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Sammanfattning

Fig. 1. Översiktskarta med läget för utredningsområdet markerat. 
Skala 1:200000. © Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.

På uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län genom-
fördes under september-november 2019 en arke-
ologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastighe-
terna  Diametern 3, 4, 5, 6 samt del av Kolartorp 1:1 
vid Kungens kurva i Huddinge kommun. Utred-
ningen föranleddes av kommunens arbete med en ny 
detaljplan inför bostadsbebyggelse i Kungens kurva. 

Syft et med den arkeologiska utredningen var att  ta 
reda på om det fanns fornlämningar eller indikationer 
på fornlämningar inom planområdets östra del. Inga 
tidigare fornlämningar var inför utredningen kända 
inom utredningsområdet. Under utredningens första 

etapp utfördes en kart- och arkivanalys samt fältbe-
siktning varvid en antikvariskt intressant yta identifi e-
rades. Under utredningens andra etapp genomfördes 
sökschaktning med grävmaskin inom en antikvariskt 
intressant yta. Inga fynd eller anläggningar påträff a-
des under utredningsgrävningen. Utredningen har 
därmed inte kunnat påvisa förekomst av fornlämning 
inom utredningsområdet.
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Bakgrund

Antikvarisk bakgrund 

Eft er beslut av Länsstyrelsen Stockholm har en arke-
ologisk utredning etapp 1 och 2 genomförts inom 
fastigheterna Diametern 3, 4, 5, 6 samt del av Kolar-
torp 1:1 i Huddinge socken och kommun i Stock-
holms län (beslut dnr 431-38065-2019). Företagare 
var Huddinge kommun och utt redningen föranleddes 
av kommunens arbete med en ny detaljplan (”Diame-
tern 2 m.fl .”) inför bostadsbebyggelse i Kungens kurva. 
Planprogrammet omfatt ar samtliga ovan nämnda fast-
igheter.  Länsstyrelsen bedömde att  det kunde fi nnas 
fornlämningar inom planområdet och att  en arkeolo-
gisk utredning därför var nödvändig. 

Topografi  och fornlämningsmiljö

Utredningsområdet (UO) är beläget inom det stora 
handels- och industriområdet Kungens kurva i södra 
Stockholm (fi g. 1 och 2). Sedan 1960-talet har pågått  
en intensiv exploatering inom området. Mot väster, 
norr och öster ansluter UO till bebyggelse i form 
av byggnader för kontors- och handelsverksam-
het. Bebyggelsen i väster utgörs av hotellet Hotell 
Dialog samt de kultur- och arkitekturhistoriskt värde-
fulla tegelbyggnader som uppfördes för LM Erics-
sons kontors- och laboratorieanläggning mellan åren 
1976–1977 (Sundström 2018). Mot söder avgrän-
sas området av Kungens kurvaleden och Gömmarens 
naturreservat med fl era nyckelbiotoper av barrskog, 
löv- och gransumpskog (SKS). 

Planområdet omfatt ade totalt cirka 15 hektar, varav 
det arkeologiska utredningsområdet omfatt ade cirka 
9,3 hektar. Topografi n inom UO utgörs av ett  skogs-
beklätt  impediment med marknivåer mellan 35–50 
m ö h. Markslagen utgörs främst av urberg, glacial 
lera och tunna, osammanhängande ytlager av morän. 
Berggrunden domineras av ultrabasiska, basiska och 
intermediära omvandlade bergarter såsom amfi bo-
lit, eklogit m.m. Utredningsområdets högsta partier i 
söder har varit exponerade över havet sedan mellan-
neolitikum, cirka 3000 f. Kr (SGU). 

