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Sammanfattning

Figur 1. Översiktskarta med läget för den arkeologiska 
utredningen markerat med svart linje. För redovisingen av 
resultaten har UO indelats i fem mindre delområden, i kartan 
markerade med blå rektangel (UO 1-5). Skala 1:20000.

En arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts 
mellan Jakobsberg och Hjulsta i Järfälla respek-
tive Stockholms kommuner, Stockholms län, inför 
Trafi kverkets arbete med Förbifart Stockholm. Utred-
ningen omfatt ade en arkiv- och kartanalys samt fält-
inventering. Vidare utfördes en besiktning av tidigare 
registrerade lämningar med en kvalitetskontroll av 
gällande uppgift er i kulturmiljöregistret (KMR).

Vid inventeringen påträff ades sju nya kulturhistoriska 
lämningar. Dessa utgörs av två militära anläggningar, 
en husgrund från historisk tid, en färdväg, en sentida 
hägnad samt två husgrunder tillhöriga en lägenhets-
bebyggelse. Tre lämningar har i KMR registrerats med 
antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning och tre 
som möjlig fornlämning. En av de påträff ades lämni-

garna bedömdes ej utgöra kulturhistoriska lämning 
enligt Kulturmiljölagens rekvisit och har ej registre-
rats i KMR.

Besiktningen av sedan tidigare registrerade lämningar 
resulterade i att  11 stycken lämningar har korrigerats 
vad gäller beskrivning och/eller antikvarisk bedöm-
ning i KMR. 
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Bakgrund

Antikvarisk bakgrund 

Trafi kverket avser att  utföra sex kapacitetsförstär-
kande åtgärder mellan E18 trafi kplats Jakobsberg och 
trafi kplats Hjulsta till följd av byggandet av Förbi-
fart Stockholm. Länsstyrelsen Stockholm bedömde 
att  det inom arbetsområdet kunde fi nnas ej kända 
fornlämningar. Länsstyrelsen beslutade därför att  en 
arkeologisk utredning etapp 1 var nödvändig för att  
ta fram ett  underlag inför den fortsatt a planeringen 
av arbetet (Lst beslut dnr 431-59676-2019). Utred-
ningen genomfördes under februari-mars 2021 och 
kostnadsansvarig företagare var Trafi kverket. 

Topografi  och fornlämningsmiljö

Utredningsområdet (UO) är beläget mellan Jakobs-
berg och Hjulsta och omfatt ar cirka 98 hektar (fi g. 1). 
Stora delar av ytan utgörs av exploaterad mark, främst 
i form av E18 med anslutande vägar. Under modern 
tid har ytorna inom och i anslutning till UO genom-
gått  stora förändringar i samband med byggnatio-
ner för bilvägar och spårbunden trafi k. Dett a präg-
lar också i hög grad UO:s karaktär, där kvarvarande 
ytor som ännu ej exploaterats är fragmentariska och 
förhållandevis begränsade.

Geologiskt omfatt ar UO områden med uppstickande 
urberg, glacial- och postglacial lera samt intill Järfälla 
kyrka ett  område med kärrtorv (SGU). Genom 
större delen av UO löper Bällstaån. Höjderna varierar 
mellan ca 5 -35 m ö h med de lägsta höjderna i Bällsta-
åns dalgång mot sydöst. 

Inom området fanns inför utredningen 49 stycken 
registrerade lämningar i Kulturmiljöregistret (fi g. 
2-6 samt tabell, s. 27). Arton av dessa var inför utred-
ningen antikvariskt bedömda som fornlämningar, tolv 
som övrig kulturhistorisk lämning, tre som möjlig forn-
lämning, tre som ej kulturhistorisk lämning samt 13 
stycken utan antikvarisk bedömning.

Kunskapen om områdets utveckling under såväl 
förhistorisk som historisk tid kan beskrivas som god. 
En första permanent bebyggelse förefaller ha etable-
rats i området under yngre bronsålder. Vidare under 

järnåldern kom området att  utgöra en del av en större 
centralbygd norr om Mälaren, med tätt  liggande 
gårdar och ett  intensivt nytt jande av landskapet. I 
grova drag kan samma bebyggelsestruktur följas långt 
in i historisk tid, där många av de historiska byarna 
och gårdarna har rött er långt ned i järnåldern. Även 
det historiska källmaterialet kan anses vara relativt 
rikligt med många skrift liga omnämnanden och tidiga 
karteringar. Det allra äldsta historiska materialet är 
dock relativt litet med få omnämnanden i medeltids-
breven (SDHK). 

Inom eller i direkt anslutning till UO fi nns eller har 
funnits gårdarna Kalvshälla, Äggelunda, Barkarby, 
Hjulsta, Vålberga och Breda. Hjulsta, Breda samt 
delar av Kalvshälla är belägna inom UO. Kalvshälla, 
Äggelunda och Hjulsta har en rumslig och kronolo-
gisk påvisad relation mellan gårdstomt och gravfält 
från yngre järnålder. 

Tidigare undersökningar

Inom området har tidigare fl era arkeologiska utred-
ningar och förundersökningar genomförts (Elgh & 
Lekberg 1991, Hjulström & Bertheau 2008, Anders-
son & Sundström 2008a-b, Andersson 2015, Beck-
man-Th oor 2015, Sundberg 2016, Celin 2020). Inför 
byggnationen av Förbifart Stockholm, en ny motor-
vägsförbindelse för E4, gjordes även en kartering av 
synliga lämningar inom fornlämningarna L2014:8307, 
L2014:7839, L2014:8151 och L2014:8042 (Anders-
son 2015). Därutöver har ett  fl ertal fornlämningar 
inom UO undersökts och helt eller delvis bortt agits. 
Arkeologiska insatser har bland annat genomförts vid 
Kalvshälla, där idag Barkarby handelsområde är belä-
get, men även vid Hjulsta trafi kplats med omfatt ande 
undersökningar av bosätt ningar och gravfält (Bratt  
1994, 2001, 2003, Beronius Jörpeland 2006, Dardel 
et. al. 2007, Andersson & Boije 2009, Harrysson & 
Vinberg 2016). Norr om Hjulsta trafi kplats fi nns 
ytt erligare undersökta lämningar vars resultat dock 
ännu inte har publicerats (L2014:7834, L2014:8151 
m fl ).
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Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning

Figur 2. Delområde 1 med lämningar registrerade i KMR inför utredningen. Utredningsområde markerat 
med svart linje. Skala 1:5000.
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Figur 3. Delområde 2 med lämningar registrerade i KMR inför utredningen. Utredningsområde markerat 
med svart linje. Skala 1:5000.
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Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning

Figur 4. Delområde 3  med lämningar registrerade i KMR inför utredningen. Utredningsområde markerat 
med svart linje. Skala 1:5000.
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Figur 5. Delområde 4 med lämningar registrerade i KMR inför utredningen. Utredningsområde markerat 
med svart linje. Skala 1:5000.

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning
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Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning

Figur 6. Delområde 5 med lämningar registrerade i KMR inför utredningen. Utredningsområde markerat 
med svart linje. Skala 1:5000.
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Genomförande

Syfte och målgrupper

Utredningen omfatt ade en okulär inventering och 
besiktning (”etapp 1”). Syft et var att  fastställa om 
oregistrerade fornlämningar förekom inom UO, samt 
att  besiktiga redan kända lämningar och vid behov 
korrigera geometrier och/eller tidigare beskrivningar 
och antikvariska bedömningar i KMR.

Utredningens målgrupper omfatt ade i första hand 
Länsstyrelsen Stockholm och Trafi kverket. Resulta-
ten ska även kunna fungera som underlag för eventu-
ella fortsatt a arkeologiska insatser.

Metoder och arbetsmoment

Utredningen har omfatt at en arkiv- och kartanalys 
samt en fältinventering och -besiktning. Antikvariska 
bedömningar och beskrivningar har skett  i enlighet 
med de rekommendationer som framgår av Riksanti-
kvarieämbetes lämningstyplista version 5.0.

Arkiv- och kartanalys
Det analyserade arkivmaterialet omfatt ade Svenskt 
Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbre-
ven (SDHK), Kulturmiljöregistret (KMR), SAMLA 
– Riksantikvarieämbetets öppna arkiv, Forndok 
samt Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF/
Ortnamnsarkivet). Området har tidigare varit före-
mål för ett  fl ertal arkeologiska utredningar där till-
gängligt arkivmaterial i Antikvarisk-Topografi ska arki-
vet (RA Ä) har behandlats. Dett a arkiv har av den 
anledningen inte kontrollerats vidare inom ramen för 
denna utredning.

Kartanalysen omfatt ade material tillgängligt i Rikets 
allmänna kartverk, Lantmäteristyrelsens och Lant-
mäterimyndigheternas arkiv samt Stockholms stads 
kulturhistoriska digitaliserade samling Stockholm-
skällan (Topografi ska corpsen). Vidare upprätt ades 
inför fältarbetet historiska kartöverlägg i GIS-miljö.

Besiktning av registrerade lämningar
En besiktning och kontroll mot tidigare registreringar 
av inom UO registrerade lämningar genomfördes.  
Kontrollen utgör en kvalitetssäkring vad gäller tidi-

gare registrerade lägesuppgift er, antikvarisk status och 
giltighet av beskrivningar. Lämningarnas geometrier 
har kontrollmätt s med RTK-GPS. Dett a skall dock 
ej uppfatt as som att  någon rumslig avgränsning har 
utförts. Arbetet omfatt ade även en översiktlig invente-
ring av tidigare antikvariska åtgärder inom de berörda 
lämningarna. 

Fältinventering nya lämningar
Fältinventeringen omfatt ade en okulär besiktning av 
UO, med RTK-GPS-inmätning och dokumentation 
av påträff ade lämningar och objekt. 

Dokumentation

Inmätning i fält gjordes med RTK-GPS. Inmätt a 
geometrier lagrades och bearbetades i en för projek-
tet upprätt ad GIS-databas (Intrasis), där varje enskild 
lämning/objekt erhöll ett  unikt ID-nr. Beskrivningar 
av lämningar, objekt och ingående kontexter gjordes 
i fält på nätuppkopplad handdator och relaterades till 
respektive geometriskt ID-nr. 

Samtliga lämningar/objekt samt övriga iaktt agelser av 
relevans för utredningens syft e fotograferades.

Rapportering och registrering

Resultaten av utredningen presenteras i denna 
rapport. För att  underlätt a läsningen av resultaten har 
UO indelats i fem delområden (DO 1-5, fi g. 1-6). 
Eventuella ändringar av sedan tidigare registrerade 
lämningars geometrier samt nyregistrerade lämningar 
redovisas i detaljkartor (fi g. 9, 10, 12, 14 och 16) samt 
i tabeller, s. 27 och s. 36. 

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.
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Resultat

Arkiv- och kartanalys

Stora delar av UO är karterat från och med 1600-talet 
och från och med år 1831 är samtliga ytor karterade. 
Genomgående utgörs området av varierad åker- och 
betesmark med inslag av skogbeklädda höjdpartier. 
Från 1950-talet och framåt påverkas området kraft igt 
i och med utbyggnaden av bebyggelse och trafi kleder. 

