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Sammanfattning

Fig. 1. Översiktskarta med läget för den arkeologiska 
utredningen markerad. Skala 1:200000. © Lantmäteriet, 
Metria, MS2019/03948.

En arkeologisk förundersökning i avgränsande 
syft e samt kontroll, omfatt ande delar av gravfäl-
tet L2013:9974 och boplatsen L2013:1462 i Järfälla 
kommun, Stockholms län, har genomförts under 
mars-april 2020 (fi g. 1 och 2). Anledningen var anläg-
gandet av en ny cirkulationsplats för motortrafi k vid 
Norrviksvägen. Förundersökningen genomfördes 
eft er beslut av Länsstyrelsen Stockholm (beslut dnr 
431-41352-2019). Företagare var Järfälla kommun.

Förundersökningen omfatt ade dels en kartering av 
ovan mark synliga lämningar inom arbetsområdet 
norr om Norrviksvägen, dels  sökschaktning med 
maskin söder om Norrviksvägen (fi g. 4). Norr om 
Norrviksvägen observerades inom arbetsområdet 
en delvis bortschaktad stenansamling som prelimi-
närt bedömdes utgöra rester av en stensätt ning (fi g. 
5). Anläggningens skador var dock alltför omfat-
tande för en säker okulär bedömnig av status, och 
eft er kontakt med  Länsstyrelsen beslutades att  ingen 
ytt erligare antikvarisk insats var nödvändig. Ytt erli-
gare två gravanläggningar synliga ovan mark belägna 
inom arbetsområdet kunde undvikas från att  beröras 
av arbetet och kvarligger (fi g. 6). 

Vid sökschaktning inom undersökningsområdet 
söder om Norrviksvägen påträff ades två stensätt -
ningar, en härdrest samt en del av att  röjningsröse (fi g. 
9).  Härdresten undersöktes och bortt ogs medan sten-
sätt ningarna bedömdes kunna kvarligga utan risk för 
skada av arbetsföretaget. Röjningsröset bedömdes 
vara tillkommet under modern tid och undantogs från 
vidare antikvarisk insats. Vid en eft erföljande arkeolo-
gisk kontroll återställdes de ytor som på och i direkt 
anslutning till stensätt ningarna avschaktats (fi g. 10).

En justering av gränserna för fornlämningarna 
L2013:9974 och L2013:1462 har skett  i Kultur-
miljöregistret inom ramen för förundersökningen/
kontrollen (bilaga 3).
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Bakgrund

Antikvarisk bakgrund 

I Järfälla kommun pågår utbyggnaden av Barkarbysta-
den, en ny stadsdel för bostäder, handel och arbets-
platser (fi g. 1). I samband med dett a sker också en 
utbyggnad av tillfartsvägar och spårbunden trafi k, 
bland annat i form av en ny tunnelbanelinje. Från 
Norrviksvägen ska anläggas en ny cirkulationsplats för 
motortrafi k som ska ansluta till den nya stadsdelen. 
Cirkulationsplatsen anläggs delvis inom begränsning-
arna för fornlämningarna L2013:1462, som utgörs av 
en förhistorisk boplats, samt L2013:9974, ett  grav-
fält preliminärt daterat till äldre järnålder (fi g. 2). Mot 
bakgrund av dett a beslutade Länsstyrelsen Stock-
holm att  en arkeologisk förundersökning behövde 
ske, i syft e att  avgränsa lämningarnas utbredning inom 
arbetsområdet (Lst beslut 431-41352-2019/2020-
03-12).

De ytor som berörde fornlämning söder om Norrviks-
vägen (L2013:1462 och L2013:9974) skulle förun-
dersökas genom sökschaktning med grävmaskin. 
Fornlämning norr om Norrviksvägen (L2013:9974) 
skulle okulärt avgränsas genom inmätning av ovan 
mark synliga gravanläggningar (fi g. 4). Fältdelen av 
förundersökningen genomfördes under mars-april 
2020.

