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Sammanfattning
En arkeologisk utredning har skett inom fastigheterna
Hagby 1:5, Husby 2:3, 2:21 m fl, i samband med med
ett kommunlat detaljplanearbete rubricerat Hagby
äng och kulle. Utredningen genomfördes under oktober-november 2019 efter beslut av Länsstyrelsen
Stockholm (beteckning nr 431-16996-2019). Beställande företagare var Österåkers kommun.
Vid utredningen avgränsades boplatslämningen
L2014:8968 genom sökschaktning med maskin.
Lämningen bedöms efter utredningen vara avgränsad
i alla riktningar.
En besiktning av kända lämningar inom utredningsområdet genomfördes. Besiktningen har resulterat i
uppdaterade beskrivningar, lägesangivelser och antikvariska bedömningar i Kulturmiljöregistret.

En inventering av de östra delarna av utredningsområdet har genomförts. Vid inventeringen påträffades
tidigare ej registrerade lämningar i form av område
med fossil åker samt en stensättning (L2020:304,
L2020:313, L2020:314, fig. 18). Ytterligare ett
område med fossil åker påträffades vid sökschaktning
på ett impediment i utredningsområdets södra del
(L2020:307, fig. 18).
I anslutning till de fossila åkerlämningarna L2020:314
och en sedan tidigare känd stensträng (L2014:8974),
påträffades vid sökschaktning boplatslämningar i
form av kulturlager, ett stolphål och en härd. Utifrån
fynd av förhistorisk keramik dateras lämningen preliminärt till järnåldern (L2020:319, fig.18).

Fig. 1. Översiktskarta med läget för utredningsområdet markerat. Skala 1:200000.
© Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.
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Bakgrund och syfte
Antikvarisk bakgrund

Topografi och berörda lämningar

Österåkers kommun arbetar med en ny detaljplan
rubricerad ”Hagby äng och kulle”, omfattande delar
av fastigheterna Hagby 1:5 och Husby 2:21, 3:3 m.
fl. Inom de berörda fastigheterna finns sedan tidigare
kända och i Kulturmiljöregistret (KMR) registrerade
fornlämningar. Länsstyrelsen Stockholm beslutade
att en arkeologisk utredning behövde genomföras i
syfte dels för att avgränsa boplatsen L2014:8968, dels
för att fastställa förekomst av eventuell ytterligare, ej
kända lämningar inom utredningsområdet (Lst beslut
431-16996-2019). Den arkeologiska utredningen har
genomförts under oktober-november 2019 och resultaten redovisas i denna rapport.

Det arkeologiska utredningsområdet (UO) omfattade de södra delarna av kommunens planområde
och motsvarade en total yta av cirka 9,2 hektar (fig.
2 och 3). Området utgjordes huvudsakligen av åkermark lagd i träda samt impediment mark belägna på
nivåer mellan cirka 10-20 m ö h. I de centrala delarna
av UO fanns bebyggelse i form av en förskola med tillhörande tillfartsvägar samt parkeringsytor. Dessa ytor
var undantagna från den arkeologiska utredningen.
Söder om Husbyvägen fanns ett mindre trädbevuxet
impediment omgivet av i sen tid modulerade ytor.
Genom den norra delen av UO löpte ett viltstängsel
för den mot norr och öster angränsande Hagby golfbana.
Någon kart-och arkivanalys har inte genomförts inom
ramen för utredningen. Detta har dock skett i andra

Fig. 2. Flygfoto över utredningsområdet från sydost.
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Fig. 3. Fastighetskartan med utredningsområdet markerat med svart linje. Registrerade lämningar i Kulturmiljöregistret
markerade med blå färg. Skala 1:10000. © Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.
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sammanhang, framför allt i samband med en tidigare
genomförd arkeologisk förundersökning av boplatslämningen L2014:8968 (Andersson 2004, se nedan).
Av denna framgår att åkerytorna och impedimenten
inom UO under historisk tid har tillhört Husby. På en
karta upprättad år 1688 ses också en väg ha löpt från
bebyggelsen vid Husby vidare mot sydväst, och över
de två impediment som återfinns i UO:s östra delar.
På kartor från 1700- och 1800-talen finns också återgivna mindre odlingsytor på impedimenten, medan
den ovan nämnda vägen under andra halvan av 1700talet då har ersatts av nya vägsträckningar i norr och
söder (Andersson 2004:8f).

L2013:2319. Stensättning. Antikvarisk bedömning i KMR: möjlig fornlämning.

•

L2013:2320. Färdväg. Antikvarisk bedömning i
KMR: möjlig fornlämning.

•

L2013:2851. Fornlämningsliknande lämning.
Antikvarisk bedömning i KMR: ingen antikvarisk bedömning – helt undersökt.

•

L2014:8968.
Boplatsområde.
bedömning i KMR: fornlämning.

•

L2014:8974. Hägnad. Antikvarisk bedömning i
KMR: fornlämning.

•

L2014:9572. Hägnad. Antikvarisk bedömning i
KMR: fornlämning.

•

2007. Särskild arkeologisk undersökning av del
av L2014:8968 (Nordberg 2008).

Syfte och målgrupper
Utredningens syfte var dels att fastställa eventuell förekomst av oregistrerade fornlämningar inom
UO, i första hand boplatslämningar, dels att avgränsa
boplatsen L2014:8968. De redan kända och registrerade lämningarna inom UO skulle även besiktigas och
vid behov uppdateras vad gällde beskrivningar och
lägesangivelser.
Målgrupper för utredningen var i första hand Länsstyrelsen Stockholm samt Österåkers kommun. Resultaten skulle även fungera som underlag vid upprättande
av en eventuell undersökningsplan för en framtida
arkeologisk förundersökning.