Bällstaåns betydelse för kulturlandskapets nytt jande 
och utveckling framgår tydligt av det äldre kartmateri-
alet från 1600- och 1700-talen, med till ån anslutande 
ängsmarker. Något högre upp i terrängen återfi nns 
åkermarkerna. Med den agrara revolutionen från och 
med slutet av 1700-talet kom åkerarealerna att  öka 
och eft erhand även omfatt a markerna ner mot Bäll-
staån, något som framgår av de Häredsekonomiska 
kartbladen från början av 1900-talet (fi g. 7 ).

De gårdar som under historisk tid nytt jat markerna 
inom UO utgörs av Kalvshälla, Breda, Äggelunda, 
Barkarby, Hjulsta och Vålberga. Samtliga återfi nns 
i det historiska källmaterialet i form av skrift liga 
omnämnanden och karteringar.

Kalvshälla, vars marker angränsat till UO, har ett  
första skrift ligt omnämnande år 1347 då ”Knut in 
kalphsældum” i egenskap av nämndeman omnämns 
i ett  fastebrev (Gustafsson 1957:342). Gården fi nns 
karterad i en geometrisk jordebok från år 1636 (Akt 
A48- 18:A10:24)

Breda omnämns som ”intilliggande” ägor bred-
vid Vålberga gård på ägomätningen från år 1787 
(Akt A48-36:1). På Häradsekonomiska kartbladet 
är bytomten placerad något sydväst om det senare 
läget. I kartmaterialet framträder Breda gård först på 
en topografi sk uppmätning över Spånga från år 1844. 
Det äldsta skrift liga omnämnandet återfi nns i år 1539 
års jordebok (Bertheau 2018:7).

Det första skrift liga omnämnandet av Äggelunda är 
från år 1534 (Evanni et al 2013:9). Bebyggelseläget är 
känt i kartmaterial från år 1636 i en geometrisk jorde-
bok (A48-34:a 10:18 21-22) och gården var bebyggd 
fram till 1950-talet. 

Barkarby omnämns i en obekräft ad uppgift  i jorde-
böckerna första gången år 1538. Föreliggande utred-
ning kan bekräft a ett  omnämnande 1552 (ISOF 
Barkarby nr 9). Gården är karterad i en geometrisk 
jordebok från år 1690 (A19:65-66). 

Det äldsta skrift liga omnämnandet av Hjulsta är från 
år 1486, då det skrevs i ”Hiwlistha”. Hjulsta fi nns 
karterat i en arealavmätningskarta från år 1822 (Akt 
01-spå-88) samt omnämnt som intilliggande enhet år 
1787 i en ägomätningskarta (Akt A48-36:1).

Vålberga omnämns i ”slutet av 1400-talet” (Gustavs-
son 1957) och är karterat i en ägomätningskarta år 
1787 (Akt A48-36:1). Gården är endast belagd genom 
arkivaliska källor och inga lämningar synliga ovan 
mark fi nns dokumenterade. Platsen är idag bebyggd 
med sentida bebyggelse.

Torpet Tallbohov är beläget på gränsen till UO och 
registrerat i KMR som L2017:9703. I registret anges 
torpet som rivet år 1935 och uppfört kring år 1800. 
Föreliggande utredning har inte kunnat belägga torpet 
i kartmaterial före Häradsekonomiska kartan från år 
1906 (Akt J112-75-13).

Bebyggelsen Eriksberg som revs eft er år 1951 (Akt 
J133-10i7d65, Spånga) har varit belägen inom UO 
strax söder om Barkarby. Bebyggelsen tycks uppstå 
före Häradsekonomens kartering 1906 (Akt J112-
75-13) men eft er år 1844, eft ersom den då inte fi nns 
markerad på en karta med uppmätningsår 1844 
(Stockholmskällan). Inga lämningar eft er torpet var 
registrerade i KMR inför utredningen. 

Strax utanför UO har funnits ett  båtmanstorp med 
den antikvariska bedömningen möjlig fornlämning 
(L2013:1736). Bebyggelsen går att  belägga på 1822 
års arealavmätningskarta (Akt 01-spå-88). I den 
ekonomiska kartan från år 1951 benämns torpet som 
”Kulan” (Akt J133-10i7d65).

På en ägoavmätningskarta från år 1810 (akt 
A98-25:1), en karta över Stockholm från Topogra-
fi ska corpsen (Stockholmskällan) från år 1844 (blad 
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1) samt Häradsekonomiska kartan från 1906 (akt 
J112-75-13) återfi nns båtmanstorpet ”Kumle” under 
Lunda ägor. 

Där trafi kplats Jakobsberg idag är belägen fi nns i KMR 
registrerat en lägenhetsbebyggelse utan antikvarisk 
bedömning (L2017:8930). Enligt uppgift  i KMR ska 
torpet vara benämnt ”Hårsta” eller ”Herrestad torp” 
och varit brukat mellan åren 1676 och 1734. Härsta 
torp går att  belägga på 1689 års ägoavmätningskarta 
(A48-13:1). 

Besiktning av tidigare registrerade läm-
ningar

Delområde 1
Inom den norra delen av delområde 1 är lämningarna 
L2017:8930 (lägenhetsbebyggelse) och L2017:9554 
(vägmärke) registrerade i KMR. Platsen utgörs idag 
av ett  vägområde och inga spår av fysiska lämningar 
fi nns kvar (fi g. 2). Antikvarisk bedömning ingen anti-
kvarisk bedömning lämnas oförändrad i registret.

L2017:8918 utgörs av en färdväg (vägbank) med 
bedömningen möjlig fornlämning. Utbredning och 
beskrivning av lämningen i KMR har justerats, då 
delar av lämningen har bortt agits i samband med 
vägbygge (fi g.  2 och 9).

L2017:9703 är belägen direkt väster om UO och 
utgörs av en lägenhetsbebyggelse. Inga spår fi nns kvar 
på platsen och lämningen är endast arkivaliskt bekräf-
tad (Akt J112-75-13, Svartsjö. Häradsekonomiska 
kartan). Nuvarande bedömning (ingen antikvarisk 
bedömning) och beskrivning i KMR bedöms fortsatt  
vara giltiga. 

Inom ett  område öster om bostadsområdet Söderhöj-
den i Jakobsberg återfi nns lämningarna L2013:8584, 
L2017:9672, L2013:8586, L2017:9041, L2017:9040, 
L2013:8610, L2013:8585, L2013:8606, L2017:9359, 
L2017:9462, L2013:8607, L2013:8608 och 
L2013:8609 (fi g. 2). Lämningarna inventerades och 
registrerades år 1980 och delar av ytan har eft er dett a varit 

föremål för en arkeologisk utredning (Andersson 2015) 
samt en förundersökning (Sundberg 2016). Lämning-
arna utgörs av stensätt ningar, fossil åkermark, en militär 
lämning, en hög samt en fornlämningsliknande  bildning 
(se tabell, s. 27). 

Den rumsliga belägenheten för L2013:8584, 
L2017:9672, L2017:9041, L2017:9040 och 
L2017:9462 har justerats, då de genomgående har 
varit markerade cirka 10 meter fel på kartbladet 
(justerade inmätningar redovisas i fi g. 10). Även den 
fossila åkern L2013:8610 har ytmässigt korrigerats då 
denna bedömts vara mindre än vad som tidigare angi-
vits i KMR (fi g. 10). 

Inom delområdet återfi nns även lämningen 
L2013:8608 som i KMR uppges utgöra en husgrund 
(fi g. 2). Den antikvariska bedömningen av lämningen 
ändras i samband med föreliggande utredning i 
KMR till felregistrering, vilket innebär ett  bortt a-
gande ur registret. Korrigeringen motiveras av att  inga 
lämningar kunde observeras vid inventeringen. Möjli-
gen kan de rester av odlingssten som fi nns inom ytan 
ha föranlett  den tidigare felbedömningen. I samband 
med  registreringen av lämningen uppges också inven-
teringsförhållandena ha varit vegetationsmässigt 
mycket svåra (Andersson 2015:7). Platsen är även 
idag kraft igt överväxt av sly. 

Delområde 2
Öster om Enköpingsvägen ligger det sedan tidi-
gare helt undersökta och bortt agna fornlämnings-
komplexet vid Kalvshälla bytomt och gravfält 
(L2017:8692 m fl , fi g. 3). De tidigare lämningarna har 

Figur 7. Motstående sida: häradsekonomiska kartan 
upprätt ad under åren 1901-1906  med UO markerat med 
svart linje. Skala 1:15000.

Figur 8. Sten synlig ovan mark tillhörande stensätt ningen 
L2017:9040 vid Söderhöjden. 
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Figur 9. Detaljkarta 1. Plan över justerad sträckning för L2017:8918 samt nyregistrerad lämning L2021:1392 
inom delområde 1. Gränsen för utredningsområdet markerad med svart linje. Skala 1:1500.
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Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning

Figur 10. Detaljkarta 2. Plan över justerade lägen och begränsningar för L2013:8584, L2013:8610, 
L2017:9040, L2017:9041, L2017:9462, L2017:9672 samt nyregistrerad lämning L2021:1391 inom den 
södra delen av delområde 1. Gränsen för utredningsområdet markerad med svart linje. Skala 1:1500.
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delvis sträckt sig in i UO. Området är idag i stort sett  
fullt ut exploaterat med trafi kleder, vägar och bebyg-
gelse och inga spår av fornlämningar fi nns kvar. 

L2017:8787 är beläget strax söder om lämningarna 
vid kalvshälla och inom UO, men saknar beskrivning i 
KMR. Enligt uppgift  i KMR ska lämningen ursprung-
ligen vara tolkad som en boplats, men ska ha avfär-
dats i samband med en arkeologisk förundersökning 
år 1994 (Bratt  1994). Ytan är idag mycket påverkad av 
dumpmassor och urschaktningar. Intill har gravfälten 
L2017:8692 och L2017:9235 varit belägna. Gravfältet 
L2017:8692 undersöktes på 1990-talet och gravfäl-
tet L2017:9235, som delvis har sträckt sig in i föregå-
ende gravfältsområdet, ska enligt uppgift  ha försvun-
nit före de arkeologiska undersökningarna i samband 
med grustäktning och schaktarbeten. Undersökning-
arna är rapporterade (Bratt  2001) och inga lämningar 
bedöms idag fi nnas kvar på platsen. Lämningens anti-
kvariska status ändras i KMR från övrig kulturhistorisk 
lämning till ingen antikvarisk bedömning.

L2017:9463 är belägen något apart i förhållande till 
övriga lämningar och är registrerad som en hög med 
den antikvariska bedömningen möjlig fornlämning 
(fi g. 3). Idag fi nns en avloppsbrunn på platsen och 
bedömningen i KMR har ändrats till ej kulturhistorisk 
lämning, då någon lämning inte har kunnat återfi nnas 
(fi g. 11).

Delområde 3
L2017:9239 (lägenhetsbebyggelse) och L2017:8627 
(bro) är registrerade inom vägområdet till E18 och inga 
lämningar fi nns idag kvar på platsen (fi g. 4). Bedöm-
ningen ingen antikvarisk bedömning i KMR kvarstår. 
En justering av beskrivningen för L2017:9239, där det 
nämns att  kulturväxter fi nns kvar, har dock korrigerats 
då dett a inte längre är giltigt.

Det undersökta gravfältet L2013:2557 har ursprung-
ligen varit sammanhängande med det delundersökta 
gravfältet L2014:7942 (fi g. 4). Beskrivningarna i 
KMR är giltiga men utbredningen av de kvarliggande 
delarna av gravfältet L2014:7942 bedöms vara oklara.

