
Vägledning – Från utredning till undersökning  
Här finns information om hur de olika stegen ser ut för de olika typerna av under 
sökningar arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning. Undersökningarna 
sker alltid i nedanstående ordning men vilka steg som är aktuella i varje enskilt fall 
varierar.  
 
Steg 1 – arkeologisk utredning  
– syftar till att förbättra planeringsunderlaget genom att ta reda på om fast fornlämning berörs av 
arbetsföretaget.  
 
Exploatörens samråd med Länsstyrelsen  
Exploatören samråder i god tid med Länsstyrelsen om det planerade projektet.  
 
Länsstyrelsen prövar ärendet  
Om det rör sig om ett större markområde, kan Länsstyrelsen behöva besluta om en utredning för 
att få veta om det finns fornlämningar som berörs.  
 
Arkeologerna genomför utredning  
En utredning startar vanligen med kart– och arkivstudier, sammanställning och utvärdering av ev. 
tidigare arkeologiska insatser i området och bedömningar av fornlämningar och kulturlandskap 
inom aktuellt område. Där efter följer fältinventering för att eftersöka eventuella fornlämningar 
som inte är kända, till exempel lämningar efter boplatser dolda under mark. Inventeringen 
kompletteras ofta med mindre grävningar, för hand eller med grävmaskin, för att säkerställa 
bedömningen. Vid större exploateringar genomför ibland utredningen i två steg med 
faktainsamling och fältinventering i ett första steg och utgrävning i ett andra steg.  
 
Länsstyrelsen meddelar resultatet  
Efter avslutad utredning meddelar Länsstyrelsen exploatören resultatet och eventuella krav på 
vidare undersökningar eller restriktioner. Arkeologerna skickar en rapport till Länsstyrelsen och 
exploatören.  
 
Steg 2 - förundersökning  
– syftar till att klarlägga fornlämningens omfattning, karaktär, komplexitet och omfattning.  
 
Exploatören ansöker  
Exploatören ansöker om tillstånd enligt kulturminneslagen för att få genomföra projektet och 
samråder med Länsstyrelsen.  
 
Länsstyrelsen prövar ärendet  
Utgångspunkten är alltid att exploateringen ska utföras så att fornlämningen inte skadas. Om det 
inte går att anpassa exploateringen så att fornlämningarna kan vara kvar kräver länsstyrelsen 
oftast en förundersökning för att klargöra fornlämningens omfattning, karaktär och 
bevarandestatus.  
 
Arkeologerna genomför förundersökningen  
Förundersökningen genomförs där en mindre del av fornlämningen undersöks. 
Undersökningsschakt och -ytor tas upp, utvalda anläggningar undersöks och vissa analyser 
genomförs för att ge bättre kunskap om fornlämningens bevarandegrad och vetenskapliga 
potential.  



 
Länsstyrelsen meddelar resultatet  
Arkeologerna avrapporterar resultatet till Länsstyrelsen och exploatören. Om resultatet inte 
motiverar några ytterligare arkeologiska insatser kan byggstarten komma igång men om 
fornlämningen bedöms ha högt kunskapsvärde måste den slutundersökas före exploatering.  
 
 
Steg 3 - undersökning  
- syftar till dokumentation av fornlämningen före exploatering.  
 
Exploatören ansöker  
Om det inte går att undvika fornlämningen genom att anpassa exploateringen ansöker 
exploatören om tillstånd att få ta bort fornlämningen.  
 
Länsstyrelsen prövar ärendet  
Länsstyrelsen prövar åter ärendet och gör en avvägning mellan intresset att bevara fornlämningen 
eller ge utrymme för exploateringen.  
 
Arkeologerna genomför undersökningen  
Slutundersökningen genomförs, under vilken fornlämningen dokumenteras och tas bort. I 
samband med slutundersökningen kan Länsstyrelsen ställa krav på till exempel publika visningar.  
 
Länsstyrelsen meddelar resultatet  
Länsstyrelsen meddelar exploatören att fornlämningen tagits bort och byggstart kan börja. 
Arkeologerna avrapporterar undersökningen till Länsstyrelsen och exploatören men även till 
allmänhet och forskare genom artiklar, utställningar och föredrag.  
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