Inga registrerade lämningar fanns inom UO inför 

utredningen. Området ingår i ett  kulturlandskap med 
rött er ned i järnåldern, till vilket bland annat gårdarna 
Juringe, Smista, Vårby och Sätra hört till (Andersson 
& Sundström 2008:9). I närområdet fi nns fl era regist-
rerade lämningar i form av gravfält (RA Ä Huddinge 
174:1-2/L2016:763-L2016:230, RA Ä Huddinge  
3:1/L2016:339, RA Ä Huddinge 20:1/L2017:9946, 
V2:1/L2016:840), en stensätt ningsliknande lämning 
(RA Ä Huddinge 175:1/ L2016:231) samt en boplats 
identifi erad genom kvartsavslag (RA Ä Huddinge 
257:1/L2016:137). I Gömmarens naturreser-
vat söder om UO fi nns även Fullersta kvarn (RA Ä 
Huddinge 216:1/L2016:925) samt ännu befi nt-
liga dammanläggningar (KMR). Inom naturreser-
vatet fi nns även tre fyndplatser för kvartsavslag (RA Ä 
Huddinge 262:1/L2016:301, 261:1/L2016:1253, 
260:1/ L2016:718) registrerade. 

Tidigare arkeologiska undersökningar

Inga tidigare arkeologiska undersökningar har genom-
förts inom UO. I närområdet har dock fl era arkeolo-
giska undersökningar genomförts i samband med den 
omfatt ande exploateringen av Kungens kurva samt 
arbetet med Förbifart Stockholm. 

Gravfältet RA Ä Huddinge 174/L2016:763, belä-
get cirka 40 meter sydöst om utredningsområdet, 
delundersöktes vid en arkeologisk förundersökning 
år 1997 (Appelgren & Nilsson 1997) och under-
söktes och bortt ogs under en påföljande arkeologisk 
undersökning år 1997 (Appelgren & Nilsson 2000). 
Under förundersökningen framkom 17 gravar, tio 
osäkra stensätt ningar samt ett  odlingsröse (Appel-
gren & Nilsson 1997:8). Vid den följande arkeolo-
giska undersökningen undersöktes 34 anläggningar, 
varav 23 gravar, daterade till yngsta bronsålder-äldsta 
järnålder. Gravarna saknade spår av begravningar och 
fyndmaterialet utgjordes främst av keramik och bränd 
lera (Appelgren & Nilsson 2000:5ff ). 

Cirka 200 meter väster om UO genomfördes inom 
fastigheten Kvadraten 2 en arkeologisk utredning år 
1997. Det då aktuella utredningsområdet omfatt ade 
en yta av cirka 350 x 350 meter vilket fältinventera-
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Fig. 2. Fastighetskartan med utredningsområdet  markerat med svart linje. Registrerade lämningar i KMR markerade i 
rött .  Skala 1:10000. © Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.
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des. En provgrop grävdes även för hand, och ett  antal 
provstick med jordsond gjordes. Den registrerade 
lämningen RA Ä Huddinge 175/L2016:231 (forn-
lämningsliknande lämning med antikvarisk status ej 
kulturhistorisk lämning) kunde vidare konstateras 
utgöra en naturbildning. Inga indikationer på forn-
lämning kunde konstateras inom utredningsområdet 
( Johansson 1997:9). 

Strax norr om UO genomfördes år 2008 ett  uppdrag 
motsvarande en arkeologisk utredning etapp 1, 
beställd och bekostad av Vägverket genom konsor-
tiet SWECO/WSP/Tyréns inför arbetet med Förbi-
fart Stockholm. Inga nya fornlämningar framkom vid 
utredningen (Andersson & Sundström 2008:9). 

Knappt 400 meter norr om utredningsområdet 
fi nns platsen för gravfältet RA Ä Huddinge 20:1/
L2017:9946 bestående av ått a stensätt ningar samt den 
ensamliggande stensätt ningen RA Ä Huddinge 19:1/
L2016:519. Båda lämningarna undersöktes under 
seminariegrävningar utförda av Stockholms univer-
sitet och Riksantikvarieämbetet år 1962–63 inför 

bygget av IKEA-varuhuset. Fyndmaterialet utgjor-
des av ett  hundratal glaspärlor, keramik samt brända 
ben och gravarna daterades till sen vikingatid (Badou 
2006:7). 