Delområde 4
Vid Hjulsta har tidigare undersökts lämningarna 
L2013:972 (bytomt), L2013:2691 (gravfält) och 
L2013:3304 (boplats) (Beronius Jörpeland 2006, 
Dardel, Hed Jakobsson, Lindblom, Runer & Svens-
son 2007) (fi g. 5). Beskrivningarna och bedömning-
arna i KMR bedöms vara giltiga. På platsen ligger 
idag stora dumpmassor. Till sammanhanget hör 
även L2013:4895 (boplats) med antikvarisk bedöm-
ning möjlig fornlämning som registrerades i samband 
med en arkeologisk utredning år 2008 (Hjulström & 
Bertheau 2008). Lämningen omfatt ade en bit kera-
mik samt ett  mindre kulturlager och rekommendatio-
nen i samband med den tidigare utredningen var att  
inga ytt erligare åtgärder bedömdes nödvändiga. På 
platsen fi nns idag minst 10 meter höga dumpmassor 
och den antikvariska bedömningen av L2013:4895 
har mot bakgrund av ovanstående justerats i KMR till 
ingen antikvarisk bedömning. 

Till lämningarna vid Hjulsta hör även L2013:7317 
(övrig kulturhistorisk lämning, kvarn, fi g. 5 och 13). 
Beskrivning och utbredning i KMR av de synliga 
lämningarna bedöms vara giltiga. Lämningstypen har 
dock justerats till "bro", då lämningen i det historiska 
kartmaterialet kan kopplas till ett  broläge, och då det 
i nuläget inte är möjligt att  säkert belägga kvarnverk-
samhet på platsen. Det har utifrån den  okulära besikt-
ning som nu skett  inte varit möjligt att  säkert fast-
ställa lämnigens antikvariska status. Den antikvariska 
bedömningen har dock ändrats i KMR till möjlig forn-
lämning, då broläget utifrån historiska kartor går att  
föra till den första hälft en av 1800-talet.

Figur 11. Brunnslock på platsen för den i KMR registrerade 
högen L2017:9463.  
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Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning

Figur 12. Detaljkarta 3. Plan över justerade lägen och begränsningar för L2013:8584, L2013:8610, 
L2017:9040, L2017:9041, L2017:9462, L2017:9672 samt nyregistrerad lämning L2021:1391 inom den 
södra delen av delområde 1. Gränsen för utredningsområdet markerad med svart linje. Skala 1:1500.
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Gravfältet L2013:1433 är idag helt bortt aget och plat-
sen utgör idag en byggarbetsplats. En uppdatering av 
lämningsbeskrivningen har dock inte skett  i KMR och 
ärendet uppges i registret vara pågående (uppdrags-
nummer 201800212, länsstyrelsens beteckning 9737-
2016). Enligt uppgift  ska uppdraget befi nna sig i en 
pågående rapporteringsfas. Föreliggande utredning 
förutsätt er att  en uppdatering i KMR sker i samband 
med avrapporteringen av undersökningen. 

De västra delarna av gravfältet L2014:7839 är under-
sökta och bortt agna (fi g. 14). Rapporteringen av 
undersökningen befi nner sig enligt uppgift  för närva-
rande i rapportfasen, utan uppdaterad beskriv-
ning i KMR. Ärendet fi nns inte heller upplagt med 
uppdragsnummer i registret. 

Boplatsen L2014:8151 är undersökt och bortt agen 
men uppgift erna har inte uppdaterats i KMR (fi g. 
14). Föreliggande utredning förutsätt er att  dett a sker i 
samband med rapportens färdigställande. 

Hägnaden L2013:7823 (fi g. 14) konstaterades vid 
besiktningen vara delvis avtorvad. I övrigt gäller nuva-
rande beskrivning i KMR. 

Norr om ovanstående lämningar fi nns hägnadssys-
temet L2014:8042 (fi g. 14). Beskrivningen i KMR 
är giltig men stensträngen är kraft igt belamrad med 
stockvirke som sannolikt härrör från intilliggande 
exploatering, alternativt den arkeologiska undersök-
ningen. Stensträngen bedöms också vara delvis bort-
tagen i dess västra del. Det är oklart om dett a har skett  

i samband med den arkeologiska undersökningen 
eller ej. 

Gränsmärket L2013:7825 kvarligger (fi g. 14). 
Beskrivning i KMR är justerad.

Färdvägen L2013:7815 och husgrunden L2013:7840 
är idag helt bortt agna och ytan hyser idag en byggar-
betsplats för Förbifart Stockholm (fi g. 14). Beskriv-
ningen av lämningen har uppdtaerats i KMR och 
lämningens antikvariska status ändras till ingen anti-
kvarisk bedömning.

Färdvägen L2013:7816 kvarligger med giltig beskriv-
ning och utbredning i KMR. 

I samband med fältbesiktningen uppmätt es även en 
begränsningslinje gällande ovanstående lämningar 
mot exploaterad yta i väst (fi g. 14). Öster om begräns-
ningslinjen bedöms lämningarna kvarligga med giltiga 
beskrivningar och utbredningar. 

L2014:8311 (fornlämningsliknande lämning) har 
en giltig beskrivning i KMR.  Lämningen är belägen 
inom ett  vägområde och inga lämningar gick att  åter-
fi nna vid besiktningen(fi g. 5). Den antikvariska statu-
sen ändras i KMR från övrig kulturhistorisk lämning till 
ingen antikvariusk bedömning.

Delområde 5
L2014:8307 utgör den tidigare Breda gårdstomt  med 
antikvarisk status fornlämning (fi g.  6). Beskrivningen 
i KMR är ej giltig och bör ändras då lämningen är 
förundersökt och inga lämningar äldre än 1800-tal 
har kunnat konstateras (Bertheau 2018). Då förun-
dersökningen ännu är ett  pågående ärende i KMR 
kan någon ändring av lämningens antikvariska status 
dock inte göras inom ramen för denna utredning. Ytan 
utgör idag en byggarbetsplats. 

Beskrivning och läge för stensätt ningen L2014:8112 
bedöms giltig i KMR (fi g. 6). I registret nämns ytt er-
ligare möjliga lämningar fi nnas intill, något som dock 
inte har kunnat bekräft as vid besiktningen. Uppgift en 
bedöms som osannolik. 

Lämningarna L2014:8312 (fornborg), L2013:1830 
(terrassering) och L2013:1829 (stensätt ning) har 

Figur 13. Broläget över Bällstaån vid Hjulsta, 
L2013:7317.  
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Figur 14. Detaljkarta 4. Plan över registrerade lämningar inom den östra delen av delområde 4 med gräns för 
kvarvarande respektive bortt agna lämningar. Gränsen för utredningsområdet markerad med svart linje. Skala 
1:1500.
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giltiga beskrivningar och utbredningar i KMR (fi g. 6).

Fältinventering - nya lämningar

Fältinventeringen genomfördes direkt eft er snösmält-
ningen i skift et februari-mars under goda siktförhål-
landen. Beskrivningar av påträff ade och nyregistre-
rade lämningar i KMR återfi nns i tabellen, s. 36.

Delområde 1
Inom delområde 1 påträff ades två sentida skytt e-
värn (L2021:1391, fi g. 10, L2021:1392, fi g. 9). Skyt-
tevärnen kan antas ha koppling till  den tidigare mili-
tära verksamheten kring Barkarby fl ygfält och anses 
ej uppfylla rekvisiten för fornlämning. Lämningarna 
registreras i KMR med antikvarisk bedömning övrig 
kulturhistorisk lämning. 

Delområde 2
Inga nya lämningar av antikvariskt intresse påträff ades 
inom delområde 3.

Delområde 3
Inga nya lämningar av antikvariskt intresse påträff ades 
inom delområde 3.

Delområde 4
 I den nordvästra delen av delområdet kunde konsta-
teras en uppbyggd platå avsedd för bebyggelse 
(L2021:1418, fi g. 12 och 15). Lämningen bedöms 
utgöra lämningstyp husgrund, historisk tid, och 
sammanfaller rumsligt med ett  läge som på historiska 
kartor omnämns som "Eriksberg". Utifrån uppgif-

terna i det historiska kartmaterialet kan bebyggelsen 
antas ha tillkommit under 1800-talets senare hälft  
(Akt J112-75-13, Häradsekonomiska kartan Svart-
sjö). Lämningen registreras i KMR med antikvarisk 
bedömning övrig kulturhistorisk lämning. 

Nämnas bör att  det strax öst om husgrundsplatån 
även observerades resterna av en äldre väg. Utifrån 
det historiska kartmaterialet kan dock konstate-
ras att  vägen fortfarande var i bruk under 1950-talet 
och utgjorde då en del av den äldre Enköpingsvägen 
(Häradsvägen). Längre mot nordväst är vägen allt-
jämt i bruk. Vägsträckningen kan på det Häradseko-
nomiska kartbladet ses göra en krök just före dett a 
vägavsnitt  och sannolikheten för äldre väglämningar 
under den synliga vägbanken bedöms därför som 
liten. Vägbanken bedöms således vara tillkommen 
eft er  år 1906 och behandlas ej vidare inom denna 
utredning.

Delområde 5
I den södra delen av delområde 5 påträff ades en 
lägenhetsbebyggelse i form av en jordkällare och 
en husgrund (L2021:1419, fi g. 16 och 17). Inom 
ytan fi nns även ytt erligare indikationer på aktivi-
tet i form av gropar och andra möjliga spår av bebyg-
gelse. Lägenhetsbebyggelsen kan antas utgöra rester 
eft er båtsmanstorpet ”Kumle” som fi nns redovisat i 
det historiska kartmaterialet från år 1810 och vidare 
framåt. De ovan mark synliga lämningarna ger ett  rela-
tivt sent intryck med förekomst av huggen och borrad 
sten i husgrunderna. Det bedöms dock som sanno-
likt att  äldre lämningar som uppfyller rekvisiten för 

Figur 15. Husgrundsplatån L2021:1418 vid Eriksberg.
Figur 17. Husgrund L2021:1419 inom UO:s sydvästra 
del. 
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Figur 16. Detaljkarta 5. Plan över nyregistrerade lämningar inom den södra delen av delområde 5. Gränsen för 
utredningsområdet markerad med svart linje. Skala 1:1500.

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning
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fornlämning kan framkomma vid en eventuell fortsatt  
arkeologisk utredning med avtäckning av markytor. 
Lämningen registreras i KMR med antikvarisk status 
möjlig fornlämning. 