Antikvarisk

Noteras bör att de i KMR ovan angivna antikvariska bedömningarna härrör från en äldre bedömningspraxis och avviker från nu gällande praxis. Värt
att kommentera är också att uppgiften i registret att
den fornlämningsliknande lämningen L2013:2851
skulle vara helt undersökt är felaktig.

Tidigare arkeologiska insatser
Inom UO har tidigare genomförts följande arkeologiska insatser:
•

2003. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av L2014:8968 (Andersson 2004).

En digital rektifiering av de analoga schaktplaner som
finns att tillgå från tidigare rapporter har genomförts
inom ramen för denna utredning, och redovisas i
fig. 4. En felmarginal på upp till fem meter gäller för
de schakt som grävdes i samband med utredningen
respektive förundersökningen år 2003. En något
mindre felmarginal gäller för de ytor som grävdes i
samband med delundersökningen år 2007.

Inom utredningsområdet (UO) fanns inför den arkeologiska utredningen följande lämningar registrerade
i KMR:
•

•

2003. Frivillig arkeologisk utredning inför
utvidgning av Hagby golfbana (Grönwall och
Werthwein 2003).
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Fig. 4. Plan över utredningsområdet med registrerade lämningar i KMR samt tidigare grävda sökschakt och undersökta ytor.
Skala 1:3000
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Genomförande
Metoder och arbetsmoment

Rapportering
Insamlad fältdata har lagrats och bearbetats i Intrasis
och ArcGIS. Beskrivningar av schakt, provrutor och
anläggningar har sammanställts i tabellformat. Tillvaratagna fynd har registrerats, bestämts och sammanställts i en fyndlista.

Fältarbete
Initialt genomfördes en okulär besiktning och inmätning av sedan tidigare kända lämningar inom UO.
I samband med detta specialinventerades även den
östra delen av UO. Inventeringen syftade primärt
till att eftersöka ej tidigare kända lämningar samt att
peka ut ytor som utifrån topografi och känd fornlämningsbild kunde antas innehålla ej ovan mark synliga
boplatslämningar. Potentiella boplatslägen skulle
därefter utredas vidare genom sökschaktning med
maskin.

Insamlad mätdata har utgjort grund för upprättande
av skalenliga och koordinatbestämda planer över
schakt, anläggningar och objekt.
En digital rektifiering av analoga schaktplaner från
tidigare genomförda arkeologiska insatser har genomförts.

Sökschaktning med grävmaskin genomfördes med
utgångspunkt dels från fornlämningsbilden inom och
i anslutning till UO, dels utifrån resultaten av ovan
nämnda fältinventering. Vid behov rensades schakten för hand med fyllhammare och/eller skärslev i
syfte att fastställa eventuellt innehåll av antikvariskt
intresse.

Resultaten av den arkeologiska utredningen har registrerats i KMR efter godkännande av Länsstyrelsen.
Rapporten har distribuerats digitalt i enlighet med
Länsstyrelsen beslut.
En fyndlista har levererats i enlighet med Riksantikvarieämbetets instruktioner.

Inom ytor som bedömdes särskilt svårbedömda vad
gäller antikvarisk status grävdes 1 x 1 m stora provrutor (PR) med skärslev. Syftet med detta var att eftersöka mer fragmenterade fynd eller lageravvikelser.

Fyndstrategi
Påträffade fynd av högt antikvariskt värde har omhändertagits. Med högt antikvariskt värde avses i detta
sammanhang fynd med direkt koppling till fornlämning. Fynd med litet informationsvärde och/eller litet
bevarandevärde har efter dokumentation gallrats och
kasserats. Till denna fyndkategori hör tegel och bränd
lera.

Påträffade anläggningar eller kulturlager rensades för
hand.
Samtliga sökschakt, provrutor, anläggningar, lager
och sedan tidigare kända lämningar har mätts in med
RTK-GPS. Inmätningarna på impedimentet inom
UO:s östra del kan avvika med upp till två meter på
grund av tät vegetation. Av samma anledning har i
några fall objekt inritats manuellt på underlagskarta.
Felmarginalen bör dock även i dessa fall inte överstiga
två meter.

Fynd av litet informationsvärde påträffade i recenta
ploglager vid sökschaktning, till exempel tegel och
bränd lera, har inte omhändertagits men har noterats
i schaktbeskrivningen. Uppenbart recent material har
inte omhändertagits. Med recent avses material senare
än år 1850, till exempel plast och cementrör.

Under utredningen har skett en fotodokumentation
av såväl övergripande miljöer som av mer specifika
objekt. En översiktlig drönarfotografering har också
genomförts i syfte att fånga områdets karaktär och
förutsättningar.

Ett föremål har konserverats (F19, se fyndtabell s. 35).
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B

C

A

Fig. 5. Plan över utredningsområdet med registrerade lämningar i KMR, grävda sökschakt 2019 samt i rapporten redovisade
delområden A-C. Skala 1:3000
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Resultat

Fig. 6. L2013:2319 och L2020:304. Pilarna markerar respektive lämnings belägenhet. Från nordöst.