De preliminära resultaten av förundersökningen redo-
visades i ett  PM till Länsstyrelsen 2020-03-23. Redo-
visningen låg sedan till grund för en justering av 
arbetsområdet, i syft e att  undvika de ytor som inne-
höll fornlämning. Länsstyrelsen bedömde att  övriga 
ytor, om dett a kunde ske utan påverkan på berörda 
fornlämningar, kunde tas i anspråk för fortsatt  anläg-
gande av cirkulationsplatsen. Som villkor beslutade 
 Länsstyrelsen att  ett  återställande skulle ske av de 
ytor som avschaktats vid förundersökningen och som 
innehöll fornlämning, samt att  det arbete som skulle 
ske i anslutning till lämningarna skulle övervakas av 
arkeolog (Lst beslut 431-41352-2019/2020-04-14).  
Den arkeologiska kontrollen utfördes under april 
2020.

Kostnadsansvarig företagare var Järfälla kommun. 

Topografi  och fornlämningsmiljö

De berörda lämningarna är belägna nära gränsen 
mellan Järfälla och Stockholms kommuner, strax 
väster om Hästa gård (fi g. 2). Topografi n kan beskri-
vas som typisk för denna del av Mellansverige, med 
ett  sprickdalslandskap bestående av morän- och 
bergimpediment omgivna av fl ackare ytor av postgla-
ciala leror. Höjden över havet uppgick till cirka 14-18 
meter. Vegetationen utgjordes inför förundersök-
ningen på den södra sidan av Norrviksvägen huvud-
sakligen av gräs och mindre buskage, medan ytorna 
norr om vägen även omfatt ade inslag av blandskog 
(fi g. 3). 

Trots den kraft iga exploateringstakten i Stockholms 
närområden under 1900-talet har landskapet i denna 
del av Stockholms län behållits någorlunda intakt. 
Starkt bidragande har varit militärens närvaro på 
Järvafältet och det tidigare fl ygfältet vid Barkarby, 
som inneburit att  stora delar av området förblivit 
obebyggda. Samtidigt har militären också påverkat 
landskapet med byggandet av bunkrar, värn och andra 
typer av anläggningar, särskilt i området kring det tidi-
gare fl ygfältet.

Fornlämningsbilden i närområdet (fi g. 2) karak-
täriseras främst av lämningar från järnåldern i 
form av boplatser (L2013:1462, L2013:9976, 
L2017:9344, L2017:9502, L2017:8555) grav-
fält (L2013:9974, L2013:1036, L2014:8169) och 
stensträngar (L2013:5170, L2013:5171, L2017:9631, 
L2019:112). Inom ett  större område fi nns också 
registrerat fl era boplatslämningar och gravrösen från 
bronsåldern, medan äldre lämningar huvudsakligen 
utgörs av enstaka neolitiska fynd i form av hela eller 
delar av stenyxor. 

De fl ackare landskapspartierna norr och öster om 
arbetsområdet utgjorde fortfarande under den äldre 
järnåldern en grund havsvik, i förbindelse med dagens 
Östersjön. Resultaten av lösfynd och tidigare genom-
förda arkeologiska undersökningar talar för att  en 
permanent bebyggelse omfatt ande ett  antal närlig-
gande gårdar etablerades i området senast under den 
yngre bronsåldern. Flera av boplatserna uppvisar 
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Fig. 2. Fastighetskartan med arbetsområdet för cirkulationsplatsen markerad med svart linje. Registrerade lämningar i 
KMR markerade i rött . Skala 1:5000. © Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.

däreft er en lång bebyggelsehistoria som sträcker sig 
över såväl äldre som yngre järnålder och in i historisk 
tid. Först under modern tid har sådana äldre gårdslä-
gen i större omfatt ning fl ytt ats, slagits samman eller 
helt övergivits. 