Strax norr om ovanstående lämningar påträff ades en 
hägnad, L2021:1390 (fi g. 16). Lämningen är sanno-
likt sentida och bör benämnas som en stenmur. Delar 
av muren ger dock ett  ålderdomligt intryck, främst 
i dess södra delar, där den till karaktären närmast 
liknar en förhistorisk stensträng. Lämningen går inte 
att  fi nna i historiska kartor och ligger inte i någon 
känd gräns. Dock löper den år 1787 parallellt med en 
intilliggande gräns i nordväst (Akt A48-36:1) och har 

ett  avslut mot angränsande äldre fastighetsgräns mot 
Breda i norr. Delar av stenmaterialet till lämningen 
bedöms preliminärt ha brutits ur intilliggande berg-
häll. Den södra delen av stenmuren är kraft igt över-
mossad. Stenmuren har eventuellt en koppling till den 
intilliggande lägenhetsbebyggelsen L2021:1419, men 
dess ålder och funktion är oklar. Lämningen registre-
ras i KMR med antikvarisk status möjlig fornlämning.
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L nr Lämningstyp Antivarisk
bedömning KMR

Beskrivning från KMR (något korrigerad för
läsbarhet)

Kommentar Antikvarisk
bedömning efter
besiktning

Referenser

L2013:1065 Gravfält Fornlämning Gravfält, 50x40 m (NV SÖ), bestående av ca 10
fornlämningar. Dessa utgörs av 9 runda
stensättningar och 1 treudd. Stensättningarna
är 4 6 m i diam och 0,2 0,3 m h. Alla är
övertorvade. I NÖ delen är en treudd, 7 m sida
(VSV, N och SÖ) 0,2 m h. Övertorvad, tendens
till kantkedja. Några av stensättningarna är
högliknande.

Beskrivning och utbredning i KMR
är giltiga.

Fornlämning Beronius Jörpeland, L. 2006. Två
bytomter och tre gravfält vid
Järvafältet. Väg E18, sträckan
Hjulsta Kista. Uppland, Spånga
och Sundbybergs socknar,
Hjulsta och Kymlinge bytomt
och gravfält, RAÄ 95–96, RAÄ
169, RAÄ 222, RAÄ 285 och RAÄ
249. Arkeologiska
förundersökningar. UV Mitt,
rapport 2006:29 (RAÄ dnr 321
2067 2007).

L2013:1433 Gravfält Fornlämning Gravfält, 65x40 m (N S), bestående av ca 13
fornlämningar. Dessa utgöres av runda
stensättningar. Stensättningarna äro 4 6 m i
diam och 0,2 0,3 m h. Alla äro övertorvade en
har talrika 0,4 0,7 m st stenar i ytan och delvis
synlig kantkedja av 0,6 0,8 m l och 0,2 0,4 m h
stenar. KIAF 1975: terassen i omr 122 123. Bör
vårdas. Vårdas tillsammans med 123.

Beskrivningen i KMR har justerats
då lämningen är undersökt och
borttagen. Inom ytan finns idag
en byggarbetsplats.

Ingen antikvarisk
bedömning

KIAF1975. Litt. Hjulstauppsatsen
(Brynja/Benneth). (KMR)

L2013:1829 Stensättning Fornlämning 1) Stensättning, närmast rund, ca 7 m diam, ca
0,4 m h. Fyllningen övertorvad med talrika 0,3
0,4 m st stenar i ytan. Kantkedja av 0,4 1,5 m l
och 0,3 0,7 m hstenar. I SV och S är flera
kantstenar borta. Beväxt med fyra unga granar.
N Ö SÖ om nr 1 är 2) Terrasseringar, inom ett
ca 100x70 m (NV SÖ) st område. Bestående av
5 terrasseringar 25 65x15 30 m. De är plana
och i det närmaste stenfria och begränsas av
stensträngsliknande kanter av stenar och block
0,5 2 m st. I den N är ett skyttevärn. Sannolikt
odlingsterrasser av hög ålder. KIAF 1975: +
ytterligare forn. Som + terrassen i området 122
123. Bör vårdas tills. m 122.

Beskrivning och utbredning i KMR
giltiga.

Fornlämning KIAF1975. Litt. Hjulstauppsatsen
(Brynja/Benneth). (KMR)

L2013:1830 Terrassering Fornlämning 1) Stensättning, närmast rund, ca 7 m diam, ca
0,4 m h. Fyllningen övertorvad med talrika 0,3
0,4 m st stenar i ytan. Kantkedja av 0,4 1,5 m l
och 0,3 0,7 m hstenar. I SV och S är flera
kantstenar borta. Beväxt med fyra unga granar.
N Ö SÖ om nr 1 är 2) Terrasseringar, inom ett
ca 100x70 m (NV SÖ) st område. Bestående av
5 terrasseringar 25 65x15 30 m. De är plana
och i det närmaste stenfria och begränsas av
stensträngsliknande kanter av stenar och block
0,5 2 m st. I den N är ett skyttevärn. Sannolikt
odlingsterrasser av hög ålder. KIAF 1975: +
ytterligare forn. Som + terrassen i området 122
123. Bör vårdas tills. m 122.

Beskrivning och utbredning i KMR
giltiga. Ett flertal kullfallna träd på
ytan samt ett tältläger.

Fornlämning

L2013:2557 Grav uppgift
om typ saknas

Ingen antikvarisk
bedömning

Gravfält undersökt och borttaget. Gravfältet är
delundersökt och den kvarvarande delen heter
Spånga 102:1 och den undersökta delen
Spånga 102:2. Spånga 102:2 berör två ytor.
Eftersom kommungränsen mellan Stockholm
och Järfälla går emellan dessa ytor måste den
södra delen brytas ut till detta nya nummer
inom Stockholms kommun.

Beskrivning i KMR giltig men har
förtydligats. Ursprungligen ett
sammanhängande gravfält med
L2014:7942. Marken är
synbarligen påverkad och inga
lämningar kvarligger inom
L2013:2557.

Ingen antikvarisk
bedömning

Järva inv, 55, 1929, KIAF 1975,
Järvafältets fornlämningar.
1929, Hjulstarapporten Brynja /
Benneth. // Nilsson, C. 1977.
Rapport. Gravfält 102a,
vikingatid och del av 102b,
romersk järnålder, vendeltid.
Boplatsrester, romersk järnålder
vendel/ev tidig vikingatid.
Hjulsta, Spånga sn, Stockholms
kn. Uppland. 1965 67

Tabell över besiktigade lämningar
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L nr Lämningstyp Antivarisk
bedömning KMR

Beskrivning från KMR (något korrigerad för
läsbarhet)

Kommentar Antikvarisk
bedömning efter
besiktning

Referenser

L2013:2691 Gravfält Ingen antikvarisk
bedömning

Gravfält, ca 65 x 15 45 m (N S). Vid
förundersökning av Hjulsta bytomt påträffades
detta gravfält och beslut om kompletterande
förundersökning togs. Vid förundersökningen
upptogs 11 sökschakt och 24 övertorvade
gravar påträffades. Av dessa har tre gravar
osäker status och tio stycken är karterade. En
grav undersöktes och drygt 0,5 liter brända
ben, två broddar och en båtnit påträffades i
brandlagret. Vid schaktning tillvaratogs enstaka
fragment av brända ben, svartgods keramik
och ytterligare ett antal nitar. Inga dateringar
gjordes men båtnitarna och brandlagret i ovan
nämnda grav indikerar yngre järnålder. (Dnr
321 3928 2006).

Beskrivning i KMR giltig.
Fullständigt undersökt, idag
byggarbetsplats.

Ingen antikvarisk
bedömning

Beronius Jörpeland, L. 2006. Två
bytomter och tre gravfält vid
Järvafältet. Väg E18, sträckan
Hjulsta Kista. Uppland, Spånga
och Sundbybergs socknar,
Hjulsta och Kymlinge bytomt
och gravfält, RAÄ 95–96, RAÄ
169, RAÄ 222, RAÄ 285 och RAÄ
249. Arkeologiska
förundersökningar. UV Mitt,
rapport 2006:29 (RAÄ dnr 321
2067 2007). // Dardel,
E.; Hed Jakobsson, A: Lindblom,
C.; Runer, J & Svensson, K. 2007.
Hjulsta. En gård från vikingatid
och medeltid och ett gravfält
från vendel och vikingatid. RAÄ
249 och 285. Särskild
undersökning. Spånga sn,
Uppland. Rapporter från
Arkeologikonsult 2010:2157.
Upplands Väsby. (RAÄ 2018
267).

L2013:3304 Boplats Ingen antikvarisk
bedömning

Boplats, uppgift om storlek saknas. Vid
arkeologisk förundersökning år 2006
påträffades 217 anläggningar i form av
husgrunder, kulturlager, stolphål och härdar
från boplatsen och bytomten Spånga 249:2.
Fynd av förhistorisk keramik, ben och
järnföremål såsom nitar, broddar och
hästskofragment. Datering: mellersta och
yngre järnålder. (RAÄ dnr 321 2066 2007)

Beskrivning i KMR giltig.
Fullständigt undersökt, idag
byggarbetsplats.

Ingen antikvarisk
bedömning

Beronius Jörpeland, L. 2006. Två
bytomter och tre gravfält vid
Järvafältet. Väg E18, sträckan
Hjulsta Kista. Uppland, Spånga
och Sundbybergs socknar,
Hjulsta och Kymlinge bytomt
och gravfält, RAÄ 95–96, RAÄ
169, RAÄ 222, RAÄ 285 och RAÄ
249. Arkeologiska
förundersökningar. UV Mitt,
rapport 2006:29 (RAÄ dnr 321
2067 2007). // Dardel, E.; Hed
Jakobsson, A: Lindblom, C.;
Runer, J & Svensson, K. 2007.
Hjulsta. En gård från vikingatid
och medeltid och ett gravfält
från vendel och vikingatid. RAÄ
249 och 285. Särskild
undersökning. Spånga sn,
Uppland. Rapporter från
Arkeologikonsult 2010:2157.
Upplands Väsby. (RAÄ 2018
267).

L2013:4895 Boplats Möjlig fornlämning Boplats? ca 25x10 m (NV SÖ) enligt karta i
rapport. Vid särskild utredning år 2008
påträffades ett kulturlager och fynd av 1
mynningsbit av keramik. (RAÄ dnr 321 978
2009)

Beskrivning i KMR giltig. På
platsen finns idag ett massupplag
med dumpmassor (ca 10 m h vall).

Ingen antikvarisk
bedömning

Hjulström, B. & Bertheau, M.
2008. Hjulsta och Rinkeby
massupplag. Särskild arkeologisk
utredning. Akalla 4:1, Spånga sn,
Stockholms kommun, Uppland.
Rapporter från Arkeologikonsult
2008:2230.

L2013:7317 Kvarn Övrig
kulturhistorisk
lämning

Kvarnlämning (?), bestående av en ca 10 m l
och 2 m br förträngning i bäck med stensatta
kanter. I förträngningen är ett 0,2 m h fall.
Påträffad vid arkeologisk inventering i samband
med arkeologisk undersökning av närliggande
fornlämingar år 2013, och tolkas vid
inventeringen som ett äldre kvarnläge. Några
historiska belägg för kvarn i Hjulsta finns inte.
(Raä dnr: 3.4.2 998 2013)

Beskrivningen av de synliga
lämningarna samt utbredningen i
KMR är giltiga. Lämningstypen har
dock ändras till "Bro" då de fysiska
lämningarna sannolikt kan
kopplas till ett broläge, och det i
dagsläget inte är möjligt att
belägga kvarnverksamhet.

