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Sammanfattning

Fig. 1. Översiktskarta med planerad vägsträckning för Tvärförbindelse Södertörn 
markerad med svart linje. Skala 1:200000. © Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.

En arkeologisk förundersökning i avgränsande syft e 
har under hösten 2019 genomförts  av trett on stycken 
lämningar i Huddinge kommun, Stockholms län. 
Insatsen genomfördes eft er beslut av Länsstyrelsen 
Stockholm (beslut dnr 431-31568-2019) och föran-
leddes av Tafi kverkets förestående arbeten med anläg-
gandet av en ny väg för biltrafi k, rubricerad Tvärför-
bindelse Södertörn, mellan trafi kplats Vårby backe 
och Jordbro. 

Förundersökningarna har resulterat i justeringar 
av begränsningar för ått a lämningar i Kulturmiljö-
registret (L2013:9816, L2013:9877, L2016:1137, 
L2016:606, L2016:801, L2017:9926, L2018:740, 
L2018:754). Övriga berörda lämningar kvarstår 
ofärändrade i registret (L2013:9865, L2016:380, 
L2016:468, L2016:813, L2016:933).
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Bakgrund och syfte

Antikvarisk bakgrund 

Trafi kverket planerar för en ny vägförbindelse mellan 
E4/E20 vid Vårby backe i Huddinge kommun och 
väg 73 vid Jordbro trafi kplats i Haninge kommun. 
Den nya vägen ska i huvudsak ersätt a den nuvarande 
Glömstavägen/Haningeleden, väg 259 (fi g. 1 och 2). 

Inom och i anslutning till den planerade vägsträck-
ningen fi nns ett  fl ertal kända kulturhistoriska 
lämningar och fornlämningar registrerade i Kultur-
miljöregistret (KMR). Länsstyrelsen i Stockholm 
bedömde att  13 stycken lämningar inom Huddinge 
kommun var i behov av avgränsning, i syft e att  i möjli-
gaste mån undvika påverkan av kommande arbeten 
(fi g. 2). Förundersökningar i avgränsande syft e har mot 
bakgrund av dett a genomförts av Uppdrag arkeologi 
under oktober-november 2019, eft er beslut av Läns-
styrelsen Stockholm (lst beslut  431-31568-2019). 
Beställande företagare var Trafi kverket.

Topografi  och kulturmiljö

Den planerade vägsträckningen Tvärförbindelse 
Södertörn är cirka två mil lång och sträcker sig genom 
ett  småbrutet och kuperat sprickdalslandskap (fi g. 2). 
Karaktäristiskt för området är de för Stockholmsregio-
nen höga nivåerna över havet och på Tornberget, strax 
söder om vägsträckningen, återfi nns länets högsta 
punkt med 111 m ö h. De höga nivåerna innebär ett  
stort antal registerade lokaler och fynd från mesoliti-
kum och neolitikum, men här återfi nns också rikligt 
med  lämningar från brons- och järnåldern, bland 
annat i områdena kring Vårby och  Glömstadalen. 

De naturgeografi ska förutsätt ningarna har på bygde-
nivå under järnåldern och historisk tid bidragit till 
en väl avgränsad bebyggelsestruktur, med ett  antal 
stor- och herrgårdar etablerade i anslutning till större 
och mer sammanhängande odlings- och ängsmar-
ker. I modern tid har utbyggnaden av bostäder, områ-
den för industriverksamheter och handel samt bil- 
och järnvägar starkt påverkat delar av landskapet och 
äldre kulturmiljöer, framför allt kring Vårby/Masmo, 
Huddinge centrum, Flemingsberg och Jordbro.

Berörda lämningar 

Följande lämningar registrerade i KMR berördes av 
den arkeologiska förundersökningen:

• L2013:9685, boplatslämning övrig
• L2013:9816, boplats
• L2013:9877, stensätt ning
• L2016:380, boplats
• L2016:468, boplats
• L2016:606, lägenhetsbebyggelse
• L2016:801, boplats
• L2016:813, gravfält
• L2016:933, fyndplats
• L2016:1137, boplats
• L2017:9926, boplats
• L2018:740, boplats
• L2018:754, boplats

Tidigare  arkeologiska insatser

Ett  stort antal arkeologiska insatser har tidigare omfat-
tat lämningar inom och i anslutning till vägsträck-
ningen. För en översiktlig presentation av dessa 
hänvisas till tidigare publicerade utredningsrappor-
ter (Celin, Lundin & Westrin 2017, Westrin 2018, 
Westrin 2019). De instaser som specifi kt berört de för 
förundersökningen aktuella lämningarna presenteras 
för respektive lämning i resultatkapitlet, s. 12. 

Syfte och målgrupper

Syft et har varit att  ta fram ett  besluts- och planerings-
underlag genom en avgränsning av berörda lämningar, 
i enlighet med Länsstyrelsens direktiv. Avgränsning 
har endast skett  mot de ytor som trafi kverket plane-
rat för tillfälligt markanspråk och nytt  vägområde med 
inskränkt vägrätt , vilket inte inneburit avgränsningar av  
hela lämningar. Vilka delar av respektive lämning som 
avgränsats framgår av resultatkapitlet. 

Målgrupper har främst utgjorts av Länsstyrelsen och 
Trafi kverket. Resultaten ska även kunna fungera som 
underlag vid upprätt ande av undersökningsplan inför 
arkeologisk undersökning. 
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Genomförande

Metoder och arbetsmoment

Kart- och arkivanalys
En kart- och arkivanalys omfatt ande lämningarna 
L2016:606 (lägenhetsbebyggelse) och L2017:9926 
(boplats) genomfördes initialt i syft e att  utreda 
tidigare antikvariska händelser, markingrepp och 
lämningarnas nuvarande status. Analysen omfat-
tade material tillgängligt hos Antikvarisk-Topogra-
fi ska arkivet (ATA), tidigare publicerade arkeologiska 
rapporter, hembygdslitt eratur samt historiskt kartma-
terial tillgängligt via Lantmäteriets digitalta kartarkiv.

Fältarbete
Sökschaktning med grävmaskin genomfördes med 
utgångspunkt från av Länsstyrelsen anvisade direk-
tiv (fi g. 3).  Vid behov rensades schakten för hand 
med fyllhammare och/eller skärslev i syft e att  fast-
ställa eventuellt innehåll av antikvariskt intresse. I 

samband med  avgränsning av L2018:754 grävdes ett  
antal sökschakt för hand på grund av framkomlighets-
problem för grävmaskin i kuperad terräng. Samtliga 
grävda schakt återfylldes eft er genomförd dokumen-
tation. 

Lämningen L2016:606 bedömdes svår att  nå med 
grävmaskin och förundersöktes i sin helhet genom 
handgrävning. Lämningen L2017:9926 undantogs 
från sökschaktning eft er konstaterande att  fornläm-
ning inte längre  kvarlåg inom berörda ytor.

Inom schaktade ytor som bedömdes svårbedömda 
vad gäller antikvarisk status grävdes 1x1 meter stora 
grävenheter med skärslev. Syft et med dett a var att  eft er-
söka mer fragmenterade fynd eller  lageravvikelser. 

Påträff ade kontexter (anläggningar och lager) rensa-
des för hand.

Fig. 3. Sökschaktning med grävmaskin vid fornlämning L2013:9877.
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Samtliga sökschakt, provrutor och kontexter mätt es in 
med RTK-GPS (fi g. 4). Utöver dett a har även inmätt s 
topografi ska eller andra objekt, till exempel stäng-
sel och kraft ledningsstolpar, då dett a bedömts vara 
av intresse för förståelsen av en lämnings avgräns-
ning och status. Avvikelser för gjorda inmätningar 
uppgår som mest till cirka två meter. Ett  schakt (S78, 
L2016:468) har inritats manuellt på grund av bristfäl-
lig GPS-signal till följd av tät vegetation. 

Samtliga schakt, kontexter och grävenheter dokume-
terades och beskrevs på för ändamålet upprätt ade 
dokumentationsblankett er. Digitala inmätningar och 
analogt upprätt at dokumentationsmaterial har över-
förts och sammanställts i dokumentationssystemet 
Intrasis. En löpande fotodokumentation har skett  av 
övergripande miljöer, samtliga grävda schakt samt 
påträff ade kontexter och fynd. 

Rapportering
Insamlad fältdata har lagrats och bearbetats i Intrasis 
och ArcGIS. Beskrivningar av schakt, kontexter och 
grävenheter har sammanställts i tabellformat. 

Insamlad mätdata har utgjort grund för upprätt ande 
av skalenliga och koordinatbestämda planer över 
schakt, grävenheter, kontexter och andra objekt.