Sedan åtminstone år 1347 har marken inom det 
aktuella arbetsområdet hört till Hästa gård i Spånga 
socken (Biuw 1992:192). Direkt norr om gravfäl-

tet L2013:9974 gick tidigare gränsen mot Håga by i 
Järfälla socken. Platsen har alltså under historisk tid 
legat i ett  gränsområde inte bara mellan två gårdar 
utan även två socknar. 

På ett  angränsande impediment, cirka 50 meter öst 
om gravfältet, fi nns bebyggelselämningar som even-
tuellt utgör spåren av det äldre läget för Hästa gård 
(L2013:5172, fi g. 2). Antagandet bygger på resultaten 
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av en tidigare genomförd kartanalys över området, där 
lämningarna sammanfaller med gårdsläget i en karta 
från år 1636 (Werthwein 2004). 

Berörda lämningar och tidigare under-
sökningar

Boplatsen L2013:1462 är belägen på impediment-
mark och påträff ades och registrerades i samband med 
en arkeologisk utredning år 1991 (Elgh och Lekberg 
1991). Lämningen, som tidigare var registrerad som 
ett  grav- och boplatsområde, tolkades då preliminärt 
delvis utgöra en rest av Hästa gårds tidigare bytomt 
(a:a:16). Vid en arkeologisk förundersökning av 
boplatsen år 2017 kunde konstateras att  det inom 
området fanns gravanläggningar i form av stensätt -
ningar samt ett  röse. Ingen av gravarna undersöktes 
i samband med förundersökningen, men 14C-analy-
ser av intilliggande boplatslämningar, liksom fynd av 
keramik, pekade mot en generell datering av lämning-
arna till övergången mellan förromersk och romersk 
järnålder. En 14C-analys från lämningens södra del gav 
även en datering till vendeltid-vikingatid, vilket indi-

kerar att  det på impedimentet även förekommer spår 
av aktiviteter från yngre järnålder (Celin 2018:26f). 

Gravfältet kom eft er förundersökningen att  registre-
ras som en separat fornlämning i KMR med nummer 
L2013:9974, och bestod inför nu genomförd förun-
dersökning av 12 kända gravanläggningar i form av 
ett  röse, tio stycken runda eller ovala stensätt ningar 
samt en triangulär stensätt ning, belägna på båda 
sidor av Norrviksvägen. Preliminärt bedöms gravarna 
utifrån ytt re karaktär härröra från äldre järnålder. I 
samband med registreringen av gravfältet som en 
separat lämning kom också utbredningen av boplats-
lämningen L2013:1462 att  justeras till att  omfatt a en 
mindre yta än tidigare.

Inom begränsningen för ovan nämnda lämningar 
fi nns även registrerat en övrig kulturhistorisk lämning 
i form av en fyndplats av bränd fl inta, L2013:1297 
samt en fornlämningsliknande bildning i form av en 
nio meter hög ändmorän, L2013:1380, med antikva-
risk status ej kulturhistorisk lämning (fi g. 2).

Fig. 3. Undersökningsområdet söder om Norrviksvägen inför förundersökningen. Från öst.
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Genomförande

Syftet med förundersökning och kontroll

Syft et med den arkeologiska förundersökningen 
var att  fastställa utbredningen av fornlämningarna 
L2013:1462 och L2013:9974 inom arbetsområdet 
(fi g. 4). Söder om Norrviksvägen skulle dett a ske 
genom avbaning av ytan med grävmaskin och norr om  
vägen skulle ovan mark synliga anläggningar mätas in 
och markeras med märkband eller liknande. 

Enstaka anläggningar påträff ade i samband med 
maskinschaktningen skulle undersökas. Om mer 
omfatt ande lämningar påträff ades skulle en komplet-
terande kostnadsberäkning upprätt as inför fortsatt a 
undersökningar av dessa.