Möjlig fornlämning Runer, J. 2013. Hjulsta i ett
storgodsperspektiv. I (red. Hed
Jakobsson, A.; Runer, J.;
Svensson, K.): Vägen till dejan
och bryten en berättelse om
den vikingatida gården i Hjulsta.
Skrifter från Arkeologikonsult nr
4.
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L nr Lämningstyp Antivarisk
bedömning KMR

Beskrivning från KMR (något korrigerad för
läsbarhet)

Kommentar Antikvarisk
bedömning efter
besiktning

Referenser

L2013:7815 Färdväg Övrig
kulturhistorisk
lämning

Markväg, ca 20 m l (VNV ÖSÖ), 1,5 m br och
upp till 0,1 m h i N kanten. Skär igenom
stensträngen RAÄ nr Spånga 329:1. Strax N om
är ett sentida röjningsröse. Påträffad i
samband med kartering 2015. (RAÄ dnr 3.4.2
2184 2015)

Västra delen borttagen. Idag
byggarbetsplats.

Ingen antikvarisk
bedömning

Andersson, K. 2015. Förbifart
Stockholm, delsträcka Hjulsta.
Arkeologisk förundersökning i
form av kartering av
fornlämningarna RAÄ Spånga
96:1, 214:1 och 329:1 samt RAÄ
Spånga 235:1, fastigheterna
Akalla 4:1 respektive Lunda 5:1,
Stockholms kommun, Uppland.
ArkeoLogistik Rapport 2015:6.
(RAÄ dnr 3.4.2 2184 2015)

L2013:7816 Färdväg Övrig
kulturhistorisk
lämning

Vägbank, ca 38 m l (NÖ SV), 2 m br och upp till
0,3 m h. I SV delen hålvägsliknande innan den
tonar ut i en stenröjd yta. Skär igenom
stensträngen RAÄ nr Spånga 329:1. Påträffad i
samband med kartering 2015. (RAÄ dnr 3.4.2
2184 2015)

Beskrivning i KMR har justerats
något. Skuren i V delen, på
platsen finns idag en
byggarbetsplats. Belamrad med
virke centralt.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Andersson, K. 2015. Förbifart
Stockholm, delsträcka Hjulsta.
Arkeologisk förundersökning i
form av kartering av
fornlämningarna RAÄ Spånga
96:1, 214:1 och 329:1 samt RAÄ
Spånga 235:1, fastigheterna
Akalla 4:1 respektive Lunda 5:1,
Stockholms kommun, Uppland.
Arkeologistik, rapport 2015:6.

L2013:7823 Hägnad Fornlämning Stensträng, ca 30 m l (N S, NÖ Sv), 1 2 m br
och 0,1 0,4 m h, uppbyggd av 0,3 1 m st stenar
i ett skift. En till tvåradig. S änden ansluter till
ett ca 2x1 2x1,3 m st block. Ca 20 50 m V och
NV om finns ett antal sentida röjningsrösen.
Påträffad i samband med kartering 2015.(RAÄ
dnr 3.4.2 2184 2015)

Beskrivning i KMR giltig. Fornlämning Andersson, K. 2015. Förbifart
Stockholm, delsträcka Hjulsta.
Arkeologisk förundersökning i
form av kartering av
fornlämningarna RAÄ Spånga
96:1, 214:1 och 329:1 samt RAÄ
Spånga 235:1, fastigheterna
Akalla 4:1 respektive Lunda 5:1,
Stockholms kommun, Uppland.
Arkeologistik, rapport 2015:6.

L2013:7824 Hägnad Fornlämning Stensträng, ca 18 m l (N S, NV SÖ), 1 2 m br
och 0,2 0,3 m h. En till tvåradig av 0,4 1 m st
stenar i ett skift. Belägen längs med Ö sidan av
stenröjd yta. Ca 20 50 m S och SV om finns ett
antal sentida röjningsrösen. Påträffad i
samband med kartering 2015. (RAÄ dnr 3.4.2
2184 2015)

Undersökt (?) och borttagen. Idag
byggarbetsplats.

Ingen antikvarisk
bedömning

Andersson, K. 2015. Förbifart
Stockholm, delsträcka Hjulsta.
Arkeologisk förundersökning i
form av kartering av
fornlämningarna RAÄ Spånga
96:1, 214:1 och 329:1 samt RAÄ
Spånga 235:1, fastigheterna
Akalla 4:1 respektive Lunda 5:1,
Stockholms kommun, Uppland.
Arkeologistik, rapport 2015:6.
//undersökningsrapport saknas

L2013:7825 Gränsmärke Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivning saknas Beskrivning justerad i KMR .
Mycket tveksam anläggning. Ny
beskrivning: Gränsmärke i form av
rest sten, ca 0,75 m hög, 0,8 m
lång och 0,5 m bred. Något
tveksam

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Andersson, K. 2015. Förbifart
Stockholm, delsträcka Hjulsta.
Arkeologisk förundersökning i
form av kartering av
fornlämningarna RAÄ Spånga
96:1, 214:1 och 329:1 samt RAÄ
Spånga 235:1, fastigheterna
Akalla 4:1 respektive Lunda 5:1,
Stockholms kommun, Uppland.
ArkeoLogistik Rapport 2015:6.
(RAÄ dnr 3.4.2 2184 2015)
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bedömning KMR
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Kommentar Antikvarisk
bedömning efter
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Referenser

L2013:7840 Husgrund,
historisk tid

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Grund efter jordkällare(?), kvadratisk, ca 2x2 m
(N S) och 0,3 m dj. Längs Ö kanten är en syll (?)
av 0,6 0,8 m st stenar. I gropens botten ligger
enstaka 0,3 0,6 m st stenar. Påträffad i
samband med kartering 2015. (RAÄ dnr 3.4.2
2184 2015)

Borttagen. Idag byggarbetsplats. Ingen antikvarisk
bedömning

Andersson, K. 2015. Förbifart
Stockholm, delsträcka Hjulsta.
Arkeologisk förundersökning i
form av kartering av
fornlämningarna RAÄ Spånga
96:1, 214:1 och 329:1 samt RAÄ
Spånga 235:1, fastigheterna
Akalla 4:1 respektive Lunda 5:1,
Stockholms kommun, Uppland.
ArkeoLogistik Rapport 2015:6.
(RAÄ dnr 3.4.2 2184 2015) //
undersökningsrapport saknas i
KMR

L2013:8584 Fornlämningslik
nande bildning

Ej kulturhistorisk
lämning

Stensättningsliknande lämning, rund, ca 3 m
diam, otydlig utbredning. Påträffad i samband
med arkeologisk utredning år 2015. (RAÄ dnr.
3.4.2 858 2016)

Beskrivning i KMR giltig. Ytmässigt
korrigerad. Avtorvning/avtäckning
nödvändig för att fastställa
antikvarisk status

Ej kulturhistorisk
lämning

Andersson, L. 2015.
Söderhöjden. Arkeologisk
utredning etapp 1 och 2, del av
fastighet Jakobsberg 18:1.
Järfälla kommun, Järfälla socken,
Uppland. Stockholms läns
museum, rapport 2015:18.

L2013:8585 Fornlämningslik
nande bildning

Ej kulturhistorisk
lämning

Stensättningsliknande naturbildning,
kvadratisk och något oregelbunden, ca 2,5x2,5
m st och 0,1 m h. Kantkedjeliknande bildning i
S. Påträffad i samband med arkeologisk
utredning år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2 858 2016)

Beskrivning och utbredning i KMR
giltiga.

Ej kulturhistorisk
lämning

Andersson, L. 2015.
Söderhöjden. Arkeologisk
utredning etapp 1 och 2, del av
fastighet Jakobsberg 18:1.
Järfälla kommun, Järfälla socken,
Uppland. Stockholms läns
museum, rapport 2015:18.

L2013:8586 Fornlämningslik
nande bildning

Ej kulturhistorisk
lämning

Stensättningsliknande lämning, sannolik
naturbildning. Oregelbunden, 3x3 m och 0,3 m
h. Fyllning av glest liggande stenar, 0,3 0,4 m
st. Påträffad i samband med arkeologisk
utredning år 2015.

Beskrivning och utbredning i KMR
giltiga.

Ej kulturhistorisk
lämning

Andersson, L. 2015.
Söderhöjden. Arkeologisk
utredning etapp 1 och 2, del av
fastighet Jakobsberg 18:1.
Järfälla kommun, Järfälla socken,
Uppland. Stockholms läns
museum, rapport 2015:18.

L2013:8606 Militär
anläggning
övrig

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Militär anläggning innehållande uppfartsramp
till en robotplatta från 1960 talet (Svea
flygflottilj). Består av en betongplatta, ca 5x5 m
st. Påträffad i samband med arkeologisk
utredning år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2 858 2016)

Beskrivning och utbredning i KMR
giltiga.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Andersson, L. 2015.
Söderhöjden. Arkeologisk
utredning etapp 1 och 2, del av
fastighet Jakobsberg 18:1.
Järfälla kommun, Järfälla socken,
Uppland. Stockholms läns
museum, rapport 2015:18.

L2013:8607 Fossil åker Övrig
kulturhistorisk
lämning

Fossil åker, ca 50x30 m (Ö V), bestående av en
stenröjd rektangulär åkeryta med vaga
antydningar till åkerhak i V och Ö. Påträffad i
samband med arkeologisk utredning år 2015.
(RAÄ dnr. 3.4.2 858 2016)

Plan åkeryta. Beskrivning och
utbredning i KMR giltiga.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Andersson, L. 2015.
Söderhöjden. Arkeologisk
utredning etapp 1 och 2, del av
fastighet Jakobsberg 18:1.
Järfälla kommun, Järfälla socken,
Uppland. Stockholms läns
museum, rapport 2015:18.

L2013:8608 Husgrund,
historisk tid

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Hugrund, rektangulär, ca 10x5 m (Ö V).
Bestående av ojämn och något otydlig
syllstensrad, ca 0,3 m h, av 0,3 0,5 m st stenar.
Sammanbyggd i Ö med ett naturblock, ca 0,8 m
st. I V delen är ett spismursröse, ca 3x2 m st (Ö
V), av rundad skärvig 0,1 0,3 m st sten samt
något sotig mylla. Påträffad i samband med
arkeologisk utredning år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2
858 2016)

Återfanns ej och avfärdas. Ytan är
belamrad av odlingssten och
kraftigt beväxt med sly. Justerad i
KMR.

Ingen antikvarisk
bedömning (utgår
på grund av
felregistrering)

Andersson, L. 2015.
Söderhöjden. Arkeologisk
utredning etapp 1 och 2, del av
fastighet Jakobsberg 18:1.
Järfälla kommun, Järfälla socken,
Uppland. Stockholms läns
museum, rapport 2015:18.

L2013:8609 Fornlämningslik
nande lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Stensättningsliknande lämning, oregelbunden,
ca 3,5x3,5 m och ca 1 m h, av 0,3 0,4 m st
stenar. Ett stort stenblock, ca 1,1 m. Kan vara
röjningsröse. Påträffad i samband med
arkeologisk utredning år 2015. (RAÄ dnr. 3.4.2
858 2016)

Giltig utbredning och beskrivning i
KMR.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Andersson, L. 2015.
Söderhöjden. Arkeologisk
utredning etapp 1 och 2, del av
fastighet Jakobsberg 18:1.
Järfälla kommun, Järfälla socken,
Uppland. Stockholms läns
museum, rapport 2015:18.