Förundersökningens resultat har registrerats i KMR 
eft er godkännande av  Länsstyrelsen.

Rapporten har distribuerats digitalt i enlighet med 
Länsstyrelsen beslut.

Fyndstrategi

Samtliga påträff ade fynd fotograferades och beskrevs 
översiktligt under fältarbetsfasen. Eft er dokumen-
tation återdeponerades påträff ade fynd in situ. I 
enlighet med Länsstyrelsens direktiv har inga fynd 
 omhändertagits. Av denna anledning har heller ingen 
mer omfatt ande registrering av fynden kunnat ske, 
vilket innebär att  till exempel uppgift  om vikt saknas i 
fyndlistan, bilaga 4.

Fig. 4. Under fältarbetsfasen inmätt es samtliga objekt av antikvariskt intresse med RTK-GPS, beskrevs och fotograferades. 
Foto fr ån förundersökning av L2013:9685.
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Resultat

L2018:740

Lämningstyp: Boplats.
Beskrivning KMR: Boplats, ca 20x15 m (N-S). Inom 
området framkom vid provgropsgrävning ett  30-tal 
keramikskärvor, 4 brända ben, 1 fl inta samt ett  10-tal 
skärvstenar.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Lämningen påträff ades i samband med en arkeologisk 
utreding etapp 1 år 2017 (Westrin 2018). I samband 
med en arkeologisk utredning etapp 2 året därpå fast-
ställdes lämningens status av fornlämning (Westrin 
2019). 

Fig. 5. Översiktskarta med registrerade lämningar inför förundersökningen vid Vårby markerade i rött . Läget för 
lämningarna L2018:740 och L2018:801 markerade med röda pilar. Skala: 1:5000. 
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Direktiv för avgränsning
Lämningen skulle avgränsas mot sydöst (fi g. 6).

Resultat
Boplatslämningen är belägen i en sydvästslutt ning 
med gles blandskog och enstaka större stenblock (fi g. 
5 och 7). En gångstig går genom lämningen i öst-väst-
lig riktning (fi g. 9). Sydväst om lämningen slutt ar 
terrängen mer kraft igt och cirka 10 meter söder om 
lämningens begränsning fi nns en hålväg (L2016:129) 
löpandes i öst-västlig riktning, ned mot lägre liggande 
markytor mot väst. Söder om hålvägen fi nns ett  stäng-
sel och på ytorna söder därom vidtar ett  område med 
idag övergivna och förfallna ekonomibyggnader från 
modern tid. 

Lämningen avgränsades genom sökschaktning (S73-
S77, bilaga 1) med grävmaskin samt grävning av 

grävenheter för hand (fi g. 7 och 9 samt bilaga 3). Vid 
sökschaktningen påträff ades kulturpåverkade ytor 
med sot, kol, enstaka skärvig sten samt förhistorisk 
keramik (fi g. 8). I schakt 74 påträff ades även en anlägg-
ning i form av en härd (A1165). Boplatsen bedöms 
mot söder sträcka sig fram till hålvägen L2016:129, 
och mot öst drygt 15 meter från nuvarande fornläm-
ningsgräns. Noteras kan att  lämningens begränsning 
mot väst förefaller sammanfalla med den tilltagande 
slutt ningen i denna riktning. Mot nordöst avgränsas 
lämningen av berg. 

I lämningens sydvästra del obeserverades en stenrad 
med fyra stycken större stenar som preliminärt tolkas 
utgöra en del av en terrasserad yta mot norr (A1193, 
fi g. 9). Om anläggningen har en koppling till den 
förhistoriska boplatsen har dock inte fastställts inom 
ramen för förundersökningen. 

Två schakt grävdes söder om hålvägen, på andra sidan 
stängslet (S76, S77).   Dessa innhöll omrörda massor 
med inslag av recent material. Ytorna ansluter till de 
ovan nämnda förfallna ekonomibygganderna och 
hela området söder om stängslet bedöms ha module-
rats i modern tid och sakna antikvariskt intresse. 

Bedömning
Lämningens utbredning justeras i KMR, utifrån 
påträff ade fynd och anläggningar i enlighet med fi g. 9. 

Fig. 6. Avgränsningsdirektiv för L2018:740.

Fig. 8. Mynningsdel till keramikkärl (F1170) påträff ad i 
härden A1165, schakt 74. 

Fig. 7. Sökschaktning med grävmaskin. I förgrunden 
schakt 74. Från väst.
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Fig. 9. Plan över grävda schakt, grävenheter och påträff ade kontexter och fynd vid L2018:740. Skala 1:400.



1 5

En påträff ad keramikskärva (F1170, fi g. 8) i härden 
A1165 i form av en mynningsdel till ett  kärl bedöms 
preliminärt, utifrån form och möjliga kamstämplar 
vid skuldran, kunna dateras till senneolitikum-äldsta 
bronsålder (bedömningen gjord av fi l. dr Th omas 
Eriksson 2020-01-09 utifrån fotografi er, och är därför 
något osäker).

I samband med utredningen har även antikvarisk 
status av hålvägen L2016:129 ändrats från Övrig 
kulturhistorisk lämning till Fornlämning, i enlighet med 
rekommendation i Riksantikvarieämbetets lämnings-
typlista.

L2016:801

Lämningstyp: Boplatslämning
Beskrivning KMR: Boplats, ca 50x10-20 m (NÖ-SV). 
I områdets SV del påträff ades 2 kvartsavslag. Enstaka 
skärvsten förekommer i hela området och två skärv-
stenskoncentrationer/anläggningsrester kunde iakt-
tagas. Boplatsen förefaller ytmässigt stor, men fynd-
fatt ig.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Lämningen registrerades första gången eft er en 

anmälan till Riksantikvarieämbetet år 1996 (KMR). 
Lämningen har däreft er omfatt ats av en arkeologisk 
utredning år 2011 (Ahlbeck 2011) samt ytt erligare 
en utredning år 2019 (Westrin 2019). Vid den senare 
utredningen påträff ades kvartsavslag och kulturpåver-
kade ytor direkt nordöst om L2016:801, som inled-
ningsvis tilldelades ett  separat lämningsnummer 
(L2018:747), men som senare tillförts L2018:801 i 
registret och ingår eft er dett a i samma lämning (fi g. 5). 

Direktiv för avgränsning 
Lämningen skulle avgränsas mot nordöst (fi g. 11).

Fig. 11. Avgränsningsdirektiv för L2016:801.

Fig. 10. Schaktning och grävning av grävenheter vid L2016:801.
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Resultat
Ytan för avgränsning utgjordes av ett  fl ackt, skogsbe-
vuxet höjdparti med ställvisa ytor med berg i dagen. 
Området har delvis påverkats av täktverksamhet, 
framför allt mot öst, men också av moduleringar för 
gång- och cykelstigar (fi g. 12).  

Lämningen avgränsades genom grävning av sökschakt 
med maskin (S54-S59, bilaga 1) samt grävning av 
grävenheter för hand (bilaga 3). De berörda ytorna 
kunde mot öst bekräft as vara kraft igt störda av täkt-
verksamhet och modulering för gångvägar (S56, 
S57) Ytorna i denna del utgjordes av upp till en meter 
tjocka lager av påförda massor.  Under dessa påträff a-
des vid grävning av en grävenhet i schakt 56 (G1034) 
fem bitar av bearbetad kvarts (F1038, fi g. 13). Mot N 
ansluter större, sammanhängande partier med berg 
och i övriga schakt och grävenheter påträff ades ingen-

ting av antikvariskt intresse. 

Bedömning
En marginell justering av lämningens begränsning 
görs mot nordöst, i enlighet med fi g. 12.  

Fig. 12. Plan över grävda schakt, grävenheter och påträff ade kontexter och fynd vid L2016:801. Skala 1:300.

Fig. 13. Bearbetad kvarts (F1038) påträff ad i samband 
med avgränsning av L2016:801.
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L2017:9926

Lämningstyp: Boplats.
Beskrivning KMR: Stenåldersboplats, ca 280x70-150 
m (NÖ-SV). Fynd av lergodsfragment, skiff erbry-
nen, obrända ben, järnockra. Inom området har höga 
fosfatvärden konstaterats.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Den gropkeramiska så kallade Masmoboplatsen blev 

uppmärksammad av Ivar Schnell år 1935 i samband 
med fynd påträff ade vid trädgårdsarbete och sand-
täktning vid Masmo gård. När Schnell tio år senare 
besökte platsen konstaterades att  fortsatt  täktverk-
samhet inom området sannolikt hade förstört delar av 
fornlämningen och att  resterande delar då riskerade 
samma öde (ATA 3924/45). 

