marken var mycket ogynn-

Figur 8. Drönarbild över Fornlämning 1. Fornlämningens begränsning är ej fastställd. Skala 1:600.
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Figur 9. Schakt och Fornlämning 2 i den östra delen av utredningområdet. Skala 1:4000
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sam för bosättning då markmiljön uteslutande utgjor-
des styv silt eller lera, något som bitvis gjorde marken 
svår att schakta i. Därtill kunde konstateras att ytorna 
närmast den grusväg som gick utmed den södra sidan 
av utredningsområdet var mycket våta. Därför änd-
rades utredningsmetodiken efter hand och övergick 
till schaktning på svaga förhöjningar och ca 80 meter 

mellan schaktstråken. Den södra sidan utmed grusvä-
gen släpptes helt. Inom den stora åkerarealen var dock 
matjordslagret förvånansvärt tunt, i regel ca 0,25 meter 
men stundligen något tjockare och som mest 0,40 
meter. De fynd som gjordes var också mycket få inom 
den brukade marken. I OS564 påträffades en möjlig 
grop, AG555, och i OS531 hittades ett flintavslag. I 

Figur 11. Fornlämning 2 och omgivande schakt. Skala 1:600.
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övrigt påträffades inga indikationer på fornlämningar 
i något av schakten i åkermarken. 

Centralt på ytan finns dock ett ca 12 000 m² stort 
område med betesmark inom vilket Fornlämning 2 är 
belägen. Betesmarken är omgiven av en trädkorridor i 
samtliga väderstreck utom mot syd. I den nordvästra 
delen av denna betesmark finns en ”bonnatipp”, vs en 
massa skräp som dumpats på platsen, och i den norra 
delen av området är skogen tämligen svårgenomträng-
lig. Schakten drogs där det var möjligt att komma åt. 
Den övervägande delen av ytan är dock gräsbevuxen 
och här förekommer även några uppstickande ytor av 
hälleberg. I den östra delen av betesmarken påträffa-
des ett flintavslag i schaktet OS576. I schaktet OS583 
påträffades ytterligare två flintavslag, men även en bit 
förhistorisk keramik (sannolikt från yngre bronsålder). 
Därtill påträffades i OS583 tio stolphål och en grop av 
förhistorisk karaktär. Då marken var mycket rik på sten 
snittades två stolphål för att säkerställa att det ej var 
stenlyft. De snittade stolphålen kunde då bedömdas 
såsom genuina. Markmiljön inom den centrala betes-
marken utgörs av grusig sand med ett mycket stort sten-
innehåll, något som bitvis gjorde marken mycket svår-
schaktad och svårbedömd. I de övriga schakten inom 
betesmarken påträffades mycket lite förhistoriska läm-
ningar. I OS683 hittades ett flintavslag men marken 

här hade övergått till silt och 
hade också ett så stort sten-
innehåll att schaktning mer 
eller mindre var meningslös 
eftersom man inte kom ner 
med skopan utan att riva 
sönder marken. I OS688 
och OS700 påträffades inga 
lämningar alls och i OS712 
fanns två stolphål. Samtliga 
schakt innehöll rikligt med 
sten och markmiljön bestod 
(utom i OS683) av grusig 
sand. Matjorden var mel-
lan 0,30–0,40 meter tjock.

Antikvariskt bedöms den 
östra delen av den centrala 

betesmarken såsom en fornlämning men sannolikt 
är den större än vad utredningen kunde påvisa. Den 
fornlämning som är angivet som Fornlämning 2 bör 
underkastas en arkeologisk förundersökning i händelse 
av exploatering.

TOLKNINGSFÖRSLAG
Kulturmiljö Halland bedömer att Fornlämning 1 
utgörs av ett möjligt gravfält eller annan förhistorisk 
aktivitetsyta. Det är möjligt att detta eventuella gravfält 
kan inneha en samtidighet med de stora boplatserna 
L1996:7152 och L1996:7179 som undersöktes 2015.

Kulturmiljö Halland bedömer att Fornlämning 2 
är en förhistorisk boplatsyta. I skrivande stund är det 
ej möjligt att närmare precisera boplatsens eventuella 
ålder.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Såväl Fornlämning 1 (L2020:3649) som Fornläm-
ning 2 (L2020:3653) bör underkastas en arkeologisk 
förundersökning i händelse av exploatering, i syfte att 
avgränsa och närmare diagnostisera fornlämningarnas 
karaktär och tidsdjup. 
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Tabell 3. Anläggningsnummer och anläggningstyp 
inom Fornlämning 2.

ID Anl.typ

587 Stolphål

595 Stolphål

601 Stolphål

609 Stolphål

618 Grop

629 Stolphål

636 Stolphål

644 Stolphål

651 Stolphål

659 Stolphål

666 Stolphål

674 Stolphål

725 Stolphål

733 Stolphål
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TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Länsstyrelsens dnr: 431-6040-2019

Eget dnr: 2019-319

Uppdragsgivare: Halmstad kommun

Utförandetid: 2020-04-28–2020-05-06

Personal: Ola Kadefors (projektledare), Mats Nilsson

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM

Undersökt yta: 1852 längdmeter, 3316 m. 