År 2012 genomfördes en schaktkontroll och en förun-
dersökning av torpen Lindvreten (RA Ä Huddinge 
500/L2013:6231) och Sadelmakartorp (RA Ä 
Huddinge 499/L2013:6165) inför arbetet med 
Förbifart Stockholm. Schaktkontroll genomfördes 
i samband med provborrningar inför uppförandet 
av de nya ledningsstolparna och syft ade till att  se till 
att  inga fornlämningar kom till skada i samband med 
provborrningarna. Förundersökningen syft ade till att  
ge Länsstyrelsen underlag inför ett  beslut om särskild 
undersökning (Berger 2012:11). Sadelmakartorp har 
skrift liga belägg från år 1694 och Lindvreten från år 
1756, och vid undersökningen påträff ades ingenting 
som indikerade att  torpen var äldre än så. Det kunde 
vidare konstateras att  torpet Lindvreten var skadat av 
villabebyggelse från 1900-talets början, och att  Sadel-
makartorp var kraft igt stört av aktiviteter under 1900-
talet, då platsen legat övergiven (Berger 2012:25).
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Genomförande

Syfte 

Syft et med den arkeologiska utredningen var att  fast-
ställa eventuell förekomnst av fornlämningar eller 
indikationer på fornlämningar inom planområdets 
östra del. 

Resultaten från utredningen skulle kunna använ-
das vid Länsstyrelsens fortsatt a tillståndsprövning 
och utgöra underlag inför eventuella utredningsgräv-
ningar. Resultaten skulle också kunna användas som 
underlag i kommunens planering samt av undersö-
kare vid upprätt ande av undersökningsplan för en 
eventuell arkeologisk förundersökning. 

Utredningens målgrupper utgjordes främst av Läns-
styrelsen och Huddinge kommun. 

Metoder och arbetsmoment

Utredningen genomfördes i två etapp, där det första 
etappet utgjordes av en kart- och arkivanalys samt 
en fältinventering av hela utredningsområdet. Kart- 
och arkivanalysen behandlade historiskt och sentida 
kartmaterial, fl ygfotografi er samt jordarts- berg-
grunds- och strandnivåkartor från Sveriges Geolo-
giska Undersökning (SGU). Analysen omfatt ade 
även en genomgång av material i Antikvarisk-Topo-
grafi ska arkivet (ATA), Riksarkivets historiska kartor, 
Riksantikvarieämbetets e-arkiv Forndok, Kultur-
miljöregistret (KMR), Skogsstyrelsens (SKS) regis-
ter Skogens pärlor och det digitala ortnamnsregistret 
SOFI. Vidare upprätt ades ett  GIS-projekt med kartö-
verlägg av historiska kartor inför fältinventeringen. 
Fältinventering omfatt ade totalt cirka 9 300 m2. 

Den eft erföljande etapp 2 omfatt ade sökschaktning 
med grävmaskin inom en antikvariskt intressant yta 
(objekt 100). Samtliga sökschakt grov- och fi nrensa-
des för hand med hacka och skärslev.

Dokumentation

Påträff ade objekt fotograferades, beskrevs i text och 
mätt es in med RTK-GPS. Inmätt a objekt och schakt 
tilldelades vid inmätningstillfället unika ID-nr och har 
lagrats i det digitala dokumentationssystemet Intra-
sis. Insamlade mätdata har utgjort grund för upprät-
tande av skalenliga och koordinatbestämda planer 
över schakt och objekt. Beskrivningar av schakt har 
sammanställts i tabellformat.

Resultaten av den arkeologiska utredningen har 
registrerats i KMR eft er godkännande av Länsstyrel-
sen. Rapporten har distribuerats digitalt i enlighet 
med Länsstyrelsens beslut.