År 1948 genomförde Stockholms stadsmuseum en 
mindre arkeologisk provundersökning och fosfatkar-
tering inom området (ATA 3119/48). 

Fig. 14. Översiktskarta med registrerade lämningar vid Masmo inför förundersökningen markerade i rött . Läget 
för lämningarna L2017:9926, L2018:754, L2016:380 och L2016:933 markerade med röda pilar. Skala: 1:5000. 
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År 1967 besiktigades boplatsen i samband med 
upprätt ande av ett  förslag till ny områdesplan för 
Vårby gård. Vid besiktningen konstaterades ingen ny 
skadegörelse ha skett  men att  fyndförande lager då låg 
öppet exponerade och att  en härd delvis rasat ned i en 
schaktvägg till ett  angränsande grustag (Åkerlund & 
Olsson 1996:6).

Inför byggandet av bostäder på Myrstuguberget 
fosfatkarterades lämningen år 1979. Med ledning av 
resultaten av fosfatkarteringarna, samt en med dessa 
resultat sedan tidigare korrelerande fyndspridnings-
bild, bestämdes fornlämningens utbredning till den 
som gäller i KMR idag. 

Arkeologiska delundersökningar genomfördes av 
boplatsen åren 1982-1983 och 1985. Den huvud-
sakliga orsaken var anläggandet av en trafi kplats vid 
Glömstavägen (väg 259) samt vägar för bil- och gång-
trafi k till Myrstuguberget. Delundersökningarna 
omfatt ade boplatsens norra delar (fi g. 16). 

Direktiv för avgränsning
Länsstyrelsen bedömde inför förundersökningen att  
utbredningen av boplatsen L2017:9926 kunde vara 
felaktigt inlagd i KMR. En initial uppgift  var därför 

att  genom en kart- och arkivanalys utreda huruvida 
fornlämningen skulle komma att  påverkas av de före-
stående arbetena för Tvärförbindelse Södertörn. Om 
fornlämning genom kart- och arkivanalysen kunde 
konstateras fi nnas inom de berörda ytorna så skulle 
Länsstyrelsen kontaktas för en eventuell avgränsning. 
Avgränsningen skulle då utgå från ytorna i anslutning 
till Myrstuguvägen som löper genom lämningens 
norra del (fi g.  15 och 16). 

Resultat
Läget för schakt och provrutor från undersökningarna 
1982-1983 har rektifi erats och bekräft ar att  boplats-
ens tidigare fastställda utbredning överensstämmer 
med dagens lägesangivelse i KMR (fi g. 16). Hela 
den norra delen av boplatsen togs eft er delunder-
sökningarna bort i samband med byggandet av vägar 
och trafi kplats. Fornlämningen har således en annan 
utbredning än vad som inför förundersökningen 
framgick av KMR. Hur stora ytor mot väst som bort-
togs i samband med byggnationerna under 1980- talet 
har inte varit möjligt att  utifrån kart- och arkivanaly-
sen exakt fastställa. I samband med arbetena inträf-
fade dessutom minst ett  ras som sannolikt kraft igt 
bidragit till att  påverka områdets topografi  söder om 
dagens Myrstuguvägen. Norr om den nya gränsen för 

Fig. 15. Myrstuguvägen inom den norra delen av L2017:9926, fotograferad fr ån sydöst.
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Fig. 16. Tidigare grävda undersökningsschakt och provrutor rektifi erade mot begränsningen av L2017:9926 inför 
förundersökningen. Skala: 1:1000.
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fornlämningen bedöms dock inga lämningar kvarligga 
intakta.

Bedömning
Lämningen justeras i KMR i enlighet med fi g. 16. 

L2018:754

Lämningstyp: Boplats.
Beskrivning KMR: Boplats ca 70x20m(NV-SÖ). 
Inom området framkom vid provgropsgrävning 4 
bitar slagen kvarts och ett  10-tal skärvstenar.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Lämningen påträff ades och registrerades i fornmin-
nesregistret som en gropkeramisk fyndplats i slutet 
av 1980-talet.  Fyndplatsen har idag beteckningen 
L2016:567 i KMR. I samband med en arkeologisk 
utredning etapp 1 år 2017 pekades området ut som ett  
potentiellt boplatsläge (Westrin 2018) och året därpå 
fastställdes lämningens status som fornlämning vid en 
arkeologisk utredning etapp 2 (Westrin 2019). Den 
tidigare fyndplatsen och boplatsen har idag två sepa-
rata lämningsnummer i KMR.

Direktiv för avgränsning
De östra delarna av lämningen skulle avgränsas mot 
norr och söder (fi g. 17). 

Resultat
Lämningen är belägen direkt norr om Masmovägen 
(fi g. 14). På den södra sidan Masmovägen ansluter 
en större, stängslad och grusad plan yta. Mellan det 
stängslade området och vägen fi nns en smalare remsa  
som bedömdes kunna innehålla äldre lämningar. Mot 
norr bedöms L2018:754 vara topografi skt avgränsad 
av högre uppstickande partier av berg i dagen (fi g, 18).  

Ett  sökschakt grävdes med maskin på ytan söder om 
Masmovägen, mellan den stängslade ytan och vägen 
(fi g. 19, S50, bilaga 1). I schaktet påträff ades bear-
betad kvarts (F941-943). Norr om ytorna med berg 
i dagen, och norr om begränsningen för L2018:754, 
grävdes tre stycken sökschakt för hand (fi g. 19, 
S51-53, bilaga 1). I schakt 52 påträff ades en bit bear-
betad kvarts (F200035). 

Bedömning
Lämningens utbredning justeras mot söder i KMR, 
utifrån påträff ade fynd, i enlighet med fi g. 19. Den 
ursprungliga fyndplatsen L2016:567 har i KMR över-
förts till L2018:754. Det kvartsfynd (F200035) som 

Fig. 17. Avgränsningsdirektiv för L2018:754.

Fig. 18. Berg och storblockig terräng avgränsar L2018:754 
mot norr. 
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Fig. 19. Plan över grävda schakt, fynd och ny begränsning för L2018:754. Skala 1:500.
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påträff ades cirka 40 meter norr om lämningen var 
enstaka och utan koppling till övrig kulturpåverkan 
och fyndet registreras som en separat fyndplats med 
lämningsnummer L2020:1435.

L2016:380

Lämningstyp: Boplats.
Beskrivning KMR: Stenåldersboplats, 300x50 m 
(NNV-SSÖ). Ytligt liggande kvartsavslag i sand-
backen. Området delvis använt till grustag.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Lämningen har varit antikvariskt känd sedan 1950-
talet (ATA dnr 6803/73, 6512/59). I samband med 
breddningar av Glömstavägen (väg 588/259) har 
lämningen delundersökts i olika omfatt ning och vid 
olika tillfällen under 1980- och 1990-talen (Granath 
Zillen 1997). Den senaste antikvariska insats som 
berört lämningen före denna förundersökning var 
år 2011, då lämningen omfatt ades av en arkeologisk 
utredning inför en planerad breddning av väg 259 
(Ahlbeck 2011). Vid utredningen konstaterades att  
de delar av fornlämningen som då berördes sedan 
tidigare var helt urschaktade och saknade antikvariskt 
intresse (Ahlbeck 2011:39). Det är sannolikt eft er 

dett a som lämningen får sin nuvarande begränsning i 
KMR (fi g. 14). 

Direktiv för avgränsning

Länsstyrelsen bedömde att  bevarandestatusen för de 
sydvästra delarna av fornlämningen var oklara och 
behövde avgränsas (fi g. 20). 

Resultat
I de sydvästra delarna av boplatsen har omfatt ande 
ingrepp skett  i modern tid, huvudsakligen i samband 
med sandtäktning (fi g. 21). Nivåskillnaden mellan den 
mot nordöst belägna boplatsytan och de mot sydväst 

Fig. 20. Avgränsningsdirektiv för L2016:380.

Fig. 21. Urschaktade ytor inom de sydvästra delarna av boplatsen L2016:380. Foto fr ån väst.
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Fig. 22. Plan över grävda schakt vid L2016:380. Skala 1:800.

urschaktade ytorna uppgår till närmare 10 meter och 
tidigare eventuella boplatslämningar sydväst om den 
begränsning som idag gäller för fornlämningen i KMR 
bedöms vara förstörda. 

I syft e att  säkerställa dett a grävdes ett  antal sökschakt 
med grävmaskin inom den del av fornlämningen som 
skulle avgränsas (fi g. 22, S68-S72, bilaga 1). Innehållet 
i schakten, som utgjordes av omrörda och omfl yt-
tade massor av sandblandad morän, större stenar och 
enstaka recent tegel bekräft ade antagandet att  ingen 
fornlämning kvarligger inom dessa ytor.