En arkeologisk kontroll genomfördes eft er fältde-
len av förundersökningen för återställande av ytor 
innehållande fornlämning (beslut dnr 431-41352-
2019/2020-04-14). Vid kontrollen tillsågs också att  
fornlämning inte tog skada av angränsande grävning 
för släntning söder om Norrviksvägen.

Metoder och arbetsmoment

Arkiv- och litteraturstudier samt kartanalyser
Studier av tillgängligt skrift ligt material och histo-
riska kartor har skett  i samband med tidigare under-
sökningar och förundersökningar, dels av de aktuella 
lämningarna, dels av lämningar i närområdet.  Någon 
komplett erande studie av materialet bedömdes mot 
bakgrund av dett a inte vara nödvändig. Resultaten 
av tidigare presenterade studier har dock utgjort ett  
källmaterial även här, till exempel vid bedömning av  
lämningarnas kronologi och övergripande kontext.

Inventering och kartering
Gravfältets utbredning norr om Norrviksvägen 
avgränsades okulärt utifrån ovan mark synliga anlägg-
ningar. Anläggningarna inom och i direkt anslutning  
till arbetsområdet mätt es in med RTK-GPS.

Sökschaktning och rensning
Hela det av Länsstyrelsen utpekade undersöknings-
området (UO) söder om Norrviksvägen avbanades 

med grävmaskin, undantaget ytorna närmast vägen 
som av säkerhetsskäl lämnades orörda.

Schaktade ytor grovrensades för hand med fyllhacka 
samt, för att  fastställa antikvarisk status och vid behov, 
fi nrensades med skärslev.

Undersökning av anläggningar
Påträff ade anläggningar framrensades helt eller delvis.
Anläggningar av enklare karaktär undersöktes i sin 
helhet med skärslev. 

Metalldetektering
Vid förundersökningen metalldetekterades avschak-
tade ytor i syft e att  fastställa eventuell förekomst av 
metaller av antikvariskt intresse. 

Återställande och arkeologisk kontroll
De ytor inom UO som vid förundersökningen 
avschaktats och konstaterats innehålla fornlämning 
återställdes. Återställningen gjordes med hjälp av 
grävmaskin och med handredskap. Arbete för anläg-
gande av cirkulationsplatsen som skedde i anslutning 
till fornlämning övervakades och dokumenterades av 
i fält närvarande arkeolog.

Dokumentation

GIS
Schakt, anläggningar och topografi ska objekt av anti-
kvariskt intresse mätt es in med RTK-GPS. GIS-base-
rad fältdata strukturerades och lagrades i dokumen-
tationssystemet Intrasis och bearbetades i QGIS. 
Samtliga inmätningar gjordes i projektionen Sweref 
99 TM.

Dokumentationsstrategi och begrepp
Dokumentationen av lämningarna har skett  kontextu-
ellt, i meningen att  varje specifi k händelse har behand-
lats som en enskild kontext som, i de fall det varit 
möjligt, relaterats till närmast angränsande kontex-
ter stratigrafi skt. Exempel på kontexter utgörs av lager, 
stenpackningar samt andra typer av inre och ytt re 
konstruktionsdetaljer.
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På en övergripande nivå har använts begreppet 
anläggning till vilket ingående kontexter kopplats till. 
Exempel på anläggningar utgörs av stensätt ning, härd, 
 stolphål eller andra typer av konstruktioner.

Varje anläggning och kontext har vid inmätningstill-
fället tilldelats ett  unikt id-nr, till vilket beskrivningar 
och fynd sedan relaterats. Beskrivningar gjordes i fält 
på kontextblankett er, vars information i eft erhand 
renskrivits och kopplats till aktuellt kontext-id, med 
tillhörande geometri i  Intrasis.

Valda objekt och moment fotograferades. Fotografe-
ring med drönare skedde i syft e att  erhålla översikts-
bilder och lodfotografi er. Restriktioner utfärdade av 
Transportstyrelsen innebar en högsta tillåtna fl yghöjd 
med drönare till 50 meter.