Fig. 3. Utredningsområdet markerat på den 
Häradsekonomiska kartan fr ån år 1901-1906. Skala 
1:10000. Lantmäteriets akt J112-75-19. 
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Resultat

Kart- och arkivanalys (etapp 1)

Det historiska kartmaterialet för utredningsområ-
det är begränsat. Av en karta över Vårby från år 1703 
(geometrisk avfatt ning, akt A41-31:2) samt den 
häradsekonomiska kartan från 1901–1906 (akt J112-
75-19, fi g. 3) framgår att  utredningsområdet under 
historisk tid varit en del av ett  stort utmarksområde 
inom Vårby gårds säteris ägor. Utredningsområdets 
norra del angränsade till åkermark. Inom utrednings-
området kunde ingen bebyggelse eller övrigt av anti-
kvariskt intresse identifi erats i det historiska kart-
materialet, inklusive den ekonomiska kartan från år 
1951 (Akt J133-10i4e53). 

Den närmaste historiska bebyggelsen utanför utred-
ningsområdet utgörs av torpet Kolartorp (även Kålar-
torp, Crone, Nybygget eller Rytt artorp No 2), vilket 
återfi nns i husförhörslängderna sedan 1650 (Ström 
1999:142). Torpet anges som frälse under Vårby och 

fungerade sannolikt som bostad för gårdens kolare. 
Mellan 1790–1836 var Kolartorp ett  rytt artorp, under 
Vårby säteri. Under 1900-talet byggdes torpet om och 
fi ck sitt  nuvarande utseende (Ström 1999:142). Övrig 
dokumenterad historisk bebyggelse i närområdet 
utgörs av Juringe bytomt/gårdstomt (RA Ä Huddinge 
297:1/L2017:9774), avbildad på en karta över Vårby 
från år 1703, samt de idag rivna torpen Månskär, 
Lindvreten (RA Ä Huddinge 500/L2013:6231) och 
Sadelmakartorp (RA Ä Huddinge 499/L2013:6165). 
Liksom Kolartorp låg dessa under Vårby. 

Flygfoton från år 1958 visar att  utredningsområdet då 
var relativt glest beväxt med träd, särskilt i de centrala 
delarna och det förefaller inte ha funnits någon synlig 
bebyggelse inom utredningsområdet vid denna tid. 
Flygfoton från år 1971 visar däremot att  området 
då hade börjat exploateras (fi g. 4). Delar av utred-
ningsområdet, särskilt de norra och centrala delarna, 

Fig. 4. Flygfoto fr ån år 1971 med utredningsområdet markerat med svart linje. Skala 1:4000.
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hade viss bebyggelse (av okänd typ och funktion) 
och förefaller ha utnytt jats för upplag eller liknande. 
En större körväg (sannolikt för anläggningsmaskin) 
med vändplan samt ett  antal mindre gångvägar är på 
fotografi erna synliga inom utredningsområdet. I och 
med dessa sentida ingrepp var det inför utredningen 
oklart hur stor del av utredningsområdet som hade en 
ursprunglig bevarad topografi .

Ingenting av relevans för utredningens syft e att  eft er-
söka eventuella fornlämningar inom utredningsområ-
det påträff ades vid kart- och arkivanalysen.

Fältinventering (etapp 1)

Vid fältinventeringen påträff ades ett  objekt (objekt 
100) av antikvariskt intresse i den sydöstra delen av 
utredningsområdet inom fastigheten Kolartorp 1:1, 
i form av ett  möjligt boplatsläge. Objektet utgjordes 
av en cirka 40 x 15 m (NV-SÖ) stor stenröjd yta i ett  
topografi skt skyddat läge, belägen ca 40–45 m ö h i 
svag slutt ning mot sydöst, med bergshöjder mot norr 
och söder (fi g. 6). För att  fastställa objektets status 
bedömdes utredningsgrävning vara nödvändig.