Bedömning
Lämningens begränsning kvarstår oförändrad i KMR.

L2016:933

Lämningstyp: Fyndplats.
Beskrivning KMR: Fyndplats för 1 st slipsten av sand-
sten 11x3,5-5 cm st och 2,5 cm tj. med fyra slipade 
sidor. Långsidorna är konkava, ena kortändan skadad. 
1 st avslag av granit samt 2 st slipstensfragment av 
sandsten (uppgift er hämtade från äldre inventerings-
bok).
Antikvarisk bedömning KMR: Övrig kulturhistorisk 
lämning.

Antikvarisk bakgrund
Fynden påträff ades  0,15 meter under markytan vid 
schaktning i samband med arkeologisk utredning 
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Fig. 23. Plan över grävda schakt vid L2016:933. Skala 1:300.

1993. Fyndplatsens läge anges i inventeringsboken 
som "Ca 20 m NÖ om väg (NV-SÖ), ca 50 m SÖ om 
äldre pumphus".

Direktiv för avgränsning
Lämningens belägenhet var angiven som en punkt i 
KMR och skulle avgränsas mot sydväst (fi g. 14 och 
24).

Resultat
Fyndplatsen är belägen i skogsmark (fi g. 14 och 26). 
Cirka 20 meter mot söder ansluter väg 259 och mot 
väst en öppen yta för en kraft ledningsgata. 

Ått a stycken sökschakt grävdes med maskin mot 
sydväst(fi g. 23, S60-67, bilaga 1). Ingenting av 

 anti kvariskt intresse påträff ades.

Fig. 24. Avgränsningsdirektiv för L2016:933.
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Fig. 25. Översiktskarta med registrerade lämningar vid Häggstavägen inför förundersäkningen markerade i rött . 
Läget för lämningen L2016:468 markerad med röd pil. Skala: 1:5000. 

Det bör påpekas en viss osäkerhet rörande lägesangi-
velsen för  fyndplatsen L2016:933 i KMR, då fynd-
platsen inprickades manuellt för snart 20 år sedan 
och uppgift erna eft er dett a har migrerats till nya digi-
tala registersystem. Lägesangivelsen i den äldre inven-
teringsboken överensstämmer dock förhållandevis 
väl med dagens markering i KMR. En felmarginal på 
ett  tiotal meter skulle dock kunna innebära att  fynd-
platsen i realiteten ligger längre mot nordöst. Oavsett  
dett a fi nns ingen fornlämning inom det av Länsstyrel-
sen utpekade området för avgränsning. 

Fig. 26. Fyndplatsen L2016:933.
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Fig. 27. Plan över grävda schakt vid L2016:468. Skala 1:500.
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Bedömning
Lämningens begränsning kvarstår oförändrad i KMR.

L2016:468

Lämningstyp: Boplats.
Beskrivning KMR: Boplats, utan synlig anläggning, 
150x100 m (NV-SÖ). (Uppgift er hämtade från äldre 
inventeringsbok).
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Lämningen omfatt ar idag en yta av cirka 1 ha (fi g. 25) 
och påträff ades i samband med en arkeologisk utred-
ning år 1993. Året därpå förundersöktes boplatsen, 
vilket resulterade i fynd av bland annat keramik och 
bearbetad kvarts. Samma år, 1994, slutundersöktes 
den södra delen av boplatsen. Fynd och anläggningar 
daterade lämningen huvudsakligen till sen tidigneoli-
tikum, men aktiviteter kunde även spåras från mellan-
neolitikum och äldre järnålder. I samband med under-
sökningen påpekades att  lämningen inte var avgränsad 
mot norr (KMR).

Direktiv för avgränsning
Lämningen skulle avgränsas mot nordväst (fi g. 28).

Resultat
Förundersökningsområdet utgjordes av gles lövskog 
i fl ack terräng. Utmed lämningens nordvästra sida  

löpte ett  större dike (A890, fi g. 25 och 27). 

Tio stycken sökschakt grävdes med maskin i syft e att  
avgränsa lämningen mot nordväst (fi g. 27, S41-49, 
S78, bilaga 1). I nära anslutning till lämningen obser-
verades en svag kulturpåverkan i form av rester av 
kulturlager (A812 och A874). I övrigt påträff ades 
endast anläggningar av bedömd sen datering (modern 
tid), i form av stolphål och diken.

Bedömning
Lämningens begränsning kvarstår oförändrad i KMR.

L2016:1137

Lämningstyp:Boplats
Beskrivning KMR: Boplats, minst 10x10 m. Inom 
området påträff ades sparsamt med slagen kvarts och 
fl inta. I åkern förekom även spridd skärvsten. Någon 
närmare kartering av fynd/skärvstensspridningen 
gjordes ej varför 10x10 m är att  betrakta som ett  mini-
mimått  (uppgift er hämtade från äldre inventerings-
bok).
Antikvarisk bedömning KMR: Möjlig fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Anmälan om lämningen till fornminnesregistret gjor-
des år 1996 (KMR).

Direktiv för avgränsning

Lämningens belägenhet var angiven som en punkt i 
KMR och skulle avgränsas mot sydöst, i rikting mot 
den intilliggande Lovisebergsvägen (fi g. 29 och 32).

Fig. 28. Avgränsningsdirektiv för L2016:468.

Fig. 29. Avgränsningsdirektiv för L2016:468.
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Fig. 30. Defekt löpare/knacksten, F731.

Fig. 32. Översiktskarta med registrerade lämningar vid Loviseberg inför förundersökningen markerade i rött . Läget 
för lämningen L2016:1137 markerad med röd pil. Skala: 1:5000. 

Fig. 31. Stolphål och härdbott en i schakt 38. Från sydväst.



2 9

Fig. 32. Plan över schakt, kontexter och fynd påträff ade vid avgränsning av L2016:1137. Skala 1:300.

Resultat
Sju stycken sökschakt grävdes med grävmaskin (fi g. 
33, S34-S40, bilaga 1). Inom en cirka 200 m2 stor 
yta påträff ades kulturpåverkade lager med förhisto-
risk keramik (F659, och bilaga 4), bearbetad kvarts 
(F673, F730, bilaga 4), två löpare/knackstenar av 
bergart (F729, F731, fi g. 30, bilaga 4) samt anlägg-
ningar i form av stolphål (A732-750, fi g. 31 och bilaga 
2) och två härdrester (A667, A756, bilaga 2). 

Eventuellt fortsätt er lämningen vidare in under den 
mot öst angränsande Lovisebergsvägen. Direkt öst 
om Lovisebergsvägen vidtar en bergshöjd, vilken bör 
utgöra lämningens absoluta gräns i denna  riktning.

Bedömning
Lämningens utbredning justeras i KMR utifrån påträf-
fade fynd och anläggningar, i enlighet med fi g. 33. Den 
antikvariska bedömningen ändras från Möjlig fornläm-
ning till Fornlämning. 
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L2016:813

Lämningstyp: Gravfält.
Beskrivning KMR: Gravfält, ca 180x30-80 m (Ö-V), 
bestående av ca 22 fornlämningar. Dessa utgöras av 
5 högar och 17 runda, fyllda stensätt ningar. Högarna 
äro 7-15 m diam och 0,5-0,9 m h. En hög är 15 m 
diam och 0,9 m h. Den har från Ö en urschaktning, 
8x4 m (Ö-V), fylld med intill 1 m st stenar. En hög 
har fotkedja av 0,4-0,7 m l och 0,3 m h stenar. En hög 
har en svacka i mitt en. Stensätt ningarna äro 4-10 m 
diam och 0,2-0,4 m h. En stensätt ning är 10 m diam 

och 0,2-0,3 m h. 2 stensätt ningar är högliknande 4-5 
m diam och 0,3-0,4 m h. Alla äro övertorvade. Grav-
fältet genomskäres av stigar och äldre parkvägar som 
ej längre används.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Gravfältet registrerades i fornminnesregistret i 
samband med förstagångsinventeringen år 1935 
(KMR).  I samband med en planerad ny vägsträck-
ning omfatt ades lämningen av en arkeologisk förun-
dersökning år 2008 (Evanni 2009) Ingenting av anti-

Fig. 34. Översiktskarta med registrerade lämningar vid Flemingsbergs gård inför förundersökningen markerade i 
rött . Läget för lämningen L2016:813 markerad med röd pil. Skala: 1:5000. 
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kvariskt intresse påträff ades i samband med insatsen, 
men lämningens utbredning justerades något vid 
dett a tillfälle till den utbredning gravfältet har i KMR 
idag (fi g. 34).

Direktiv för avgränsning
Lämningen skulle avgränsas mot nordöst (fi g. 35).