Nedan presenteras resultaten av genomförd besiktning och inventering. Därefter redogörs för resultaten
av sökschaktning och handgrävning inom området.
I syfte att underlätta för läsaren har UO indelats i tre
delområden, A, B och C (fig. 5, s. 13). Avslutningsvis
följer en utvärdering av utredningens genomförande
och resultat i relation till ursprunglig undersökningsplan, i enlighet med Riksantikvarieämbetets direktiv.

observeras i denna del. Möjligen kan denna del av
anläggningen vara sekundärt påverkad av sentida
markingrepp, då den formmässigt avviker från nuvarande beskrivning i KMR. Det går inte heller att
utesluta att röjningssten påförts anläggningen sekundärt, varför bedömningen stensättning lämnas oförändrad i registret.
Antikvarisk bedömning: fornlämning.

Besiktningen
Ytterligare en lämning av samma karaktär som ovan
observerades cirka två meter nordväst om L2013:2319
(A27, fig. 7, 8 och 16). Anläggningen utgjordes av en
4,5 meter i diameter stor och flack, rund stenansamling med 0,2‐0,6 meter stora stenar. Anläggningen
var vid besiktningstillfället kraftigt övermossad och
bevuxen med sly. Lämningen har registrerats som
stensättning i KMR med beteckningen 2020:304 (fig.
6, 14 och 18).

L2013:2319. Stensättning.
Lämningen konstaterades vara belägen cirka 10 meter
längre mot väst än vad som tidigare angetts i KMR.
En justering i KMR av läget har skett i samband med
utredningen (A26, fig. 6, 14 och 18).
En mindre del av det översta vegetationslagret avlägsnades för hand (S36, fig 14). Underliggande material tolkas utgöras av löst liggande röjningssten och
ingen kantkedja eller mer vällagd stenpackning kunde

Antikvarisk bedömning: fornlämning.
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L2013:2320. Färdväg.
Lämningen har starkt påverkats av senare tiders
markingrepp och endast delar av lämningen kvarligger
idag (A25, A39 och A46, fig. 14). Den bäst bevarade
delen utgörs av vägbankens östra del som löper utmed
den mot norr liggande stensträngen L2014:8974
(A25).
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.

L2013:2851. Fornlämningsliknande lämning.
Lämningen är belägen på ett åkerimpediment som till
stora delar är belamrat med röjningssten. Vid besiktningen kunde inte bekräftas de iakttagelser som fanns
angivna i beskrivningen i KMR, med partier av en
synlig kantkedja mot öst och sydväst. Lämningen
bedöms utgöra fornlämningsliknande bildning.
Antikvarisk bedömning: ej kulturhistorisk lämning

L2014:8974. Hägnad.
Lämningen har efter inmätning konstaterats ha en
något annan sträckning än vad som framgår av KMR.
Läget har efter utredningen justerats i registret (fig. 14
och 18). En öppning i stensträngen nordöstra del innebär att den utgörs av två stensträngar. Dessa bedöms
dock utgöra en gemensam kontext varför de också
fortsatt behåller ett gemensamt lämningsnummer.
Antikvarisk bedömning: fornlämning.

des och dokumenterades dels odlingsytorna med tillhörande röjningsrösen på de östra och västra impedimenten, dels den i anslutning till L2013:2319 belägna
stensättningen A27.
Huruvida de stenröjda ytorna på de centrala delarna
av det östra impedimentet uteslutande var ett resultat
av odling var inte möjligt att fastställa okulärt. Dessa
ytor, som dessutom mot söder och öst närmast inramas av stensträngen L2014:8974, noterades även
som intressanta för ett vidare sökande efter boplatslämningar. Även de terrasserade ytorna nedanför
och direkt öst om stensträngen L2014:8974 (A14)
bedömdes utgöra ett potentiellt boplatsläge.

Sökschaktning - delområde A
Delområde A utgjordes till stora delar av flack åkermark belägen mellan 10-15 m ö h. De sydöstra delarna,
söder om Husbyvägen var modulerade med undantag
för ett mindre åkerimpediment bevuxet med träd och
sly (fig. 7, 8 och 9).
Sökschakt grävdes med utgångspunkt från det
direkt väster om, och utanför UO belägna gravfältet
L2014:8683, och vidare mot åkermarken mot öst. I
schakt 1 påträffades ett par ansamlingar av röjningssten som vid framrensning för hand kunde konstateras vara recenta (A10 och A11, fig. 8). Delar av detta
schakt, liksom schakten 2, 3 och 4, innehöll stora
mängder påfört material med recenta inslag i form av
plast, gjutjärn och gummi. En anläggning i form av

L2014:9572. Hägnad.
Lämningen kunde efter inmätning konstateras vara
belägen cirka sex meter längre mot sydöst än vad som
angavs i KMR, och en justering av läget har skett i
registret (fig. 10, 11 och 18). Vidare är stensträngen
något kortare än vad som tidigare angetts och även
denna uppgift har justerats. I övrigt kvarstår beskrivningen av lämningen I KMR oförändrad.
Antikvarisk bedömning: fornlämning.