Vid fältinventeringen noterades även att  det, som 
väntat, inom den norra delen av utredningsområdet 
fi nns en stor mängd sentida bebyggelselämningar och 
övriga spår av sentida aktivitet (fi g. 6). Dessa utgörs 
av betongfundament till byggnader (platt or, plintar), 
trappor, en betongbrunn, körvägar och en vändplan, 
uppbruten tjock betong blandad med sprängsten, 
tegel och järnskrot, synliga kulvertar, spår av täkt-
verksamhet i form av en asfalterad urschaktad yta och 
fl era gropar med mera (fi g 5). En generell iaktt agelse 
är att  dumpmassor, sprängsten, betong och dylikt 
har dumpats inom denna del av utredningsområdet, 
sannolikt i samband med exploatering av det omgi-
vande industriområdet. Samtliga av dessa lämningar 
bedöms vara recenta. Eft ersom viss bebyggelse syns 
på fl ygfoton från år 1971, men ej fi nns med på den 
ekonomiska kartan från år 1951 eller fl ygfoton från år 
1958, uppfördes de sannolikt under 1960-talet. Möjli-
gen utgör bebyggelselämningarna, som är koncentre-
rade till utredningsområdets nordöstra del, rester av 

en kortlivad fritidsbebyggelse som rivits då området 
vidare exploaterats. Hela denna yta avskrevs eft er fält-
inventeringen då den ej bedömdes vara av arkeolo-
giskt intresse.

Sökschaktning (etapp 2)

Under utredningens andra etapp grävdes sökschakt 
med hjälp av grävmaskin inom det möjliga boplatslä-
get Objekt 100, i syft e att  fastställa om det utgjorde 
en boplats eller ej. Om fornlämning framkom skulle 
denna även avgränsas. 

Sammanlagt grävdes 14 stycken sökschakt med gräv-
maskin, motsvarande cirka 180 m2 (bilaga 1 och 2) . 
Samtliga sökschakt grov- och fi nrensades för hand 
med hjälp av hacka och skärslev. Eft er genomförd 
utredningsgrävning återställdes de berörda ytorna. 
Inga fynd eller anläggningar påträff ades i något av 
schakten.

Utredningen har därmed inte kunnat påvisa före-
komst av fornlämning inom utredningsområdet.

Fig. 5. Exempel på recent lämning inom UO:s nordöstra 
del i form av en husgrund i betong. 
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Fig. 6. Plan över utredningsområdet med utbredning av sentida lämningar och störningar samt objekt 100. Skala 1:3000.
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Bilaga 1. Schakttabell

Schakt nr Storlek (m) Djup (m) Beskrivning
200 Ca 11 x 4 m 0,15 0,3 Schakt, NV S, ca 11 x 4 m. Förna och ett vegetationsskikt med mylla och siltig

morän (upp till 0,15 m dj), därunder sandig morän. Botten utgjordes av
sandig morän. Avbränd yta i Ö (skogsbrand). 1,5 x 1,5 m djupschakt i NV. Hela
schaktet grov och finrensades. Inga fynd eller anläggningar påträffades i
schaktet.

226 Ca 5 x 3 m 0,15 0,25 Schakt, NV SÖ, ca 5 x 3 m. Förna och ett vegetationsskikt med mylla och siltig
morän (upp till 0,15 m dj), därunder sandig morän. Botten utgjordes av
sandig morän. I schaktet påträffades några 0,5 1,0 m st stenblock. Hela
schaktet grov och finrensades. Inga fynd eller anläggningar påträffades i
schaktet.

234 Ca 10 x 2,5 m 0,15 0,2 Schakt, NV SÖ, ca 10 x 2,5 m. Vegetationsskikt av mylla med inslag av siltig
morän. Botten utgjordes av sandig morän. Hela schaktet grov och
finrensades. Inga fynd eller anläggningar påträffades i schaktet.