Fyndstrategi

Fynd skulle omhändertas och hanteras med utgångs-
punkt från uppdragets syft e och i enlighet med Riks-
antikvarieämbetets anvisningar. 

Rapportering och registrering

Resultaten av förundersökningen presenteras i denna 
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågning-
sunderlag och Generellt förfr ågningsunderlag för 2020. 
Genomförda insatser och resultat har eft er godkän-
nande av Länsstyrelsen Stockholm registrerats i 
Kulturmiljöregistret. Rapporten fi nns lagrad och till-
gänglig digitalt i Riksantikvarieämbetets tjänst för 
lagring av arkeologiska rapporter - Forndok. 

Fig. 4. Plan över arbetsområde och undersökningsområde. Skala 1:1000.
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Resultat

Lämningar norr om Norrviksvägen

Okulär avgränsning och kartering
Företagaren hade inför förundersökningens genom-
förande, eft er konsultation med Länsstyrelsen, stängs-
lat gravfältet L2013:9974 norr om Norrviksvägen 
mot väst (fi g. 6). 

I samband med den okulära avgränsningen och karte-
ringen observerades en delvis bortschaktad ansamling 
stenar öster om stängslet, som preliminärt bedömdes 
utgöra en skadad gravanläggning (A221, fi g. 5 och 6). 
Bedömningen utgick från den förhållandevis homo-
gena karaktären av anläggningens stenmaterial, dess 
storlek samt förhållandet att  anläggningen låg mindre 
än fem meter från  andra ovan mark synliga gravan-
läggningar. Anläggningens skador var dock alltför 
omfatt ande för en säker okulär bedömnig av status. 
Eft er kontakt med  Länsstyrelsen beslutades att  ingen 
ytt erligare antikvarisk insats var nödvändig.

Övriga synliga anläggningar inom gravfältets begräns-
ning, inom och i direkt anslutning till arbetsområdet,  
mätt es in med RTK-GPS, beskrevs och fotograferades 
(fi g. 6 samt bilaga 1). 

Lämningar söder om Norrviksvägen

Sökschaktning och metalldetektering
Undersökningsområdet (UO) avschaktades med 
grävmaskin och grovrensades för hand tills dess anti-
kvarisk status var möjlig att  fastställa (fi g. 9). Schakt-
ningen genomfördes från väst mot öst, det vill säga 

från de högre partierna ned mot de lägre. Utmed den 
södra gränsen för UO var uppsatt  ett  stängsel (fi g. 
3). De ytor som mot norr anslöt mot Norrviksvägen 
avschaktades ej, då dett a bedömdes innebära risk för 
ras ned mot vägbanan och passerande trafi k. Ytorna 
konstaterades samtidigt sakna antikvariskt värde, då 
de var släntade sedan tidigare.

Bortsett  från ytorna längst mot öst utgjordes marksla-
get inom UO av blockig morän. De fl ackare ytorna 
längst mot öst utgjordes av ett  tunt matjordslager 
med underliggande lera. I de ytliga vegetationslagren 
påträff ades, framför allt i anslutning till vägen, diverse 
recenta föremål i  form av bland annat patronhylsor, 
navkapslar och diverse plast. Utmed den norra kanten 
av UO framkom ett  äldre kabelschakt markerat med 
tegelstenar (fi g. 9). Kabelschaktet kunde följas även 
utanför UO mot väst som ett  grunt dike och har 
sannolikt skadat den sedan tidigare kända stensätt -
ningen A338.  

Avschaktade ytor metalldetekterades, undantaget 
ytorna längst mot söder då dessa innehöll anlägg-
ningar (se nedan). Vid detekteringen framkom endast 
föremål av recent karaktär.

Anläggningar
Inom UO påträff ades fyra anläggningar i form av en 
eventuell härdrest (A253), ett  röjningsröse (A288) 
samt två stensätt ningar (A238, A1264, fi g. 9 samt 
bilaga 2). 