Resultat
Den aktuella ytan utgjordes av fl ack trädbevuxen 
terräng med inslag av tätare buskage (fi g. 36). Mot 
sydväst och fornlämningsgränsen var ett  mindre dike-
och väst om dett a ställvis berg i dagen (fi g. 37). 

Elva sökschakt grävdes med grävmaskin med utgångs-
punkt från lämningsbegränsningen och vidare mot 
nordöst (fi g. 37, S23-S33, bilaga 1).  De aktuella 
ytorna innehöll ställvis omrörda och påförda massor 
med material av recent karaktär (tegel, cement m.m.). 
Ingenting av antikvariskt intresse påträff ades.

Bedömning
Lämningens begränsning kvarstår oförändrad i KMR.Fig. 35. Avgränsningsdirektiv för L2016:813.

Fig. 36. Gravfältet L2016:813 fr ån nordöst, med avgränsningsytan i förgrunden.
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Fig. 37. Plan över grävda schakt vid L2016:813. Skala 1:600.
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L2016:606

Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse.
Beskrivning KMR: Torplämning (Grindstugan). 
Övrig beskrivning saknas i KMR.
Antikvarisk bedömning KMR: Möjlig fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Lämningen anmäldes av Huddinge hembygdsfören-
ing och registrerades i fornminnesregistret år 1991.

Direktiv för avgränsning
Lämningen är i KMR lägesangiven som en punkt (fi g. 
38). Länsstyrelsen bedömde det dock som oklart om 
någon lämning kvarlåg på platsen, då en tidigare bredd-
ning av väg 259 befarades ha resulterat i att  husgrun-
der förstörts. Förundersökningen skulle därför i första 
hand fastställa om lämningar fanns kvar inom ytan. 
Om så var fallet skulle Länsstyrelsen kontaktas för en 
eventuell avgränsning.

Fig. 38. Översiktskarta med registrerade lämningar vid väg 259/Gladövägen inför förundersökningen markerade i 
rött . Lägena för lämningarna L2016:606 och L2013:9685 markerade med röd pil. Skala: 1:5000. 



3 4

Resultat
Torpet Grindstugan tillhörande Gladö, belägen snett  
mitt  emot infarten till Sundby, har inte gått  att  åter-
fi nna på någon historisk karta. Den äldsta kända 
uppgift en om Grindstugan utgörs, enligt uppgift er 
från Huddinge hembygdsförening, av en notering i 
en husförhörslängd från år 1689 och den sista kända 
uppgift en är från en jordebok daterad år 1749 (Ström 
1999:100). Den äldsta kartan över Gladös ägor utgörs 
av en rågångskarta från år 1781 (Lantmäteristyrelsens 
arkiv, A41-6:1) och i denna syns inte Grindstugan 
vara utritad. Kartan är dock förhållandevis sparsam 
med information om bebyggelsen i området generellt, 
och kan därför inte tas som säker inteckning för att  
torpet då var permanent övergivet. 

Vid en besiktning på platsen påträff ades resterna av 
ett  spisröse.  Vid en grov framrensning för hand fram-
kom innehåll av bland annat sot, kol och tegel (A306, 
fi g. 39 och 41). Anläggningen var belägen på ett  impe-
diment med ställvisa ytor med berg i dagen, cirka 35 
meter nordväst  om platsangivelsen för L2016:606 i 
KMR (fi g. 41). Ytt erligare lämningar och kulturlager 
bedöms kunna fi nnas inom den cirka 15x80 m stora 
bergsklack på vilken torpet bedöms ha varit belä-

get (fi g. 40). Delar av torplämningens östra delar 
har sannolikt försvunnit under det sena 1990-talet, i 
samband med byggandet av Haningeleden. 

Bedömning
Det fi nns ännu kvar lämningar eft er torpet Grindstugan. 
Utifrån topografi n kan dessa bestämmas vara koncen-
trerade till en cirka 15x80 meter stor kvarvarande 
bergshöjd, direkt väst om Haningeleden. Lämningens 
utbredning justeras i enlighet med fi g. 41. Antikvarisk 
status ändras från Möjlig fornlämning till Fornlämning.

Fig. 39. Spisröset A306 partiellt fr amrensad för hand. 
Från väst.

Fig. 40. Impedimentet på vilket rester av torplämningen L2016:606 ännu fi nns kvar. Från sydväst.
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Fig. 41. Plan över utbredningen av kvarliggande lämningar inom torplämningen L2016:606, samt  ovan mark synligt spisröse 
(A306). Skala 1:500.
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L2013:9685

Lämningstyp: Boplatslämning övrig.
Beskrivning KMR: Boplatslämning, övrig, 9x7 m 
(NV-SÖ) bestående av 2 kulturlagerrester.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Lämningen påträff ades i samband med en arkeolo-
gisk utredning år 2017 (Celin, Lundin & Westrin 
2017:20). 

Direktiv för avgränsning
Lämningens belägenhet var angiven som en punkt i 
KMR och skulle avgränsas i alla riktningar (fi g. 38 och 
42). 

Resultat
Sju stycken sökschakt grävdes med utgångspunkt från 

lämningens angivna belägenhet i KMR (fi g. 43 och 44, 
S10-S16, bilaga 1). Ingenting av antikvariskt intresse 
påträff ades.

Bedömning
Lämningens begränsning kvarstår oförändrad i KMR.

Fig. 42. Avgränsningsdirektiv för L2013:9685.

Fig. 43. Sökschakting vid L2013:9685. Från nordöst.
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Fig. 44. Plan över grävda schakt kring L2013:9685. Skala 1:300.
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L2013:9816

Lämningstyp: Boplats.
Beskrivning KMR: Boplatslämning, 13x7 m (N-S) 
bestående av ett  kulturlager. Framkom i sökschakt vid 
utredning år 2016.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Lämningen påträff ades i samband med en arkeolo-
gisk utredning 2016-2017 (Celin, Lundin & Westrin 
2017:37). 

Direktiv för avgränsning
Lämningens läge var angiven som en punkt i KMR, 
och skulle avgränsas mot nordöst (fi g. 45 och 46).

Fig. 45. Översiktskarta med registrerade lämningar kring L2013:9816 inför förundersökningen markerade i rött . 
Den aktuella lämningen markerad med röd pil. Skala: 1:5000. 

Fig. 46. Avgränsningsdirektiv för L2013:9616.
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Fig. 47. Plan över schakt, påträff ade fynd samt ny begränsning för L2013:9816. Skala 1:300.

Resultat
Lämningen är belägen i åkermark i en svag sydöst-slutt -
ning. Ytorna längre mot nordöst är tagna i anspråk för 
ett  brofundament till väg 259 och är kraft igt module-
rade (fi g. 47 och 48).

Sex stycken sökschakt grävdes med grävmaskin mot 
nordöst, med utgångspunkt från lägesangivelsen av 
L2013:9816 i KMR (fi g. 47, S17-S22, bilaga 1). Inom 
ett  cirka 350 m2 stort område konstaterades kulturpå-
verkan under ovanliggande matjord (ploglager). Indi- Fig. 48. Boplatsytan till L2013:9816. Från söder. 
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kationerna utgjordes av sot, kol, skärvig och skör-
bränd sten samt förekomst av bränd lera och enstaka 
fragment av förhistorisk keramik (F448, F464, F493). 
Lämningarna tolkas preliminärt utgöra utkanten av 
en boplats vars centrala delar eventuellt kan återfi nnas 
längre mot nordväst. Sentida marknytt jande bedöms 
kraft igt ha påverkat lämningens bevarandestatus 
vilket innebär att  endast fragment av kulturlager och 
eventuella anläggningar fi nns bevarade.

Bedömning
Lämningens utbredning justeras utifrån påträff ade 
fynd och kulturpåverkade lager enligt fi g. 47.

L2013:9877

Lämningstyp: Stensätt ning.
Beskrivning KMR: Förmodad stensätt ning, 20 m och 
0,5 m h. i den S kanten av häll, där en mindre del av 
den N sidan torvades av. Stenarna uppfatt ades vara 
omsorgsfullt lagda. Ingen kantkedja kunde ses i den 
del som togs fram. Eft er dokumentation lades torven 
tillbaka.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Lämningen noterades första gången antikvariskt  i 
samband med arkeologiska undersökningar av närlig-
gande lämningar i början av 1990-talet (Sander 
1993:7). Under 2016-2017 omfatt ades lämningen 
av  en arkeologisk utredning som fastställde lämning-
ens status av fornlämning (Celin, Lundin & Westrin 
2017:41). 

Direktiv för avgränsning
Lämningens belägenhet var angiven som en punkt i 
KMR och skulle avgränsas i alla väderstrreck (fi g. 49 
och 52).