Inventeringen
Vid inventeringen inom UO:s östra delar observera-
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Fig. 7. Impedimentet på vilket
L2020:307 är beläget. Från norr.

den fossila åkern
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Fig. 9. Utbredningen av L2020:307
markerat med blått. Skala 1:500.

ett dike (A12) tangerade begränsningen för de påförda lagren mot söder. Övriga schakt grävda i anslutning till L2014:8683 innehöll ingenting av antikvariskt intresse.
De centrala delarna av impedimentet i sydöst kunde
okulärt konstateras vara stenröjda, med mindre ansamlingar av stenrösen liggandes mot kanterna. Delar av
två röjningsrösen framrensades för hand i syfte att
fastställa status (A16, A17, fig. 8). Ett sökschakt och
en provruta grävdes på den stenröjda ytan i samma
syfte (S12 och PR1). På ytan påträffades enstaka fragment av bränd lera och i provrutan ett fragment bränt
ben. Den stenröjda ytan tolkas utgöra en oregelbunden fossil åkeryta med tillhörande ansamlingar av
röjningssten. Lämningen har vid utredningen inte
varit möjlig att datera.

Bedömning
Gravfältet L2014:8683 har vid utredningen avgränsats mot öst. Fornlämningens nuvarande begränsning
i KMR kvarstår.
Fig. 8. Plan över schakt, anläggningar och grävda
provrutor inom delområde A. Sweref 99 TM. Skala 1:800.
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Den plana, oregelbundna odlingsytan med tillhörande röjningsrösen utgör till sin karaktär, enligt
Riksantikvarieämbetets lämningstyplista ver. 4.7, ett
område med fossil åkermark och utgör fornlämning
(L2020:307 , fig. 8, 9 oc h 18).

Sökschaktning - delområde B
I syfte att avgränsa boplatsen L2014:8968 grävdes
sammanlagt 17 stycken sökschakt med maskin (S1321, S31-34, S37-40, fig. 10). Inför sökschaktningen
rektifierades tillgängliga analoga schaktplaner från
tidigare genomförda arkeologiska insatser som berört
lämningen. Utifrån rektifieringen kunde konstateras att den nuvarande fornlämningsbegränsningen i
KMR inte helt överensstämmer med resultaten från
den tidigare förundersökningen år 2003 (fig. 10 samt
Andersson 2004).
Vid grävning av sökschakt inom ramen för denna
utredning har tagits hänsyn till de ytor som tidigare
varit föremål för sökschaktning och undersökning. I
de schakt som grävdes i åkermarken väster och norr
om boplatslämningen påträffades ingenting av antikvariskt intresse. De östra delarna av lämningen, som
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Fig. 11. Utbredningen av L2020:313 markerat med blått. Skala 1:500.

direkt angränsar till delundersökta och störda ytor,
utgörs huvudsakligen av berg i dagen.
Då endast ett fåtal sökschakt tidigare grävts på impedimentet och väster om de lämningar som tidigare
påträffats i åkermarken, grävdes ett schakt även här
(S35). Ytan var vid utredningstillfället igenvuxet av sly
Fig. 10. Plan över schakt inom delområde B med påträffade
anläggningar samt ny begränsning för L2014:8968.
Sweref 99 TM. Skala 1:800.
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men kunde konstateras utgöras av en mindre, oregelbunden odlingsyta omgiven av runda och stensträngslika ansamlingar av röjningssten (A42, A43, A44,
A45). Under matjorden påträffades ett stolphål med
stenskoning (A41) som utifrån karaktären bedöms
kunna ha en koppling till de äldre boplatslämningarna
inom området. Antagandet är dock tillsvidare hypotetiskt då inga daterande fynd eller andra lämningar
eller strukturer påträffades som kunde bekräfta detta.

Fig. 12. De centrala och högst belägna delarna av det östra impedimentet. Till vänster ses stensträngen L2014:8974 (A13). Från
nordöst.

Sökschaktning - delområde C

Nordväst om ovan nämnda odlingsyta finns ytterligare en äldre odlingsyta (A36) med angränsande ansamlingar av röjningssten (A37, A38) samt
stensträngen L2014:9572. Noteras bör att anläggnigen A38 i samband den tidigare arkeologiska delundersökningen bedömdes kunna utgöra en "eventuell fyrsidig mittblocksgrav" (Nordberg 2008). Denna
bedömning bedöms dock som tveksam och en rimligare tolkning är att det rör sig om odlingssten från den
intilliggande odlingsytan A36. I odlingsytans sydvästra kant finns även ett åkerhak.

Delområdet utgörs huvudsakligen av det cirka 75 x
90 meter stora impediment som återfinns inom UO:s
östra del (fig. 12 och 14). De högsta och centrala partierna uppnår en höjd av cirka 20 m ö h och vegetationen
utgörs till stora delar av skog och sly. Mot söder ansluter
lägre ytor med åkermark, svagt sluttande mot sydväst.
De norra delarna av impedimentet utgörs i större
omfattning av berg i dagen eller brantare, stenbemängda sluttningar och avsatser. Inom de centrala
och mer flacka partierna återfinns stenröjda odlings-

Bedömning
Boplatslämningen L2014:8968 är efter utredningen
avgränsad i alla väderstreck. En mindre justering av
fornlämningens utbredning har skett i KMR (fig. 10
och 18).
De stenröjda och oregelbundna odlingsytorna med
tillhörande röjningsrösen är delvis belagda i kartmaterial från 1700-talet och utgör område med fossil åkermnark enligt Riksantikvarieämbetets lämningstyplista
ver. 4.7, och utgör därmed fornlämning (L2020:313,
fig. 9, 11 och 18).