L2013:8610 Fossil åker Övrig
kulturhistorisk
lämning

Område med fossil åkermark, ca 75x30 m (N S),
bestående av 1 åkeryta och 1 röjningsröse.
Röjningsröset är ca 2 m diam, innehållande
glest lagd sten. Åkerytan är inte beskriven, men
innehåller inga förhistoriska element. Påträffat
i samband med arkeologisk utredning år 2015.
(RAÄ dnr. 3.4.2 858 2016)

Plana åkerytor med spridd
odlingssten och diken. Ytan är
delvis exploaterad idag och i V
delen finns en asfalterad väg och
en vändplan. Ytmässig korrigering.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Andersson, L. 2015.
Söderhöjden. Arkeologisk
utredning etapp 1 och 2, del av
fastighet Jakobsberg 18:1.
Järfälla kommun, Järfälla socken,
Uppland. Stockholms läns
museum, rapport 2015:18.
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bedömning KMR

Beskrivning från KMR (något korrigerad för
läsbarhet)

Kommentar Antikvarisk
bedömning efter
besiktning

Referenser

L2013:972 Bytomt/gårdsto
mt

Ingen antikvarisk
bedömning

bebyggelselämningar efter Hjulsta by,
undersökt och borttagen, inom ett 250x180 m
(VNV ÖSÖ)st område, bestående av 4 grunder
efter bostadshus, varav 2 med spismursröse,
ett 10 tal grunder efter
ekonomibyggnader,terrasseringar, vägar och
trädgårdar med bär och prydnadsbuskar samt
1 brunn.

Beskrivning i KMR giltig.
Fullständigt undersökt, idag
byggarbetsplats.

Ingen antikvarisk
bedömning

Beronius Jörpeland, L. 2006. Två
bytomter och tre gravfält vid
Järvafältet. Väg E18, sträckan
Hjulsta Kista. Uppland, Spånga
och Sundbybergs socknar,
Hjulsta och Kymlinge bytomt
och gravfält, RAÄ 95–96, RAÄ
169, RAÄ 222, RAÄ 285 och RAÄ
249. Arkeologiska
förundersökningar. UV Mitt,
rapport 2006:29 (RAÄ dnr 321
2067 2007). // Dardel, E.; Hed
Jakobsson, A: Lindblom, C.;
Runer, J & Svensson, K. 2007.
Hjulsta. En gård från vikingatid
och medeltid och ett gravfält
från vendel och vikingatid. RAÄ
249 och 285. Särskild
undersökning. Spånga sn,
Uppland. Rapporter från
Arkeologikonsult 2010:2157.
Upplands Väsby. (RAÄ 2018
267).

L2014:7839 Gravfält Fornlämning Gravfält, ca 170x40 125 m (NV SÖ), bestående
av ca 60 fornlämningar. Dessa utgöres av 4
högar, ca 34 runda, 1 kvadratisk och 1 tresidig
stensättning. Högarna är 10 m i diam och 0,8
1,3 m h. De har grop i mitten. De runda
stensättningarna är 4 7 m i diam och 0,1 0,4 m
h, utom en som är ca 12 m i diam och ca 0,3 m
h. Alla är övertorvade, några få med talrika 0,3
0,4 m st stenar i ytan. Ett par har delvis synlig
kantkedja. Den tresidiga stensättningen i
gravfältets NV del är ca 4 m i sida och ca 0,2 m
h. Övertorvad. Den kvadratiska stensättningen
är ca 7x7 m i sida (Ö V) ca 0,3 m h. Övertorvad
med talrika 0,4 0,5 m st stenar i ytan.
Kantkedja av 0,4 1,2 m l och intill 0,4 m h
kantställda stenar. I gravfältets S del är
fornlämningarna glest belägna. Kvadraten är
längst i S.

Undersökt och borttaget i V
delen, i övrigt stämmer
beskrivningen i KMR.
Undersökningen förutsätts
registreras av undersökaren vid
avslutat uppdrag.

Fornlämning Andersson, K. 2015. Förbifart
Stockholm, delsträcka Hjulsta.
Arkeologisk förundersökning i
form av kartering av
fornlämningarna RAÄ Spånga
96:1, 214:1 och 329:1 samt RAÄ
Spånga 235:1, fastigheterna
Akalla 4:1 respektive Lunda 5:1,
Stockholms kommun, Uppland.
Arkeologistik, rapport 2015:6. //
Harrysson, I. & Vinberg, A. 2016.
Hjulsta. Gravfält och boplats vid
Hjulstakorset. Arkeologisk
förundersökning. Fornlämning
Spånga 96:1, 214:1 och 329:1.
Akalla 4:1, Spånga socken,
Stockholms kommun,
Stockholms län, Uppland.
Stiftelsen Kulturmiljövård.
Rapport 2016:1. //
undersökningsrapport saknas i
KMR

L2014:7942 Gravfält Fornlämning Gravfält, delundersökt, ca 65x20 m (N S).
Begränsningen mycket oklar, endast 5 säkra
fornlämningar kvarligger i Ö delen.

Beskrivning och utbredning i KMR
giltiga. N delen belägen inom
villafastighet, oklart vilken
eventuell åverkan på gravfältet
detta inneburit.

Fornlämning Elgh, S. & Lekberg, P. 1991.
Östra Barkarby. Särskild
utredning, etapp 1–4. Rapporter
från Arkeologikonsult R Blidmo
AB nr 4 1991. (m. fl. ytterligare
rapporter, se KMR) // Nilsson, C.
1977. Rapport. Gravfält 102a,
vikingatid och del av 102b,
romersk järnålder, vendeltid.
Boplatsrester, romersk järnålder
vendel/ev tidig vikingatid.
Hjulsta, Spånga sn, Stockholms
kn. Uppland. 1965 67
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L2014:8042 Hägnadssystem Fornlämning Stensträngssystem, med en sammanlagd längd
av ca 80 m l, (18+18+38+3), (N S och NV SÖ),
0,5 1 m br, 0,1 0,4 m h och uppbyggd av 0,3
1,1 m st stenar, ställvis i upp till två skift.

Beskrivning i KMR justerad.
Stensträng i 4 delar. V delen är
borttagen. Belamrad med virke
centralt/något åt V, direkt Ö om
arbetsområdet för Förbifart
Stockholm.

Fornlämning Andersson, K. 2015. Förbifart
Stockholm, delsträcka Hjulsta.
Arkeologisk förundersökning i
form av kartering av
fornlämningarna RAÄ Spånga
96:1, 214:1 och 329:1 samt RAÄ
Spånga 235:1, fastigheterna
Akalla 4:1 respektive Lunda 5:1,
Stockholms kommun, Uppland.
Arkeologistik, rapport 2015:6. //
Harrysson, I. & Vinberg, A. 2016.
Hjulsta. Gravfält och boplats vid
Hjulstakorset. Arkeologisk
förundersökning. Fornlämning
Spånga 96:1, 214:1 och 329:1.
Akalla 4:1, Spånga socken,
Stockholms kommun,
Stockholms län, Uppland.
Stiftelsen Kulturmiljövård.
Rapport 2016:1.

L2014:8112 Stensättning Fornlämning Stensättning, närmast rund, ca 6 m diam (NV
SÖ) och 0,25 m h. Övertorvad med i ytan
synliga stenar, 0,1 0,4 m st. Bevuxen med tre
kraftiga tallstubbar, samt en liten flerstammig
björk i SV kanten och två små ekar i Ö kanten.
Någon ytterligare säker fornlämning finns ej i
närheten. Ca 10 m V till SV därom är två
sannolikt naturliga upphöjningar, avskurna av
dike. KIAF 1975: +en ytterligare stensättn. På
bergpartiets N:a sida möjl. en boplats + några
flacka stensättn. Bör vårdas.

Beskrivning och utbredning för
lämningen är giltiga. I KMR nämns
ytterligare möjliga lämningar intill,
vilket inte har kunnat bekräftas
vid inventeringen. Uppgiften
bedöms dock som osannolik.

Fornlämning SNOK 1, 1935:KIAF 1975. SPIN
1930:40. (KMR)

L2014:8151 Boplats Fornlämning Boplats, osäker utbredning, 105x85 m (NV SÖ)
bestående av 181 boplatsanläggningar med
bland annat stolphål, härdar och kulturlager
samt en tarrassering (tidigare RAÄ nr Spånga
214:1). Utmed större delen av boplatsens SV
kant finns en kraftig stensträng och en kortare
parallell med denna. Den N delen av ytan utgör
en fossil åker, 42x27 m med osäkra gränser.
Under odlingslagret framkom 5 härdar ovanpå
ett tunt kulturlager. Ett treskeppigt hus
påträffades, 15 m l, men fortsätter utanför
schaktet i Ö. Det består av 7 stolphål efter 4
bockar och ett golvlager med fynd av
knacksten och bränd lera. Ett mindre hus,
kanske ett syllhus identifierades ca 12 m åt SV.
Fynd av en sälja och en knapp av
kopparlegering, hästskosömmar av järn,
järnten och järntråd, keramikskärvor, bränd
lera, brända ben, harts samt 4 löpare.
Framkom vid arkeologisk förundersökning år
2015. (RAÄ dnr 3.4.2 4600 2016) . Följande
text beskriver terrasserringen. Terrassering, 2
stycken, parallella. Terrasseringen i ÖNÖ är ca
24 m l (NNV SSÖ), 5 6 m br och 0,8 m h. V
kanten begränsas av en tämligen brant slänt,
ca 0,8 m h, med glest skodda 0,5 0,8 m st
stenar. Ca 7 m VSV om, är den andra
terrasseringen, ca 15 m l (NNV SSÖ), 3 4 m br
och 0,2 0,3 m h. Övertorvad med enstaka
stenar längs V kanten. NV om är ett område
med sentida åkrar samt en brunn och ett
flaggstångsfäste.

Beskrivningen i KMR bör justerad
då lämningen är undersökt och
borttagen. Inom ytan finns idag
en byggarbetsplats. Justeringen
förutsätts utföras av
undersökaren.

Ingen antikvarisk
bedömning

Andersson, K. 2015. Förbifart
Stockholm, delsträcka Hjulsta.
Arkeologisk förundersökning i
form av kartering av
fornlämningarna RAÄ Spånga
96:1, 214:1 och 329:1 samt RAÄ
Spånga 235:1, fastigheterna
Akalla 4:1 respektive Lunda 5:1,
Stockholms kommun, Uppland.
Arkeologistik, rapport 2015:6. //
Harrysson, I. & Vinberg, A. 2016.
Hjulsta. Gravfält och boplats vid
Hjulstakorset. Arkeologisk
förundersökning. Fornlämning
Spånga 96:1, 214:1 och 329:1.
Akalla 4:1, Spånga socken,
Stockholms kommun,
Stockholms län, Uppland.
Stiftelsen Kulturmiljövård.
Rapport 2016:1. //
undersökningsrapport saknas i
KMR
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L nr Lämningstyp Antivarisk
bedömning KMR

Beskrivning från KMR (något korrigerad för
läsbarhet)

Kommentar Antikvarisk
bedömning efter
besiktning

Referenser

L2014:8307 Bytomt/gårdsto
mt

Fornlämning Gårdstomt, efter Breda gård, ca 135x90 130 m
(NÖ SV), bestående av minst 8 husgrunder,
varav 1 jordkällare och 1 med möjligt spisröse,
1 husgrundsterrass, 7 terrasseringar, 2 murar,
1 färdväg, 1 röjningsröse och
odlingsytor/trädgårdsland. Husgrunderna är ca
3 13x2 8 m (NNÖ SSV, ÖNÖ VSV, NNV SSÖ, N
S, NV SÖ) och 0,1 0,5 m h, med syllar
uppbyggda av ca 0,4 0,9 m st stenar i en till två
skift. Delvis övertorvade. Det eventuella
spisröset är ca 2 m diam. Jordkällaren är ca 7x7
m (NÖ SV), 0,5 2 m h och murad av 0,5 0,8 m
st stenar. Husgrundsterrassen är ca 15x6 8 m
(N S) och upptill 1,2 m h med stödmurar av 0,3
1,1 m st stenar i tre fyra skift. De terrasserade
ytorna är 5 36x3 25 m (NÖ SV, NV SÖ, VNV
ÖSÖ), ca 0,4 2 m h och terrasskanterna ca 4 30
m l (NNV SSÖ och N S) och ca 0,3 1,7 m h. En
av murarna är en stödmur av betong, ca
11x0,25 m (NÖ SV), 0,2 0,5 m h och den andra
en 21 m l mur (VNV ÖSÖ), 1 1,4 m br och 0,4
1,4 m h, uppförd av 0,4 1 m st stenar i upp till
fyra skift. Färdvägen är en 43 m l (NÖ SV), 4 m
br och 0,9 m h vägbank, bestående av en
stödmur av 0,3 1,4 m st stenar och block längs
den Ö sidan. Odlingsytorna är ca 25 48x5 32 m
(N S, NV SÖ, NNV SSÖ, V Ö) och röjningsröset,
ca 7x5 m (NNV SSÖ) och 0,3 0,4 m h av 0,3 0,7
m st stenar.