Resultat
Lämningen är belägen på ett  cirka 12x12 meter stort 
och 1,5 meter högt åkerimpediment (fi g. 50). Impe-
dimentet är idag ställvis belamrat med talrika mäng-
der röjningssten och bevuxet med högt gräs, sly och 
enstaka mindre träd. Kringliggande ytor utgörs av 
fl ack åkermark. Mot söder ansluter skogbevuxen 
impediment mark med partier av berg.

Nio stycken sökschakt grävdes med grävmaskin med 
utgångspunkt från impedimentet (fi g. 3 och 53, S1-S9, 
bilaga 1). I schakt 1 påträff ades en anläggning i form 
av ett  stenskonat stolphål (A221). Utifrån karaktären 
av lämningen, samt avsaknaden av ytt erligare indika-
tioner av boplatskaraktär, bedöms anläggningen vara 
recent och möjligen tillhöra en tidigare gärdesgård 
eller annan form av hägnad. I direkt anslutning till 
impedimentets västra, sida, i schakt 8, påträff ades en 
anläggning i form av en rund stensätt ning, cirka 1,5 
meter i diameter och med en vällagd stenpackning 
och kantkedja (A241, fi g. 51 och 53).

Fig. 49. Avgränsningsdirektiv för L2013:9877.

Fig. 50. Impedimentet med stensätt ningen L2013:9877. 
Från norr.

Fig. 51. Stensätt ningen A241 i schakt 8. Från nordväst.
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Fig. 52. Översiktskarta med registrerade lämningar vid väg 259/Öranvägen inför förundersökningen markerade i 
rött . L2013:9877 markerad med röd pil. Skala: 1:5000. 

Bedömning
L2013:9877 utgörs av minst två stensätt ningar 
belägna på och i direkt anslutning till ett  cirka 12x12 
meter stort impediment omgivet av åkermark. Uppgif-
ten i KMR att  stensätt ningen L2013:9877 skulle vara 
20 meter i diameter stor bedöms vara felaktig, då 
det impediment lämningen är belägen på de facto är 
mindre än dett a. Möjligen har uppgift en sin grund i 
en felskrivning och att  den faktiska storleksangivelsen 
istället ska vara 2,0 meter i diameter? 

På impedimentet, under senare påförd röjningssten, 

bedöms det kunna fi nnas fl er stensätt ningar. Fornläm-
ningen uppfatt as vara begränsad till åkerimpedimen-
tet och de direkt omgivande ytorna, vilket innebär 
att  lämningen som mest omfatt ar en total yta av cirka 
12x13 meter. En justering av fornlämningen begräns-
ning har skett  i enlighet med fi g. 53.
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Fig. 53. Plan över schakt och kontetxer samt ny begränsning för L2013:9877. Skala 1:300.
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Utvärdering av undersökningsplan

De målsätt ningar som i undersökningsplanen formu-
lerades inför den arkeologiska förundersökningen har 
uppnått s. Resultaten har redovisats i rapportform, att  
fungera som underlag för vidare antikvarisk hantering 
av Länsstyrelsen och för Trafi kverkets fortsatt a plan-
arbete. En digital version av rapporten fi nns tillgäng-
lig via KMR/Forndok, för alla övriga som önskar ta del 
av  resultaten. Justeringar av de berörda lämningarnas 
begränsningar, beskrivningar samt i berörda fall anti-
kvarisk status har skett  i Kulturmiljöregistret.
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Bilaga 1. Schakt

Nr Beskrivning Djup m Fynd Kontext Lämning
1 Överst 0,05 m grästorv. Därunder 0,30 m ploglager av

myllig lera med inslag av silt. I botten lera (C horisont).
0,35 Recent järn 221 (stolphål) L2013:9877

2 Överst 0,05 m grästorv. Därunder 0,35 m ploglager av
myllig lera. I botten lera (C horisont).

0,4 L2013:9877

3 Överst 0,05 m grästorv. Därunder 0,35 m ploglager av
myllig lera. I botten lera (C horisont).

0,35 L2013:9877

4 Överst 0,05 m grästorv. Därunder 0,35 m ploglager av
myllig lera. i SV delen 4 st 0,2 0,4 m stora stenar
(odlingssten). I botten lera (C horisont).

0,35 L2013:9877

5 Överst 0,05 m grästorv. Därunder 0,35 m ploglager av
myllig lera. I botten lera (C horisont).

0,4 Recent järnspik L2013:9877

6 Överst 0,05 m grästorv. Därunder 0,35 m ploglager av
myllig lera. I botten lera (C horisont).

0,4 L2013:9877

7 Överst 0,05 m grästorv. Därunder 0,35 m ploglager av
myllig lera. I botten lera (C horisont).

0,4 L2013:9877

8 Överst 0,05 m grästorv. Därunder 0,35 m ploglager av
myllig lera. I botten lera (C horisont).

0,4 Tegel 241 (stensättning) L2013:9877

9 Överst 0,05 m grästorv. Därunder 0,35 m ploglager av
myllig lera. Mot N två stenar, 0,15 0,3 m stora
(odlingssten). I botten lera (C horisont).

0,4 L2013:9877

10 Matjordslager av myllig lera 0,4 m, därunder lera. 0,5 Tegel L2013:9685

11 Matjordslager av myllig lera 0,4 m, därunder lera. 0,5 Tegel, järnspik L2013:9685

12 Matjordslager av myllig lera 0,35 m, därunder lera. 0,4 L2013:9685

13 Matjordslager av myllig lera 0,35 m, därunder lera. 0,45 L2013:9685

14 Matjordslager av myllig lera 0,35 m, därunder lera. 0,5 Recent järn L2013:9685

15 Matjordslager av myllig lera 0,35 m, därunder lera. 0,4 Tegel L2013:9685

16 Matjordslager av myllig lera 0,35 m, därunder lera. 0,4 L2013:9685

17 Ploglager, 0.35 m djupt, av siltig lera. Mot botten
enstaka inslag av sot, kol och bränd lera. I botten lera.

0,45 L2013:9816

18 Ploglager, 0,4 m djupt, av siltig lera. Mot botten inslag
av sot, kol, bränd lera samt enstaka skärvig och
skörbränd sten. Avtagande kulturpåverkan mot
schaktets S del. I botten lera.

0,5 Keramik (A
gods)

L2013:9816

P 1
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Nr Beskrivning Djup m Fynd Kontext Lämning
19 Ploglager, 0,35 m djupt, av siltig lera. Mot botten inslag

av sot, kol, bränd lera samt enstaka skärvig och
skörbränd sten. Avtagande kulturpåverkan mot
schaktets S del. I botten lera.

0,4 Keramik (A
gods)

L2013:9816

20 Matjordslager av siltig lera, 0,4 m djupt. I N delen mot
plogsulan inslag av sot, kol samt skärvig och skörbränd
sten. Mot S matjordslager av siltig lera 0,3 m djupt utan
påtaglig kulturpåverkan. I botten lera.

0,5 Keramik (A
gods), bränd
lera

L2013:9816

21 Matjordslager av siltig lera, 0,4 m djupt. I N delen mot
plogsulan inslag av sot, kol samt skärvig och skörbränd
sten. Mot S matjordslager av siltig lera 0,3 m djupt utan
påtaglig kulturpåverkan. I botten lera.

0,45 Bränd lera L2013:9816

22 Matjordslager av siltig lera, 0,3 m djupt. I N delen mot
plogsulan inslag av sot, kol samt skärvig och skörbränd
sten. Mot Ö omrörda lager med recenta inslag i form av
cement, sprängsten och ståltråd. Mot S matjordslager
av siltig lera 0,3 m dupt utan påtaglig kulturpåverkan. I
botten lera.

0,4 L2013:9816

23 Vegetationslager 0,1 m, därunder lerig silt. De Ö
delarna av schaktet innehöll påförda massor med
sprängsten och lera. I botten lerig silt.

0,5 L2016:813

24 Vegetationslager 0,1 m, därunder siltig lera. Mot dike i
SÖ påförda massor av sten och siltig lera. I botten siltig
lera.

0,45 L2016:813

25 Vegetationslager 0,1 m, därunder påförda massor med
sten och siltig lera. I botten sandig morän.

0,5 Tegel L2016:813

26 Vegetationslager 0,1 m, därunder silt. De S delarna av
schaktet innehåll av påförda massor med stenblock,
sten och lera. I botten sandig silt.