Dokumentation: Samtliga schakt och anläggningar är inmätta digitalt inom 
ramen för Intrasis Version 3.0 i Intrasisprojektet Trönning-
e2019319u. Allt arkivmaterial förvaras i Kulturmiljö Hallands 
arkiv, Halmstad. Bilddokumentation: Fotonummer, alternativt 
att vi inte sparat på eventuella illustrationsbilder. Fynden 
har i väntan på fyndfördelning tilldelats accessionsnummer 
VM300 042:1–3      

Datering: Odaterat
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BILAGOR

Bilaga 1 Fyndtabell

Accessionsnummer:  VM 300 042:1–3 
Landskap:   Halland
Socken:   Eldsberga
Fornlämning:   L2020:3647 
Undersökningsår:  2020

Subclass F.nr Sakord Antal Vikt

Bränt ben 1 Avfall 5 1 gram

Flinta GAM 2 Avslag 5 10 gram

Keramik Brorsson 3 Kärl 4 16 gram



postadress: tollsgatan 7 | 302 32 halmstad | tel: 035-19 26 00  
 e-post: kansli@kulturmiljohalland.se | hemsida: www.kulturmiljohalland.se

RAPPORTER FRÅN KULTURMILJÖ HALLAND 2020
2020:01 Lögnäs Skummeslöv RAÄ 39 och 41, Ark. slutundersökning.
2020:02 Nio fornlämningar längs Suseån, Ark. förundersökning.
2020:03 Ett hål i Hamngatan, Halmstad, Ark. schaktningsövervakning
2020:04 Boplatsaktiviteter fr. tidigneolitikum och romersk järnålder invid bronsåldershög Kvibille RAÄ 35:1
2020:05 Medeltida lämningar i Storgatan, Halmstad
2020:06 Dagsås kyrka, textilförvaring och åtgärder i sakristian
2020:07 Dagsås kyrka, nytt pentryskåp
2020:08 Rosenfredsskolan uthus, Folkskolan 1, antikvarisk förundersökning
2020:09 Landa kyrka, nytt styrsystem
2020:10 Landa kyrka, belysning
2020:11 Grev Kristoffer 13, antikvarisk förundersökning inför renovering
2020:12 Grunnarp 3:12. Underlag inför tillståndsansökan för ändring av byggnadsminne.
2020:13 Trönninge 7:47 Förenklad ark. utredningsrapport
2020:14 Vattenledning Åled–Oskarström, Enslövs socken. Ark. utredning, steg 1.
2020:15 Veddige kyrka, invändig ändring, antikvarisk konsekvensbeskrivning 
2020:16 Lindbergs kyrka, framtagande av bemålat brädtak, antikvarisk förundersökning
2020:17 Enslövs kyrka begravningsplats, Ark. utredning inför utökande av Enslövs kyrkas gravplats.
2020:18 Senmedeltida odlingshorisonter, en stenläggning och nyare tids avfall. Halmstad. Ark. förundersökning och undersökning.
2020:19 St Laurentii kyrka. Utvändig renovering
2020:20 Tröinge 2:62 Vinbergs socken, Ark. utredning.
2020:21 GC-väg mellan Vinberg och Bergagård. Ark. utredning.
2020:22 VA-ledning Eftra kyrkby–Långasand Ark. förundersökning och slutundersökning.
2020:23 Knobesholms tunnbinderi. 
2020:24 Övraby - Det äldsta Halmstad. Ett medeltidsarkeologiskt forskningsprojekt. 
2020:25 Hyltebruks kyrka, Utvändig renovering
2020:26 Tönnersjö kyrka, Renovering av fönster
2020:27 Nybyggnation hästgård Risarp Harplinge. Ark. utredning.
2020:28 Förundersökning i avgränsande syfte Skrea 110, Ark. förundersökning.
2020:29 Boplats- och härdområden. Trönningenäs, Lindbergs socken. Ark. förundersökning av L2018:392, L2018:820, L2018:821, L2018:822.
2020:30 Kyrkogårdarnas historia, vård och underhåll, bilaga till kulturhistoriska inventeringar i Falkenbergs pastorat
2020:31 Inventering inför planerad deponi. Varbergs kn, Veddige sn. Ark. inventering
2020:32 Jutanområdet, Antikvarisk förundersökning
2020:33 Planområde Himle och Fun City, Spannarps socken, Ark. utredning
2020:34 Utredning inför GC-väg utmed väg 613 mellan kustvägen och Harplinge samhälle. Harplinge socken, Ark. utredning.
2020:35 Söndrums församlingsgård, antikvarisk förundersökning
2020:36 Efterunders. och återställning av plundringsgrop intill Krokstenen, Örelid. Laholm, Tjärby sn, Ark. efterundersökning.
2020:37 Skottorps slott. Restaurering
2020:38 Kristineheds manbyggnad. Kulturhistorisk utredning
2020:39 Laholm RAÄ 142, Laholms stad, Lagaholm 4:1, RAÄ 19:1, RAÄ 142:1, Ark. schaktningsövervakning
2020:40 Krutkällargången, Halmstad kommun och stad, Bastionen Norre Katt, RAÄ 33:1, Ark. schaktningsövervakning
2020:41 Kv Jungfrun, Oxen och Hästtorget, Laholm. Förslag till planbestämmelser.
2020:42 Spannarp Östra, Spannarps socken, Ark. utredning
2020:43 Fem provborrhål inom Österskans. Halmstad kommun, Österskans 1 och Halmstad 6:31. Ark. kontroll.
2020:44 Arkeologisk utredning inom Tofta 2:2. Varbergs kommun. 
2020:45 Apelviksgården, omläggning av stråtak. Antikvarisk medv.
2020:46 Professorn 7, Hotell Gästis i Varberg, Antikvarisk förundersökning
2020: 47 Folkvandringstid, Vendeltid & Vikingatid, Kvibille 21:1, Ark. förundersökning
2020:48 Boplatslämningar i Hasslöv, Hallands län, Laholms kommun, Hasslövs socken, Ark. utredning
2020:49 Gravar och boplatser invid Kistinge deponi, Eldsberga socken, Ark. utredning