Härden A253 var belägen i lera och hade en otyd-
lig avgränsning i plan. Fyllningen bestod av ett  0,05 
meter tjockt lager av sotblandad lera med enstaka 
inslag av kol. Anläggningen undersöktes och bortt ogs 
i samband med förundersökningen. 

Röjningsröset A288 var cirka 1,5-0,6 meter högt 
och bestod av 1,5-0,2 meter stora stenar och block. 
Anläggningen fortsatt e vidare mot söder och öst, 
utanför UO (fi g. 9). Utifrån karaktären av lämningen 
bedömdes denna vara tillkommen under modern tid 
och sakna kronologisk koppling till berörda fornläm-
ningar. Den del av A288 som låg inom UO bortt ogs 

Fig. 5. Anläggningen A221 direkt öst om stängslad yta 
mot gravfältet norr om Norrviksvägen. Från väst.
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utan ytt erligare dokumentation i samband med förun-
dersökningen.

Stensätt ningen A238 observerades ovan mark som en 
rund, 8,9 x 8,5 meter stor anläggning med fl ack profi l 
(fi g. 8, 9 och bilaga 2). Stenarna i anläggningen var 
1,0-0,4 meter stora. Anläggningen avtorvades partiellt  
med grävmaskin och rensades för hand. För de delar 
av anläggningen som låg utanför UO är avgränsningen 
något osäker. 

Stensätt ningen A1264 observerades före schaktning 

som en 4,8 x 3,4 meter stor och 0,3 meter hög över-
torvad anläggning med enstaka stenar synliga ovan 
mark. Den del av anläggningen som låg inom UO 
avtorvades med grävmaskin och framrensades för 
hand. Under grästorven framkom en stenpackning i 
minst två skikt bestående av 0,6-0,1 meter stora stenar 
(fi g. 7, 8, 9 samt bilaga 2). Anläggningens avgränsning 
utanför UO är något osäker.

Återställning och kontroll

Arbetsområdet för cirkulationsplatsen justerades 
eft er resultatet av sökschaktningen i syft e att  undvika 
ytorna med de påträff ade stensätt ningarna A238 och 
1264. Länsstyrelsen bedömde att  lämningarna kunde 
kvarligga utan risk för skada och att  de delar av anlägg-
ningarna om avschaktats, samt angränsande ytor, 
skulle återställas (fi g 9, bilaga 2). 

Vid återställandet påfördes lämningarna A238 och 
A1264 ett  tunt, cirka 0,1-0,2 meter tjockt matjordsla-
ger. Den mot norr direkt angränsande slänten stabili-
serades med ett  underliggande lager av krossten och 
ovanpå dett a ett  matjordslager (fi g. 10). Arbetet över-
vakades och dokumenterades av arkeolog.Fig. 7. Stenpackningen till stensätt ningen A1264 partiellt 

fr amrensad. Från norr.

Fig. 8. Stensätt ningarna A1264 och A238 eft er schaktning, markerade med rött  på fotografi  taget fr ån norr. 
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Gränsen för släntningen mot norr inom UO skedde 
utan  arkeologisk övervakning (fi g. 9). Enstaka stenar 
tillhörande stensätt ningen A238 bedöms vid tillfället 
ha  avlägsnats (se bilaga 2). Skadorna bedöms dock 
som ringa. Ytt erligare en sten tillhörande stensätt -
ningen bortlyft es med grävmaskin vid den arkeolo-
giska kontrollen, då denna ansågs riskera att  rasa ned 
mot den blivande vägbanan. Stenen mätt es in och ses 
markerad i plan, bilaga 2. Berörda ytor inom fornläm-
ning samt slänten såddes med gräs eft er återställandet, 
i syft e att  förhindra erosion och sätt ningar. 