Fig. 13 Keramik från boplatslämningen L2020:319. Från
vänster till höger: F8, F9 och F12.
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Fig. 14. Schakt- och anläggningsplan över delområde C. Skala 1:800.

ytor med angränsande ansamlingar av röjningssten
i form av runda och oregelbundna rösen, vallar och
stensträngar (fig. 14). Flera av odlingsytorna uppvisar också vissa specifika formelement, såsom åkerhak och terrasskanter (A3, A5, A48, A49). Även på de
något lägre belägna ytorna nordöst om stensträngen
L2014:8974 (A14) finns odlingsytor av liknande
karaktär som de högre upp på impedimentet (A7, A8).
Den odlingsyta som är belägen längst mot sydost, A9,
bedöms tidigare ha hört samman med den mot söder
angränsande, och i modern tid brukade, åkermarken.
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I samband med sökschaktningen frilades delar av ett
antal odlingsytor samt delar av röjningssten i anslutning till dessa (S22-27, fig. 14). I schakt 22 grävdes
även en provruta i syfte att fastställa odlingslagrets
tjocklek och karaktär. Detta kunde här konstateras
utgöras av sandig silt med inslag av rödgods och bränd
lera (PR2, fig. 14). En vall av odlingssten (A22)
mellan odlingsytorna A5 och A49 framrensades i syfte
att klarlägga dess karaktär.
En provruta grävdes i den nordöstra delen av odlings-

Fig. 15. Begränsningen för L2020:314 markerat med blått. Skala 1:500.

lagret A49 (PR3, fig. 14). I denna påträffades under ett
tunt odlingslager av moränblandad silt ett 0,3 meter
tjockt kulturlager innehållandes rikligt med sot, kol,
samt skärvig och skörbränd sten (A34). I lagret påträffades även ett fragment förhistorisk keramik (A-gods)
i form av en mynningsbit till ett kärl (F9, fig. 13) samt
bränd lera.

lämningar (S27, fig. 14). I schaktet påträffades vad
som bedöms utgöra en fortsättning av ovan nämnda
kulturlager A34. I samma lager påträffades även ett
stenskonat stolphål (A32), en del av en härd (A40), en
spik/nit av järn (F19) fragment av keramik (A-gods),
bränd lera och fragment av bränt ben.

Ett schakt grävdes utmed den västra sidan av
stensträngen L2014:8974 i syfte att eftersöka boplats-

Delområde C innehåller lämningar av olika karaktär
och från flera olika kronologiska skeden. Synliga ovan

Bedömning

22

Fig. 16. Begränsningen för L2020:319 markerat med blått. Skala 1:500.

mark är de många spåren efter odling under historisk
tid i form av stenröjda odlingsytor och röjningsrösen.
Dessa uppvisar flera specifika formelement i form av
åkerhak, terrasseringar samt omgivande vallar och
rösen av röjningssten. Utifrån tillgängligt historiskt
kartmaterial kan lämningarna åtminstone dateras tillbaka till 1700-talets första hälft. Om denna datering
gäller för samtliga av lämningarna är inte känt och det
kan inte uteslutas en högre ålder. En av odlingsytorna,
A9, bedöms ha en närmare koppling till den under
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modern tid brukade åkerytan mot sydväst.
Odlingsytorna, undantaget A9, inom delområde C
med tillhörande röjningsrösen utgör område med fossil
åkermark enligt Riksantikvarieämbetets lämningstyplista, och utgör därmed fornlämning (L2020:314,
fig. 15 och 18).
Vid sökschaktning och grävning av en provruta (PR3)
påträffades ett sotigt och kolbemängt kulturlager med

Utvärdering av undersökningsplan

fynd av keramik som utifrån godstypen (A-gods)
preliminärt dateras till järnåldern. Inom den relativt
begränsade yta av kulturlagret som frilades (cirka 32
m2) påträffades även ett stenskott stolphål samt en del
av en härd. Lämningarna inom ytan tolkas utgöra en
del av en boplats och en preliminär bedömning är att
det kan ha stått en byggnad på platsen.

De målsättningar som i undersökningsplanen formulerades inför den arkeologiska utredningen har
uppnåtts:

Boplatslämningen anses efter utredningen vara
avgränsad mot öst. Utbredningen i övriga väderstreck är inte känd men utifrån topografin och grävda
sökschakt bedöms lämningens centrala delar preliminärt vara lokaliserade till ytorna direkt väst om
stensträngen L2014:8974/A14. Äldre lämningar kan
också finnas kvar under de senare tillkomna röjningsrösena inom L2020:314.

Boplatslämningen L2014:8968 har avgränsats.

•

Uppdateringar och justeringar av lämningsinformation rörande registrerade lämningar har gjorts
i KMR.

•

Nya fornlämningar har eftersökts, påträffats,
dokumenterats och registrerats i KMR.

Resultaten av utredningen har sammanställts i en
rapport, att fungera som underlag för vidare antikvarisk
hantering av Länsstyrelsen och för fortsatt kommunal
hantering av planområdet. En digital version av rapporten finns tillgänglig via KMR/Forndok, för alla övriga
som önskar ta del av resultaten.

Boplatslämningen inom delområde C dateras utifrån
påträffade fynd till järnålder, och utgör enligt Riksantikvarieämbetets lämningstyplista ver. 4.7 fornlämning (L2020:319, fig. 18).