Beskrivningen i KMR är justerad
då lämningen är undersökt och
borttagen. Inom ytan finns idag
en byggarbetsplats.

Ingen antikvarisk
bedömning

Andersson, K. 2015. Förbifart
Stockholm, delsträcka Hjulsta.
Arkeologisk förundersökning i
form av kartering av
fornlämningarna RAÄ Spånga
96:1, 214:1 och 329:1 samt RAÄ
Spånga 235:1, fastigheterna
Akalla 4:1 respektive Lunda 5:1,
Stockholms kommun, Uppland.
ArkeoLogistik Rapport 2015:6.
(RAÄ dnr 3.4.2 2184 2015). //
Bertheau, M. 2018. Breda gamla
gårdstomt.
Bebyggelselämningar från
1800–1900 talen. Arkeologisk
förundersökning av fornlämning
RAÄ nr Spånga
235:1/L2014:8307 inom
fastigheten Lunda 5:1, Spånga
socken i Stockholms kommun,
Uppland. Rapporter från
Arkeologikonsult 2018:2995.

L2014:8311 Fornlämningslik
nande lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Några fornlämningar kunde ej iakttas i området
vid besiktningstillfället. KIAF 1975: Ej
återfunnen. Möjligen finns fler fornl. i området.
Gammal väg miljö. Bör vårdas.

Inga lämningar går att återfinna.
Belägen i vägområde.

Ingen antikvarisk
bedömning

KIAF1975. Litt. Hjulstauppsatsen
(Brynja/Benneth). (KMR)

L2014:8312 Fornborg Fornlämning Fornborg, 150x90 m (NV SÖ), belägen på
bergskrön. Berget stupar brant endast mot S V,
mindre brant mot övriga väderstreck. Rester av
murar finns i NV N SÖ NÖ. I NV utgöres muren
av en jord och stenvall, ca 30 m l, 1,5 m br och
0,3 m h. Vallen är i regel 3 5 m br. Ställvis med
inslag av intill 2 m st block. I SÖ är den dubbel.
Större delen är belägen i Järfälla sn. Den
fortsätter utmed bergets N och NÖ sida av en
tillmakad moränstensträng som i SÖ ansluter
till två murpartier ca 20 resp. 22 m l och 0,4 0,6
m h och består av 0,3 0,7 m st stenar. I NV är
berget långsluttande och det är lätt att från
detta håll bestiga detsamma. Då just här den
jordblandade vallen går tvärs över berget,
måste fornborgen betraktas som ganska säker.
Ca 30 m NÖ om fornborgens S del på en annan
och lägre bergrygg är några kortare
stensträngsliknande ansamlingar av stenar och
block. Den längsta ca 15 m l (NV SÖ). Bör
vårdas.

Beskrivning och utbredning giltiga
i KMR.

Fornlämning

L2017:8627 Bro Ingen antikvarisk
bedömning

1) Borttaget torp, byggt år 1828, bebott till
1874. På angiven plats syns ännu syrén, vilken
troligen tillhör en senare byggd affär på samma
plats, även den borta. Någonstans intill och S
om 1 är troligen 2) Äldre broläge, vilket
sannolikt gett upphov till bebyggelsenamnet
Barsbro. Se nr 350!

Beskrivning i KMR giltig. Inga
synliga lämningar på platsen.

Ingen antikvarisk
bedömning

2) M. Ronnevik: Bro,väg ,
radinskrifter. SU 1978. 1) Hus
och miljöer i Järfälla 1978,nr 20.
L: Gustafsson j:r 1957:
Järfällaboken s 220
f.Adresskarta, Järfälla kn, ruta
I26. (KMR)

L2017:8692 Gravfält Ingen antikvarisk
bedömning

Gravfält, undersökt och borttaget år 1995, ca
170x55 m (NNV SSÖ), bestående av 72
gravanläggningar, varav 66 stensättningar, 5
utan gravöverbyggnad samt 1 blockgrav.
Mellan samt under gravarna framkom 37
anläggningar av boplatskaraktär. De bestod av
13 härdar, 7 stolphål, 7 mörkfärgningar, 8
nedgrävningar, 1 kulturlager samt ett sotlager
med förslaggat material. (Raä dnr: 321 2523
2002)

Undersökt och borttaget.
Beskrivning och utbredning i KMR
är giltiga. Ytan är bemängd med
dumpmassor och flera synliga
urschaktningar finns.

Ingen antikvarisk
bedömning

Bratt, P. 2001. Gravfältet vid
Dragonbacken.
Slutundersökning av gravfältet
RAÄ 20+67, Kalvshälla, Järfälla
socken och kommun, Uppland.
Stockholms läns museum.
Rapport 2001:14. (Raä dnr: 321
2523 2002).
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L nr Lämningstyp Antivarisk
bedömning KMR

Beskrivning från KMR (något korrigerad för
läsbarhet)

Kommentar Antikvarisk
bedömning efter
besiktning

Referenser

L2017:8774 Bytomt/gårdsto
mt

Ingen antikvarisk
bedömning

Bytomt, ca 90x90 m, undersökt och borttagen,
omnämnd år 1347 bebodd till år 1872. Sista
tiden uppdelad i två gårdar, Övre och
Nedergården. Inga spår därav 1980. Enligt
häradskartan är Kalvshälla(gård) utlagd vid nr
19, som lär vara Kalvshällas dragontorp.

Undersökt och borttagen.
Beskrivning och utbredning i KMR
är giltiga. På ytan finns idag en
större byggnad och en
parkeringsplats.

Ingen antikvarisk
bedömning

Andersson, K. & Boije, M. 2009.
Kalvshälla bytomt från
vendeltid till 1872. Arkeologisk
undersökning, RAÄ 251:1–2,
Säby 3:1, Järfälla socken och
kommun, Uppland. Stockholms
läns museum, rapport 2009:20
(2002:1). (Raä dnr: 321 1946
2010).

L2017:8787 Övrigt Övrig
kulturhistorisk
lämning

Saknar beskrivning. Boplats avfärdad av Peter
Bratt 1994.

Saknar beskrivning i KMR. Ytan är
idag kraftigt påverkad av sentida
arbeten. Ställvis urschaktad yta
med ställvis påförda massor.

Ej fornlämning Bratt, P. 1994. Bytomt och
boplats vid Kalvshälla.
Arkeologisk förundersökning av
RAÄ 251 och 397, Kalvshälla.
Stockholms läns museum,
rapport 1994:25.

L2017:8918 Färdväg Möjlig fornlämning Vägbank, 200 m l (NNV SSÖ), 6 7 m br, delvis
0,1 m h, delvis (i S) nedskuren i bergs och
moränsluttning i V kanten. Delvis lätt
övertorvad, men huvudsakligen grusbelagd, i N
änden ca 50 m asfalterad. Ö kanten till stor del
bortsprängd för den lägre liggande, senare
Enköpingsvägen. Försvinner i N in under
motorväg. Äldre Enköpingsväg (jfr nr 19:2)

Beskrivning i KMR är justerad.
Vägbanken är ställvis mycket
kraftigt störd. N delen har en
annan utsträckning än tidigare då
denna är försvunnen pga
rondellbygge. Inget parti med
asfaltsbeläggning finns kvar och Ö
halvan av vägbanan är släntad.
Ytmässig korrigering (3A200). Ny
beskrivning: Vägbank, 200 m l
(NNV SSÖ), 6 7 m br, delvis 0,1 m
h, delvis (i S) nedskuren i bergs
och moränsluttning i V kanten.
Delvis lätt övertorvad. Ö kanten
till stor del bortsprängd för den
lägre liggande, senare
Enköpingsvägen. Vägbankens N
del borttagen i samband med
vägbygge.

Möjlig fornlämning

L2017:8930 Lägenhetsbebyg
gelse

Ingen antikvarisk
bedömning

1) Borttaget torp, nämnt år 1676, bebott till år
1734. 2) I området har tidigare stått en
milstolpe, nu försvunnen.

Bedömning i KMR giltig. Idag
belägen inom gräsbevuxen yta
inom vägområde. Ingen synlig
lämning på platsen. Eventuella
rester av bebyggelsen har
sannolikt förstörts vid
motorvägsbygget.

Ingen antikvarisk
bedömning

S. Nordin. 1975, inv. av
milstolpar, mellan nr 129 och
130. Muntlig uppgift av L.
Gustafsson. Jär. 1957, s 609.
(KMR)

L2017:9040 Stensättning Fornlämning Stensättning, högliknande, rund, 7 m diam och
0,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar,
0,1 0,2 m st. Ställvis otydlig. Antydan till
kantränna, 0,5 m br och 0,1 m dj.

Beskrivning i har justerats, då
beskrivningarna för RAÄ Järfälla
17:1 och 17:2 förefaller ha kastats
om vid registreringen i FMIS.
Beskrivningen för
L2017:9041/RAÄ Järfälla 17:2 bör
läggas in här. Ytmässig
korrigering. Ny
beskrivning:Stensättning (?), rund,
4 m diam och 0,2 m h. Övertorvad
med i ytan enstaka stenar, 0,1 0,2
m st.

Fornlämning Andersson, L. 2015.
Söderhöjden. Arkeologisk
utredning etapp 1 och 2, del av
fastighet Jakobsberg 18:1.
Järfälla kommun, Järfälla socken,
Uppland. Stockholms läns
museum, rapport 2015:18. //
Sundberg, K. 2016. Tallbohov.
Arkeologisk förundersökning.
RAÄ nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3,
101 samt objekt 9 och 15,
Järfälla socken och kommun,
Uppland. Arkeologgruppen,
rapport 2016:35.
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L nr Lämningstyp Antivarisk
bedömning KMR

Beskrivning från KMR (något korrigerad för
läsbarhet)

Kommentar Antikvarisk
bedömning efter
besiktning

Referenser

L2017:9041 Stensättning Fornlämning Stensättning (?), rund, 4 m diam och 0,2 m h.
Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,1 0,2
m st.