0,55 L2016:813

27 Vegetationslager 0,15 m dupt, därunder matjord av
lerig silt 0,3 m djupt. I botten siltig lera.

0,5 Tegel, bränd
lera

L2016:813

28 Vegetationslager 0,15 m dupt, därunder matjord av
lerig silt 0,3 m djupt. I botten siltig lera.

0,5 Tegel, bränd
lera

L2016:813

29 Vegetationslager 0,15 m dupt, därunder matjord av
lerig silt 0,2 m djupt. I botten siltig lera.

0,4 Tegel, bränd
lera

L2016:813

30 Vegetationslager 0,15 m dupt, därunder matjord av
lerig silt 0,2 m djupt. I botten siltig lera.

0,4 Tegel, bränd
lera

L2016:813

31 Vegetationslager 0,15 m dupt, därunder matjord av
lerig silt 0,2 m djupt. I botten siltig lera.

0,4 Tegel, bränd
lera

L2016:813
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Nr Beskrivning Djup m Fynd Kontext Lämning
32 Vegetationslager 0,15 m dupt, därunder matjord av

lerig silt 0,2 m djupt. I botten siltig lera.
0,4 Tegel, bränd

lera
L2016:813

33 I V delen: vegetationslager 0,15 m dupt, därunder
matjord av lerig silt 0,2 m djupt. Mot Ö en recent
stödmur av betong. Ö om denna fyllnadsmassor av
myllig siltig lera. I botten siltig lera

0,4 Tegel, bränd
lera

L2016:813

34 Matjord 0,35 m, med enstaka inslag av skärvig och
skörbränd sten. Under matjordslagret silt. I de centrala
delarna av schaktet kulturpåverkan i form av skärvig
och skörbränd sten, sot och kol. I botten silt.

0,4 Keramik (A
gods)

L2016:1137

35 Matjord 0,35 m, med enstaka inslag av skärvig och
skörbränd sten. Under matjordslagret silt. I de centrala
delarna av schaktet kulturpåverkan i form av skärvig
och skörbränd sten, sot och kol. I botten silt.

0,4 Kvarts (kärna) 667 (härd) L2016:1137

36 Matjord 0,35 m, med enstaka inslag av skärvig och
skörbränd sten i de centrala delarna av schaktet. I
botten silt.

0,4 L2016:1137

37 Matjord 0,35 m tjockt av myllig silt med inslag av
enstaka skärvig och skörbränd sten. Under plogsulan
silt med inslag av enstaka sot och kol samt skärvig och
skörbränd sten. Avtagande kultupåverkan mot N. Tvärs
genom schaktet en recent nedgrävning för ledning.

0,4 L2016:1137

38 Matjord 0,45 m tjockt av myllig silt med inslag av
enstaka skärvig och skörbränd sten. Under plogsulan
silt med inslag av enstaka sot och kol samt skärvig och
skörbränd sten. Avtagande kultupåverkan mot N.

0,5 Kvarts, löpare 732, 738, 744, 750
(stolphål), 756
(härdbotten)

L2016:1137

39 Matjord 0,35 m tjockt av myllig silt med inslag av
enstaka skärvig och skörbränd sten. Under plogsulan
silt med inslag av enstaka sot och kol samt skärvig och
skörbränd sten. Avtagande kultupåverkan mot N.

0,4 Löpare/knackst
en

L2016:1137

40 Matjord 0,35 m tjockt av myllig silt med inslag av
enstaka skärvig och skörbränd sten. Under plogsulan
silt.

0,4 L2016:1137

41 Silt med inslag av mylla 0,4 m. Därunder siltinblandad
lera med inslag av sand. Ytan påverkad av sentida
ingrepp och delvis påförda jordmassor.

0,5 771, 776
(stolphål), 781
(grop)

L2016:468

42 Recenta påförda jordmassor av lerblandad sand. I
botten silt.

0,5 791 (dike) L2016:468

43 Äldre ploglager av sandig mylla, därunder siltid sand. 0,35 812 (kulturlager) L2016:468

44 Ploglager 0, 0,35 m djupt, därunder siltig sand. 0,35 854 (lager) L2016:468
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Nr Beskrivning Djup m Fynd Kontext Lämning
45 Ploglager av myllig silt, 0,35 m djupt. Därunder siltig

sand.
0,35 L2016:468

46 Ploglager av siltig mylla, 0,35 m djupt. Därunder siltig
sand.

0,35 874 (lager) L2016:468

47 Ploglager av myllig silt, 0,35 m. Därunder siltig sand. 0,4 L2016:468

48 Ploglager av siltig mylla, 0,35 m. Därunder siltig sand.
Schaktets V delpåverkad av sentida ingrepp, sannolikt i
samband med anläggandet av den intilliggande vägen.

0,35 L2016:468

49 Ploglager av siltig mylla, 0,35 m djupt. Därunder silt. I V
delen ett täckdike.

0,45 928 (dike) L2016:468

50 Vegetationslager, 0,1 0,15 m djupt, därunder morän. 0,15 Kvarts (1
plattformskärn
a samt 2
mikroavslag)

L2018:754

51 Vegetationslager 0,05 m tjockt, därunder morän. 0,15 L2018:754

52 Vegetationslager 0,05 m. Därunder morän. 0,15 Kvarts (avslag,
ca 10 mm stort.
Svårbedömd)

L2018:754

53 Vegetationslager 0,05 m djupt. Därunder morän med
en 0,2 m stor sten.

0,1 L2018:754

54 Vegetationslager 0,1 m tjockt, därunder berg. 0,1 L2016:801

55 Vegetationslager 0,1 m tjockt, därunder 0,2 m tjockt
lager av sand med inslag av morän. Mot V berg.

0,4 L2016:801

56 Schaktet grävt genom 1,0 m tjocka, påförda massor av
sand och mylla med inslag av tegel. Under de påförda
massorna sand.

1 Tegelsten,
kvarts

L2016:801

57 Påförda massor av sand och mylla. Under detta sand. 0 0,65 L2016:801

58 Vegetationslager 0,1 m tjockt, därunder berg mot Ö.
Mot V sand.

0,3 L2016:801

59 Vegetationslager 0,1 m tjockt, därunder sand. 0,3 L2016:801

60 Vegetationslager 0,05 m, därunder sand. 0,5 L2016:933

61 Vegetationslager 0,05 m, därunder sand. 0,6 L2016:933

62 Vegetationslager 0,05 m, därunder sand. 0,4 L2016:933

63 Vegetationslager 0,05 m, därunder sand. 0,5 L2016:933

64 Vegetationslager 0,05 m, därunder sand. 0,4 L2016:933

65 Vegetationslager 0,05 m, därunder sand. 0,5 L2016:933

66 Vegetationslager 0,05 m, därunder sand. 0,45 L2016:933
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Nr Beskrivning Djup m Fynd Kontext Lämning
67 Vegetationslager 0,05 m, därunder sand. 0,5 L2016:933

68 Vegetationslager 0,05 m, därunder omrörda och delvis
påförda lager av sand och 0,2 0,5 m stora stenar.
Djupschaktat den Ö delen av schaktet.

0,7 L2016:380

69 Vegetationslager 0,0,5 m, därunder omrörda lager av
sand med inslag av lera och 0,2 0,5 m stora stenar.

0,65 L2016:380

70 Vegetationslager 0,05 m, därunder omrörda lager av
sand med inslag av lera och 0,2 0,5 m stora stenar samt
recent material i form av tegel.

0,55 Tegel L2016:380

71 Vegetationslager 0,05 m, därunder omrörda lager av
sand, lera och 0,05 0,2 m stora stenar. Genom schaktet
löpte en nedgrävning för rör/kabel i Ö V riktning.

0,5 L2016:380

72 Vegetationslager 0,05 m, därunder omrörda lager av
sand med inslag av lera samt 0,2 0,45 m stora stenar.
Genom schaktet löpte två paralella nedgrävningar för
rör/kabel i Ö V riktning.

0,4 L2016:380

73 0,2 m tjocka och påförda massor av grusig morän för
gångstig, därunder sand med inslag av morän. Mot Ö
silt.

0,4 Keramik L2018:740

74 Mot V: 0,1 m tjockt vegetationslager, därunder sand
med inslag av morän med enstaka skärvig sten. Mot Ö:
0,2 m påförda massor av grusig morän för gångstig.
Därunder sandig morän med inslag av enstaka skärvig
sten, sot och kol.

0,4 Keramik 1165 (härd) L2018:740

75 Mot V: 0,2 m tjockt vegetationslager med 0,2 0,3 m
stora stenar, därunder morän med inslag av sand.
Mitten av schaktet: under vegetationslagret silt. Mot Ö:
under 0,2 m tjockt vegetationslager sand med inslag av
morän med enstaka skärvig sten.

0,4 Keramik L2018:740

76 0,2 m tjocka påförda och omrörda massor med inslag
av tegel och 0,3 0,5 m stora stenar. Undet detta sandig
morän och i botten sand med inslag av morän. Ökande
inslag av sand mot Ö.