Nr
L2013:2319
L2013:2320
L2013:2851
L2014:8968
L2014:8974
L2014:9572
L2020:304
L2020:307
L2020:313
L2020:314
L2020:319

•

Lämningstyp
Stensättning
Färdväg
Fornlämningsliknandebildning
Boplatsområde
Hägnad
Hägnad
Stensättning
Områdemedfossilåkermark
Områdemedfossilåkermark
Områdemedfossilåkermark
Boplats

Antikvariskbedömning
Fornlämning
Övrigkulturhistorisklämning
Ejkulturhistorisklämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning

Fig. 17. Tabell över lämningar inom utredningsområdet (se fig. 18).
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Fig. 18. Lämningar inom utredningsområdet efter genomförd utredning. Skala 1:3000.
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Tabeller
Schakt
Schaktnr Beskrivning
Area(m2) Maxdjupm
1
MotÖca0,2mmatjordmedinslagavrecenttegel,porslin,gjutjärn,glasm.m.
50,8
0,6
Underplogsulansiltiglera.VochNVdelarnaavschaktet0,3Ͳ0,6mmed
påfördaschaktmassormedinslagavrecentmaterialiformavplast,
metallskräpm.m.Ibottensiltiglera.
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

MotÖröjningsstenochstörrestenblock.MotVpåfördaochomrörda
schaktmassormedinslagavrecentmaterialiformavbl.a.plast,glasoch
gummi.
SchaktetgrävtfrånNVgenompåförda,ochomrördaschaktmassormed
recentainslagavblaplast,glas,gjutjärnochgummi.Ibottenlerblandadsilt.

14,3

0,9

17,8

0,7

0,4mtjocktploglageravlerblandadsiltmedinslagavglas,porslin,plastoch
tegel.Därunderlerblandadsilt.
Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt,medinslagavglasochporslin.
Därunderlerblandadsilt.
Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt,medinslagavtegel,glasochporslin.
Därunderlerblandadsilt.
Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt,medinslagavglasochporslin.
Därunderlerblandadsilt.
Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt,medinslagavtegelochporslin.
Därunderlerblandadsilt.
Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt,medinslagavglasochtegel.
Därunderlerblandadsilt.
Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt.Därunderlerblandadsilt.

14,7

0,8

13,3

0,4

13,9

0,45

17,0

0,45

15,1

0,3

14,0

0,4

13,9

0,4

16,3

0,4

33,9

0,25

20,1

0,5

12,6

0,4

22,2

0,6

Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt,medinslagavtegel.Därunder
lerblandadsilt.
Vegetationslager0,05mtjockt,därunder0,25mtjocktploglageravhumös,
sandigsilt.Ibottenmorän.Schaktetgrävtinomstenröjdyta,motSochV
angränsandeansamlingaravröjningssten.INdelenavschaktetbergdirekt
undervegetationslagret.

17,0

0,5

17

Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjocktmedinslagavtegelochglas.
Därunderlerblandadsilt.
Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt,medinslagavtegel.Därunder
lerblandadsilt.
Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt,medinslagavtegelsamten
patronhylsa.Därunderlerblandadsilt.
Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt,medinslagavporslinochtegel.
Därunderlerblandadsilt.
Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt,Därunderlerblandadsilt.

25,2

0,4

18

Ploglageravlerblandadsilt,0,3mtjockt.Därunderlerblandadsilt.

89,6

0,3

19

Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt,medinslagavglasochtegel.
Därunderlerblandadsilt.
Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt,medinslagavglas,tegeloch
förslaggadlera.Därunderlerblandadsilt.
Ploglageravlerblandadsilt,0,4mtjockt,medinslagavglas,tegelochporslin.
Därunderlerblandadsilt.

31,9

0,5

12,7

0,4

35,8

0,5

14
15
16

20
21
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Schaktnr Beskrivning
22
Sdelen:0,05mtjocktvegetationslager͕ćƌƵŶĚĞƌƐĂŶĚŝŐƐŝůƚ;ŽĚůŝŶŐƐůĂŐĞƌͿ
medenstakainslagavbrändleraochglas.Ibottensandigmorän.Ödelen:
0,05mtjocktvegetationslager,därunderstenröjdytamedsandligsilt
(odlingslager).LängstmotÖĂŶƐĂŵůŝŶŐav0,3Ͳ0,4mstoraröjningsstenar.
Förekomstavenstakasten,0,2Ͳ0,3mstora.Vdelen:Schaktetgrävtgenom
stenröjdodlingsyta.MotVen2,5mbredoch0,4mhögansamlingav
röjningssten.SchaktadytainomdenVodlingsbäddenejgrävdibottĞnisyfte
attmöjliggöraförsenareeventuellaprovtagningar.

Area(m2) Maxdjupm
103,2
0,3

3,2

0,1

16,0

0,4

38,1

0,4

Vegetationslager0,1mtjockt,därunder0,2mtjocktlagermedleringsilt
(odlingslager).Ibottensilt.
Vegetationslager0,05m,därunderca0,2mtjocktlagermedkulturpåverkad
sandigmoränmedinslagavglasochtegel(odlingslager,Aϯϱ).Underdetta
ettkulturlagermedsot,kolsamtskärvigskörbrändsten(Aϯϰ).ISVdelenav
schaktetvarenansamlingav0,1Ͳ0,8mstoraröjningsstenarsom
bortschaktades.Underdettaframkommörkfärgad,kulturpåverkadlerigsilt
medinslagavsot.