240 Ca 2 x 2 m 0,4 Schakt, NV SÖ, ca 2 x 2 m. Vegetationsskikt och relativt djup mylla och siltig
morän (0,3 m dj), därunder sandig morän. Hela schaktet grov och
finrensades. Inga fynd eller anläggningar påträffades i schaktet.

255 Ca 7 x 3 m 0,25 0,3 Schakt, V Ö, ca 7 x 3 m. Mylligt vegetationsskikt av siltig morän. Botten
utgjordes av siltig morän. Hela schaktet grov och finrensades. Inga fynd eller
anläggningar påträffades i schaktet.

262 Ca 3 x 1,5 m 0,25 0,3 Schakt, NV SÖ, ca 3 x 1,5 m. Vegetationsskikt (upp till 0,25 m dj) av siltig
mylla, därunder siltig lera (botten). Hela schaktet grov och finrensades. Inga
fynd eller anläggningar påträffades i schaktet.

267 Ca 2 x 1,5 0,1 0,35 Schakt, NÖ SV, ca 2 x 1,5 m. Mylla/silt (till 0,1 0,25 m dj), därunder silt med
inslag av lera (botten). Hela schaktet grov och finrensades. Inga fynd eller
anläggningar påträffades i schaktet.

286 Ca 2 x 2 m 0,2 0,3 Schakt, NV SÖ, ca 2 x 2 m. Mylla med inslag av silt. Botten utgjordes av siltig
lera. Hela schaktet grov och finrensades. Inga fynd eller anläggningar
påträffades i schaktet.

290 Ca 5 x 1,5 m 0,2 0,3 Schakt, NV SÖ, ca 5 x 1,5 m. Vegetationsskikt (upp till 0,3 m dj) av myllig silt,
därunder siltig lera. Hela schaktet grov och finrensades. Inga fynd eller
anläggningar påträffades i schaktet.

298 Ca 2,5 x 1,5 m 0,35 Schakt, NV SÖ, ca 2,5 x 1,5 m. Myllig silt (upp till 0,35 m dj), därunder siltig
lera. Hela schaktet grov och finrensades. Inga fynd eller anläggningar
påträffades i schaktet.

302 Ca 2 x 1,5 m 0,35 Schakt, NV SÖ, ca 2 x 1,5 m. Myllig silt (upp till 0,35 m dj), därunder siltig
morän med inslag av lera. Hela schaktet grov och finrensades. Inga fynd eller
anläggningar påträffades i schaktet.

306 Ca 3 x 2 m 0,35 Schakt, NV SÖ, ca 3 x 2 m. Myllig silt (upp till 0,35 m dj), därunder siltig
morän. Hela schaktet grov och finrensades. Inga fynd eller anläggningar
påträffades i schaktet.

310 Ca 5 x 3 m 0,35 Schakt, NÖ SV, ca 5 x 3 m. Myllig silt (upp till 0,35 m dj), därunder siltig
morän. Del av ett betongfundament samt recenta fynd påträffades i schaktet
(järnskrot, flintgods) och intill schaktet låg dumpmassor synliga, främst i form
av betongfundament. Hela schaktet grov och finrensades. Inga fynd eller
anläggningar påträffades i schaktet.

2942 Ca 3 x 1,5 m 0,35 Schakt, V Ö, ca 3 x 1,5 m. Myllig silt (upp till 0,35 m dj), därunder siltig lera.
Ett markfast block (0,4 x 0,5 m st) framkom i botten av schaktet. Hela
schaktet grov och finrensades. Inga fynd eller anläggningar påträffades i
schaktet.



Bilaga 2. Schaktplan. Skala 1:300.
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En arkeologisk utredning har genomförts inom en  del av ett 
planområde för ny bebyggelse i Kungens kurva, Huddinge 
kommun, Stockholms län. Utredningen omfattade en arkiv- 
och kartanalys, en fältinventering samt sökschaktning med 
grävmaskin. Ingenting av antikvariskt intresse påträffades inom 
utredningsområdet.