0,5 L2018:740

77 0,2 m tjockt lager av påförda massor med 0,3 0,4 m
stora stenar och tegel. Under detta 0,2 m tjockt lager
med sandig morän. I botten sand med inslag av morän.

0,45 L2018:740

78 Äldre ploglager av sandig mylla, 0,3 0,35 m djupt.
Därunder och i botten siltig sand.

0,35 L2016:468
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Bilaga 2. Kontexter

Nr Typ Beskrivning Storlek m Höjd m Fynd Lämning
221 Stolphål Anläggningen påträffades i lera, under

ploglagret på ca 0,35 m djup. Ingen synlig
mörkfärgning. 2 skoningsstenar synliga i
toppen, ca 0,15 m stora. Bedöms utgöra ett
sentida stolphål till gärdesgård eller liknande.

0,3 x 0,3 L2013:9877

241 Grav Rund stensättning med tät lagd stenpackning
av 0,15 0,3 m stora, huvudsakligen rundade
stenar. Fyllning av lera. En större sten, 0,3 x
0,5 m, i anläggningens S del. Stenpackningen
bedöms preliminärt vara enskiktad.
Påträffades på ca 0,3 m djup i lera.

1,5 x 1,5 0,15 L2013:9877

306 Spisröse Närmast kvadratiskt spisröse av rundad och
skärvig sten, ca 0,2 0,5 m stora. Övermossad
och bevuxen av en rönn samt en mindre ek.
Mot N en uppstickande berghäll. Mot S högre
andel skärvig sten och kraftigt sotig fyllning.
Sotlagret sträcker sig minst 1,5 m S om
anläggningen.

3,2 x 3,3 0,35 Tegel, smält
buteljglas,
porslin

L2016:606

667 Härd Härdrest med fyllning av sotig silt och enstaka
inslag av skärvig och skörbränd sten.

0,8 x 0,7 L2016:1137

723 Dike Gräns för åkeryta mot angränsande väg. L2016:1137

732 Stolphål Rund anläggning med fyllning av mörkfärgad
silt.

0,2 x 0,2 L2016:1137

738 Stolphål Rund anläggning med fyllning av mörkfärgad
silt.

0,2 x 0,2 L2016:1137

744 Stolphål Rund anläggning med fyllning av mörkfärgad
silt.

0,2 x 0,2 L2016:1137

750 Stolphål Rund anläggning med fyllning av mörkfärgad
silt.

0,2 x 0,2 L2016:1137

756 Härd Härdrest med fyllning av sotig silt med
enstaka inslag av skärvig och skörbränd sten.

L2016:1137

771 Stolphål Stolphål med 6 10 st spräckta stenar, 0,1 0,5
m stora. påträffad 0,45 m under nuvarande
markyta. Eventuellt sentida. Påträffad i siltig
lera med flera recenta inslag intill.

0,4 x 0,45 L2016:468

776 Stolphål Stolphål med 6 8 spräckta stenar, 0,1 0,5 m
stora. Påträffad i siltig lera. Eventuellt sentida
(ingen påvisad förhistorisk kulturpåverkan).

0,3 x 0,35 L2016:468

781 Grop Rund, sotig mörkfärgning belägenh i
lera.Fyllning av siltig sand. Anläggningen
fortsatte in i schaktväggen och synlig i
schaktprofilen. Innehåll av sentida tegel.

1,1 x ? Tegel L2016:468

791 Dike Dike påträffat 0,5 0,6 m under nuvarande
markyta. Fyllning av myllig silt. Sentida.

9,0 x 0,7 L2016:468
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Nr Typ Beskrivning Storlek m Höjd m Fynd Lämning
812 Kulturlager Kulturlagerrest, något osäker. Inslag av

enstaka sot och kol. Belägen i siltig sand.
0,3 x 0,5 L2016:468

854 Lager Sot och enstaka kol i omgivande siltig sand. 0,25 x 0,25 L2016:468

874 Lager Osäker kulturpåverkan i form av kolbemängt
och sotflammigt lager beläget i siltig sand.
Kan ev utgöra rester av en rotbrand.

2,1 x 0,7 L2016:468

890 Dike Sentida dike. 5 10 m brett och 1,5 2,0 m
djupt.

L2016:468

928 Dike Sentida täckdike fyllt med 0,1 0,25 m stora
stenar.

1,5 x 0,4 L2016:468

1165 Härd Fyllning av sotig/sandig morän med inslag av
kol och skärvig sten.

0,9 x 0,9 Keramik
(1170)

L2018:740

1187 Hålväg Ca 40 m lång, 5 m bred och 1,5 m djup hålväg
med vallar utmed båda kanterna.

40 x 5 L2016:129

1193 Terrass 0,4 m hög stensatt terasskant bestående av
fyra stenar, ca 1,0 0,4 m stora

L2018:740
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Bilaga 3. Grävenheter

Nr Beskrivning Storlek m Djup m Lämning
1034 Sand med fynd av 5 st bearbetade kvartsavslag samt enstaka

inslag av skärvig sten.
1 x 1 0,1 L2016:801

1047 Sand utan inslag av kulturpåverkan. 1 x 1 0,1 L216:801

1055 Mot Ö berg, i V delen sand utan inslag av kulturpåverkan. 1 x 1 0,1 L2016:801

1065 Sand utan inslag av kulturpåverkan. 1 x 1 0,1 L2016:801

1079 Sand utan inslag av kulturpåverkan. 1 x 1 0,1 L2016:801

1171 Sandig morän med inslag av enstaka skärvig sten. Fynd av två
fragment keramik (1175).

1 x 1 0,1 L2018:740
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Bilaga 4. Fynd

Nr Typ Beskrivning Lämningsnr
448 Keramik A gods. Fragment. L2013:9816
464 Keramik A gods. Fragment. L2013:9816
493 Keramik A gods. Fragment. L2013:9816
659 Keramik Mynningsbit, ca 20 x20 mm stor. Rödfärgat gods med

kvartsmagring. Magringsstorlek: mellan
L2016:1137

673 Kvarts Kvartskärna, ca 70 x 40 mm stor. Tydligt bearbetad. Plattform ena
änden.

L2016:1137

729 Bergart Löpare/knacksten, defekt L2016:1137
730 Kvarts Bearbetad L2016:1137
731 Bergart Löpare/knacksten, defekt L2016:1137
941 Kvarts Bearbetad L2018:754
942 Kvarts Bearbetad L2018:754
943 Kvarts Bearbetad L2018:754

1038 Kvarts Bearbetad. 5 bitar. L2016:801
1163 Keramik A gods. Fragment. L2018:740
1164 Keramik A gods. Fragment. L2018:740
1170 Keramik A gods. Fragment. Mynningsdel profilerad skuldra och eventuella

kamstämplar. Preliminärt daterad till senneolitikum äldre
bronsålder.

L2018:740

1175 Keramik A gods. Fragment, 2 st. L2018:740
1203 Keramik A gods. Fragment. L2018:740
1204 Keramik A gods. Fragment. L2018:740

200035 Kvarts . L2018:740
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Lämning nr Lämningstyp Bedömd antikvarisk status Justering av lämningsgräns
L2013:9685 Boplatslämning övrig Fornlämning Nej
L2013:9816 Boplats Fornlämning Ja
L2013:9877 Stensättning Fornlämning Ja
L2016:1137 Boplats Fornlämning Ja
L2016:380 Boplats Fornlämning Nej
L2016:468 Boplats Fornlämning Nej
L2016:606 Lägenhetsbebyggelse Fornlämning Ja
L2016:801 Boplatslämning Fornlämning Ja
L2016:813 Gravfält Fornlämning Nej
L2016:933 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning Nej
L2017:9926 Boplats Fornlämning Ja
L2018:740 Boplats Fornlämning Ja
L2018:754 Boplats Fornlämning Ja
L2020:1435 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning Ny lämning

Bilaga 5. Lämningstabell





Uppdrag arkeologi i Sverige AB. www.uppdragarkeologi.se. info@uppdragarkeologi.se

Arkeologiska förundersökningar i avgränsande syfte har 
genomförts  av tretton stycken lämningar i Huddinge kommun, 
Stockholms län. Insatsen genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen 
Stockholm och föranleddes av Tafi kverkets förestående 
arbeten med att anlägga av en ny väg för biltrafi k, rubricerad 
Tvärförbindelse Södertörn, mellan trafi kplats Vårby backe 
och Jordbro. Resultaten av förundersökningarna har inneburit 
justeringar för åtta av de berörda lämningarnas begränsningar 
i Kulturmiljöregistret, samt uppdateringar av beskrivningar och, 
i förekommande fall, antikvariska bedömningar. 