14,0

0,4

38,5

0,5

Vegetationslager0,05mtjockt,därunderploglageravlerigsiltmedinslagav
tegelochfajans.Ibottenlera.
Vegetationslager0,05mtjockt,därunderploglageravlerigsiltmedinslagav
tegelochporslin.Ibottenlera.
Vegetationslager0,05mtjockt,därunder0,35mtjocktploglageravsiltmed
inslagavtegelochporslin.Ibottensilt.EnstakaröjningssteniNdelenav
schaktet.
Vegetationslager0,05mtjockt,därundermatjordavlerblandadsiltmedinslag
avtegel,Höganäsrörochporslin,0,3mtjockt.Ibottenlera.

18,4

0,35

23,5

0,4

14,9

0,5

16,3

0,4

32

Vegetationslager0,05mtjockt,därundermatjordavlerblandadsiltmedinslag
avtegel,fönsterͲochbuteljglasochjärnfragment,0,3mtjockt.Ibottenlera.

20,8

0,5

33

Vegetationslager0,05mtjockt,därundermatjordavlerblandadsiltmedinslag
avtegel,porslinochstenkolsfragment,0,3mtjockt.Ibottenlera.

17,9

0,45

34

Vegetationslager0,05mtjockt,därundermatjordavlerblandadsiltmedinslag
avtegel,porslinochskärvoravterracottaͲblomkruka,0,3mtjockt.Ibotten
lera.
Vegetationslager0,05mtjockt,därundermatjordmedinslagavbrändlera
ochtegel,0,2mtjockt.Ibottensandigsilt.Schaktetgrävtinomstenröjdoch
slybevuxenodlingsyta.
Övrevegetationslagerfrån>ϮϬϭϯ͗ϮϯϭϵͬAϮϲavlägsnat.Underdetta
röjningssten,0,3Ͳ1,5mstora.Fyllningavhumössilt.
Vegetationslager0,05mtjockt,därundermatjordavlerblandadsiltmedinslag
avtegel,glasochporslin,0,4mtjockt.Ibottenlerblandadsilt.

19,6

0,4

37,1

0,4

9,1

0,1

14,1

0,8

38

Vegetationslager0,05mtjockt,därundermatjordavlerblandadsiltmedinslag
avtegelochglas,0,3mtjockt.Ibottenlerblandadsilt.

19,4

0,3

39

Vegetationslager0,05mtjockt,därundermatjordavlerblandadsiltmedinslag
avtegel,glas,järnochporslin,0,35mtjockt.Ibottenlerblandadsilt.

17,7

0,35

23
24
25

26
27

28
29
30

31

35

36
37

Under0,05mtjocktvegetationslagerframkombergischaktetsVdel.Iövriga
delaravschaktetsandigsilt.
0,05mtjocktvegetationslager,därundersandigsilt.Centraltischaktet
framkombergstraxundervegetationslagret.
Vegetationslager,0,1mtjockt,därunder0,2msandigsilt(odlingslager).I
bottensandigmorän.IschaktetsÖsidaettparstenblock,0,6Ͳ0,9mstora.
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Schaktnr Beskrivning
Area(m2) Maxdjupm
40
Vegetationslager0,05mtjockt,därundermatjordavlerblandadsiltmedinslag
18,3
0,4
avtegelochglas,0,4mtjockt.Ibottenlerblandadsilt.
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Anläggningar
Anlnr Intrasisid Typ
1
200 Störning

Beskrivning
Djupm Höjdm
Urschaktadytamedkringliggande
dumpmassor.

2
3

225 Utgår
241 Fossilåker

4

247 Dike

5

257 Fossilåker

Rektangulär,stenröjdytamed
omgivanderaderav0,1Ͳ0,5mstora
stenarmotS,ÖochN.MotV
antydantillåkerhak.

6

268 Röjningsröse

Runt/ovaltröjningsröse.0,3mhögt
ochmed0,25Ͳ0,4mstora,rundade
stenar.Anläggningendelvis
övervuxenavsly.

7

283 Fossilåker

8

Längdm Breddm Fynd
50
25

LͲnr/Objekt

10

7,5

75

1,5

9

8

L2020:314

3

3

L2020:314

Odlingsterrass,ca13x8mstor.
AvgränsningmotVavca0,3m
djuptdike.Ytanstördavhjulspår.
Delvisbevuxenmedträd.

11,5

9

L2020:314

294 Fossilåker

Odlingsterrass,ca17x10mstor
och0,5mhögmotÖochS.Svagt
åkerhakmotV.Röjningssten
angränsarmotNÖochS.

15

7

L2020:314

9

306 Odlingsyta

Åkergipsomtidiagreanslutitmot
lägreliggandeåkerytormotSÖ.
Sannoliktfrånhistorisktid.

35

9,5 Tegel,
porslin

10

350 Röjningsröse

Röjningsstenmed0,1Ͳ0,4mstora
stenar.Fyllningavlerblandadsilt.
Recentainslagiformavblategel
ochfajansdirektovanpå
stenpackningen.Mellentvåstenar
påträffadesendelavenhästsko
medkvarsittandehästskosöm.

0,2

2

1,5 Tegel,
Fajans,
hästsko

11

358 Röjningsröse

Glesansamlingavröjningssten,ca
0,1Ͳ0,2mstora.Mellanliggande
fyllningavlerblandadsilt.Recenta
inslagiformavtegel,glasm.m.
direktovanochkringanläggningen.

0,2

0,9

0,7 Tegel,glas

12

365 Dike

4,5

0,5

13

432 Stensträng

Äldredikesynligtsom
mörkfärgningmotomgivande
ljusaresilt.
Stensträngmed0,2Ͳ0,6mstora
stenar.Delviskraftigtövertorvad
ochövermossad.