Justerade  fornlämningsgränser

Av bilderna nedan framgår hur det utgrävda området 
för cirkulationsplatsen såg ut inför den arkeologiska 
kontrollen samt eft er återställandet och påförandet av 
matjord över tidigare avschaktade ytor och den anslu-
tande slänten. 

Eft er avslutad förundersökning och kontroll har 
en justering av geometrierna för fornlämningarna 
L2013:9974 och L2013:1462 skett  i KMR. De nya 
lämningsgränserna framgår av bilaga 3. 

Fig. 10. Undersökningsområdet eft er släntning (ovan) samt eft er återställandet (nedan). Från öst.
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Bilaga 1. Anläggningstabell

Anl nr Typ Beskrivning Storlek m Area m2 SAU nr
221 Grav? Stensättning, rest av, med ca 0,2 0,7 m stora

stenar. Skadad och delvis bortgrävd mot NÖ.
Tolkningen osäker pga av dålig bevarandestatus.
Inga synliga spår av sot, kol eller gravgömma.

5,4 x 4,6 18,126

238 Grav Stensättning. Rundad, något oregelbunden form
med 1,0 0,4 m stora stenar. Flack profil och
belägen i Ö sluttning. Begränsning mot S och SV
något osäker.

8,9 x 8,5 60,549

253 Härd Härdbotten, rest av, belägen i siltig lera. Mycket
urlakad. Sotfläckar med enstaka inslag av kol.
Oregelbunden i plan.

0,6 x 0,6 0,365

288 Röjningsröse Röjningssten bestående av större stenar och
block, ca 1,5 0,2 m stora. Mot Ö anslutande till
äldre åkeryta och mot S sannolikt anslutande till
äldre bruksväg. Anläggningen bedöms preliminärt
vara tillkommen under historisk/modern tid.

43,0 x 7,5 134,935 3067

307 Grav Högliknande stensättning. Rund med välvd profil.
Bevuxen med gräs samt enstaka buskar och träd.

9,3 x 8,5 65,13

316 Grav Stensättning. Rundad form och flack profil med
enstaka stenar synliga i ytan, ca 0,2 0,3 m stora.

3,8 x 3,2 9,443

323 Grav Stensättning, rund form med välvd profil.
Bevuxen med gräs och enstaka buskar och träd.

7,7 x 7,5 35,564

329 Grav Stensättning, rektangulär/oval form med flack
profil. Bevuxen med gräs. Enstaka stenar synliga i
ytan, ca 0,2 0,3 m stora.

3,4 x 3,2 9,985

330 Grav Stensättning, rundad/oval form med flack profil.
Enstaka stenar synliga i ytan, ca 0,1 0,2 m stora.
Bevuxen med gräs.

1,5 x 1,0 2,41

338 Grav Stensättning, rundad form med något välvd profil.
Större stenblock och stenar, ca 0,3 1,2 m stora.
Bevuxen med gräs och ett större träd.

10,0 x 8,5 66,607 3023

1264 Grav Stensättning, rund/oval form med flack, något
välvd profil. Den N delen avtorvad, den S delen
bevuxen med gräs. Tätt lagd stenpackning
bestående av ca 0,6 0,1 m stora stenar. Fyllning
av humös lera. Enstaka inslag av skärvig och
skörbränd sten.

4,8 x 3,4 12,416



Bilaga 2. A238 och A1264. Plan, skala 1:100



Bilaga 3. Justerade fornlämningsgränser. Skala 1:1500



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

En arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte samt en 
arkeologisk kontroll omfattande gravfältet L2013:9974 samt 
boplatsen L2013:1462 i Järfälla kommun, Stockholms län har 
genomförts under mars-april 2020. Vid förundersökningen 
karterades synliga lämningar ovan mark, samt sökschaktades 
med grävmaskin. Två sedan tidigare okända stensättningar 
påträffades i samband med sökschaktningen. Arbetsområdet 
kunde därefter justeras så att ingen lämning kom att påverkas 
av arbetsföretaget. 