Beskrivning i har justerats, då
beskrivningarna för RAÄ Järfälla
17:1 och 17:2 förefaller ha kastats
om vid registreringen i FMIS.
Beskrivningen för
L2017:9040/RAÄ Järfälla 17:1 bör
läggas in här. Ytmässig korrigering
(2AG223). Ny beskrivning:
Stensättning, högliknande, rund, 7
m diam och 0,5 m h. Övertorvad
med i ytan enstaka stenar, 0,1 0,2
m st. Ställvis otydlig. Antydan till
kantränna, 0,5 m br och 0,1 m dj.

Fornlämning Andersson, L. 2015.
Söderhöjden. Arkeologisk
utredning etapp 1 och 2, del av
fastighet Jakobsberg 18:1.
Järfälla kommun, Järfälla socken,
Uppland. Stockholms läns
museum, rapport 2015:18. //
Sundberg, K. 2016. Tallbohov.
Arkeologisk förundersökning.
RAÄ nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3,
101 samt objekt 9 och 15,
Järfälla socken och kommun,
Uppland. Arkeologgruppen,
rapport 2016:35.

L2017:9131 Boplatsområde Ingen antikvarisk
bedömning

Boplatsområde, 330x100 m (NNV SSÖ),
undersökt och borttaget 1997 1998, daterade
till yngre bronsålder äldre järnålder. (dnr 321
497 2005).

Undersökt och borttagen.
Beskrivning och utbredning i KMR
är giltiga. Ytan är idag bebyggd
och inom den finns en större
byggnad och en parkeringsplats,
rondell, vägområde m.m.

Ingen antikvarisk
bedömning

Bratt, P. 2003. Gravfältet vid
Kalvshälla bytomt.
Slutundersökning av gravfält
RAÄ 19, Kalvshälla, Järfälla
socken och kommun, Uppland.
Stockholms läns museum,
rapport 2003:15. (Dnr 321 497
2005).

L2017:9235 Gravfält Ingen antikvarisk
bedömning

Borttaget gravfält, på S sluttning av
moränhöjd, enl. äldre kartor bestående av ca
15 fornlämningar. Utplånat vid schaktarbete
och grustäkt. Möjligen syns en rund
stensättning ännu, markerad på fotokartan, ca
8 m diam och 0,3 m h, övertorvad med i ytan
enstaka stenar, 0,2 0,3 m st, en eventuell
mittsten.

Undersökt och borttaget.
Beskrivning och begränsning i
KMR är giltiga. Ytan är bemängd
med dumpmassor och flera
synliga urschaktningar finns.

Ingen antikvarisk
bedömning

Järvafältets fornlämningar,
1929, nr 34. Gravfältetskartor
1928av E. Bellander H.
Hansson, 1932 av Knut Strand
(dnr 1957/32ATA). (KMR)

L2017:9239 Lägenhetsbebyg
gelse

Ingen antikvarisk
bedömning

1) Borttaget torp, byggt år 1828, bebott till
1874. På angiven plats syns ännu syrén, vilken
troligen tillhör en senare byggd affär på samma
plats, även den borta. Någonstans intill och S
om 1 är troligen 2) Äldre broläge, vilket
sannolikt gett upphov till bebyggelsenamnet
Barsbro. Se nr 350!

Beskrivning i KMR har justerats
något. Inga lämningar eller
kulturväxter synliga på platsen.

Ingen antikvarisk
bedömning

2) M. Ronnevik: Bro,väg ,
radinskrifter. SU 1978. 1) Hus
och miljöer i Järfälla 1978,nr 20.
L: Gustafsson j:r 1957:
Järfällaboken s 220
f.Adresskarta, Järfälla kn, ruta
I26. (KMR)

L2017:9359 Stensättning Fornlämning Stensättning, rund, ca 6 m diam och 0,3 m h.
Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,2 0,4
m st. Kantkedja, delvis utfallen, ca 0,50m h, av
0,50 1,50 m l stenar, delvis på berghäll. Beväxt
med buskar, huvudsakligen rönn , ek och
enbuskar.

Beskrivning och utbredning i KMR
giltiga.

Fornlämning Andersson, L. 2015.
Söderhöjden. Arkeologisk
utredning etapp 1 och 2, del av
fastighet Jakobsberg 18:1.
Järfälla kommun, Järfälla socken,
Uppland. Stockholms läns
museum, rapport 2015:18. //
Sundberg, K. 2016. Tallbohov.
Arkeologisk förundersökning.
RAÄ nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3,
101 samt objekt 9 och 15,
Järfälla socken och kommun,
Uppland. Arkeologgruppen,
rapport 2016:35.

L2017:9462 Stensättning Fornlämning Stensättning, rund ca 9 m diam och ca 0,5 m
hög. Övertorvad. I S delen grop, ca 2,5 m diam
och ca 0,5 m djup. I N delen mindre grop, 1 m
diam, 0,1 m dj. I den stora gropen är några 0,2
0,3 m st stenar. Den V delen övergår i sluttning
av jord som påfyllts vid exploatering och
vägbygge. Denna jord täcker således
fornlämningens V kant. Några rönnbuskar och
två små ekar i kanten.

Beskrivning i KMR giltig. Ytmässig
korrigering.

Fornlämning Bertel Gillgren 1930, nr 21. ATA
(KMR)

L2017:9463 Hög Möjlig fornlämning Hög, bortplanad och täckt av jordmassor enl
ATA rapport. Inga synliga rester vid besök 1980
05 28.

Beskrivning i KMR giltig. På
platsen finns idag en
avloppsbrunn samt sentida
påförda massor. Beväxt med torv.

Ej fornlämning ATA dnr 3431/69 och4044/69.
Gravfältskarta? 1932 av Knut
Strand (dnr 1957/1932)
Dnr2368/32 ATA Shm 20.074,
23.150. Järvafältets
fornlämningar, 1929,nr 34.
"Rannsakningar"? Jär 1957 s 80.
(KMR)
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L nr Lämningstyp Beskrivning Kommentar Antikvarisk
bedömning

Delområde Detaljkarta

L2021:1390 Hägnad Stenmur. Stensträngsliknande lämning.
Totalt 127 m l, ca 1,5 2,0 m br, ca 0,3 0,4 m
h. Ett något utrasat parti (ca 2,5 m br)
centralt. Består framförallt av 0,3 0,7 m st
skarpkantad sten, löst liggande i upp till 3
synliga skikt. Belägen på eller direkt intill
berghäll. I N delen ser stenen ut att ha
brutits från berghällen. Kraftigt övermossad
i S delen, med enstaka uppstickande
skarpkantad sten. Beväxt med ljung, flera
ungträd (björk, asp) samt större tallar m.m.
Bruten av åkermark i SÖ.

Sannolikt sentida men ger ett ålderdomligt intryck i S
delen. Lämningen går inte att finna i historiska kartor
och ligger inte i någon känd gräns. Dock löper den
parallellt med intilliggande gräns i NV och har ett avslut
mot angränsande äldre fastighetsgräns mot Breda i N.

Möjlig
fornlämning

5 5

L2021:1391 Militär anläggning
övrig

Skyttevärn, runt, ca 8 x 8 m. Vall, 0,6 m h.
Grop centralt. Minst 3 st upp till 0,7 m st
påförda naturstenar i V kanten. Beväxt med
mycket aspsly och i kanten finns en stubbe
och ett kullfallet träd.

Sentida lämning. Övrig
kulturhistorisk
lämning

1 2

L2021:1392 Militär anläggning
övrig

Skyttevärn, rektangulärt, 1,6 x 1,1 m. 0,6 m
dj. Gjutna sidor. Sentida. Delvis fyllt med
mindre block. Yngre granskog.

Sentida lämning. Övrig
kulturhistorisk
lämning

1 1

L2021:1418 Husgrund, historisk tid Bebyggelselämning, ca 50 x 25 m (N S) och
1,0 2,0 m h terrassering. Stensatt sida i V,
utgörs av 0,4 1,0 m st tillhuggen sten.
Centralt finns en plan, vegetationsfri,
övertorvad yta med ställvis uppstickande
berghäll. Kulturväxter i form av slån kantar
terrasseringen, som där även är beväxt
med löv och barrträd. Infart från N, gamla
Enköpingsvägen. Ortnamn Eriksberg.

Genom historiskt kartmaterial tolkas bebyggelsen ha
uppstått under 1800 talets senare hälft (RAK Akt J112
75 13, Häradsekonomiska kartan Svartsjö). Eriksberg.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

4 3

L2021:1419 Lägenhetsbebyggelse Lägenhetsbebyggelse. Inom området finns
en: Husgrund, rektangulär, ca 9 x 5 m (NV
SÖ), av ca 0,15 0,5 m h syllstensrader av
0,4 0,8 m st stenar. Kanthuggna stenar i
hörnen. I SÖ hörnstenen finns ett borrhål.
Centralt en ca 3 x 3 m st, 0,1 0,3 m h
förhöjning, sannolikt ett utrasat
spismursröse. Övertorvad centralt. Beväxt
med en björk. Intill finns äldre åkermark
och hagmark samt ansamlingar av
odlingssten. Vidare finns en: Jordkällare, ca
10 x 5 m, 0,5 0,8 m dj/h. Stensatta sidor av
0,6 0,8 m st stenar varav ett flertal av
sprängsten. Svalgång 8 x 2 m. Kraftigt
sluttande mot SV. Cementdetaljer, ytlig
sprängsten samt järnskrot i. Övertorvad. Ett
staket löper tvärs igenom det högsta
partiet.
På en ägomätningskarta från år 1810 (LSA
akt A98 25:1), karta över Stockholm från
Topografiska corpsen uppmätt 1844 (blad
1) samt Häradsekonomiska kartan (RAK akt
J112 75 13) finns ett båtmanstorp på
platsen. Sannolikt är detta lämningar efter
Kumle båtmanstorp under Lunda ägor.
Inom ytan finns flera indikationer på
verksamhet i form av grävda gropar samt
eventuella husgrunder.

På en ägomätningskarta från år 1810 (LSA akt A98
25:1), karta över Stockholm från Topografiska corpsen
uppmätt 1844 (blad 1) samt Häradsekonomiska kartan
(RAK akt J112 75 13) finns ett båtmanstorp på platsen.
Sannolikt är detta lämningar efter Kumle båtmanstorp
under Lunda ägor.

Möjlig
fornlämning

5 5

Tabell över nya lämningar registrerade i KMR
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Utvärdering av undersökningsplan

Den arkeologiska utredningen har genomförts i enlig-
het med beslutad undersökningsplan och utredning-
ens syft e har uppnått s.
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En arkeologisk utredning etapp 1 genomfördes under senvintern 
2021 inom ett område mellan Jakobsberg och Hjulsta trafi kplatser 
norr om Stockholm.  Utredningen beställdes av Trafi kverket inför  
planerade byggnationer i anslutning till Förbifart Stockholm, 
och genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen Stockholm. Vid 
utredningen påträffades ett antal nya lämningar, huvudsakligen 
från historisk tid, som har registrerats i Kulturmiljöregistret. 
Utredningen omfattade även nybesiktningar av sedan tidigare 
registrerade lämningar i registret, med uppdateringar av 
befi ntliga geometrier och beskrivningar i de fall detta bedömdes 
motiverat.  