45

3

StenröjdytamedmotS
angränsandestenrad.MotÖdelvis
bergidagen.MotNÖantydantill
åkerhak.YtanavskurenmotVav
dike(A4).
Sentidadike(1800Ͳtal?).Cirka75m
långt,1,5mbrettoch0,5mdjupt.

0,5

0,3

0,4
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L2020:314

L2014:8974

Anlnr Intrasisid Typ
14
456 Stensträng

Beskrivning
Djupm Höjdm Längdm Breddm Fynd
Stensträngmed0,2Ͳ0,6mstora
0,5
21
2,6
stenar.Delviskraftigtövertorvad
ochövermossad.Anlagdpåkanten
avensvagförhöjning,angränsande
motlägreliggandefossilaåkerytor
motNÖ.

LͲnr/Objekt
L2014:8974

Glesansamlingröjningssten.
Stenstorlekca0,15Ͳ0,5m.
Glesansamlingavröjningssten.
Stenstorlekca0,1Ͳ0,35m.

15
16

483 Utgår
528 Röjningsröse

17

536 Röjningsröse

18

560 Odlingsyta

Flack,stenröjdodlingsytabelägen
påmindreimpediment.MotNberg

19

593 Stensträng

20

654 Dike

21

746 Röjningsröse

Stensträngav0,2Ͳ0,6mstora
stenar.Delvisövermossadoch
bevuxenmedsly.
Täckdikemedfyllningavleraoch
0,1Ͳ0,45mstorastenar.
Rundadansamlingavröjningssten.
Stenstorlek0,2Ͳ0,4m.

22

752 Röjningsröse

23

1,4

0,8

L2020:307

1,2

0,9

L2020:307

6,5 Tegel,
Bränd
lera,
brända
ben,
rödgods
1,5

L2020:307

9

0,5

L2014:9572

46

0,5

0,4

2,3

2,2

L2020:314

Ansamlingavröjningssten.MotÖ
ochVodlingsytorA5ochA49.

0,4

8,7

2,2

L2020:314

755 Röjningsröse

Ansamlingavröjningssten.MotN
ochSodlingsytorA5ochA49.

0,3

5,5

1,6

L2020:314

24

759 Röjningsröse

0,3

12,5

1,8

L2020:314

25

767 Färdväg

0,1

23

2

L2013:2320

26

774 Stensättning

Ansamlingavröjningssten.MotS
odlingsytaA5.
Stenröjdvägbank.Otydlig.Avgrävd
motÖ.
Flack,rundad,någotoregelbunden
stenansamlingmed0,2Ͳ0,6mstora
stenar.Övermossad.Anläggningen
delvisbeståendeavröjningssten.I
denSÖdelenavanläggningenen
fullvuxengran.DeVdelarnaav
anläggningendelvisavtorvadeför
hand.Idennadelendastpåförd
röjningssten.

0,4

7

5

L2013:2319

27

782 Stensättning

Flack,rundstenansamlingmed0,2Ͳ
0,6mstorastenar.Övermossad
ochbevuxenmedsly.

0,3

4,5

4,5

L2020:304

28

793 Röjningsröse

0,4

5,5

4,7

L2020:314

29

802 Röjningsröse

0,4

13,3

3,3

L2020:314

30

818 Röjningsröse

Röjningssteniasnlutningtill
stenröjdfossilåkeryta.
Röjningssteniasnlutningtill
stenröjdfossilåkeryta.
Röjningssteniasnlutningtill
stenröjdodlingsyta.Stensträngslik.
MöjligkopplingtillA13
(L2014:8974).

0,4

9,9

3,5

L2020:314

31

0,45

22,5

Anlnr Intrasisid Typ
31
836 Röjningsröse

Beskrivning
Djupm Höjdm Längdm Breddm Fynd
Röjningssteniasnlutningtill
0,4
7,5
5,1
stenröjdodlingsyta.
Stolphålmedfemst0,25Ͳ0,4m
1
0,9 Keramik
storaskoningsstenarsynligaiytan.
(AͲgods)
Anläggningenbelägeniomgivande
kulturlager(A910)ochpåträffad
direktunderovanliggande
odlingslager(A914).Ingentydlig
mörkfärgningmenennågotlösare
fyllningirelationtillomgivande
kulturlager.Ejundersökt.

LͲnr/Objekt

32

874 Stolphål

33

899 Stolphål

Anläggningensynligsomen
ansamlingavfemsynliga
skoningsstenar,ca0,15Ͳ0,25m
stora.Fyllningavlera.Ingaspårav
sot,kol,skärvigellerskörbränd
stenellerandrafyndsomantyder
enäldredateringellerkopplingtill
störrestruktur.Anläggningen
bedömsvararecent.

0,5

34

910 Kulturlager

Kulturlagerbeståendeavsandigsilt
medinslagavsot,kolsamtskärvig
ochskörbrändsten.

11,2

35

914 Lager

Odlingslagerbeståendeavsandig
siltmedinslagavmorän.Enstaka
förkomstavbrändlera,tegel,glas
ochrödgods(serespektive
schaktbeskriving).Lagret
gemensamtförodlingsytorinom
L2020:314.

36

915 Odlingsyta

Flack,stenröjdyta,svagtsluttande
motV.MotNenstensträng,motS
ettåkerhaksamtröjningssten.
Sannoliktenäldreåkergiptillmot
SVanslutandelägrebelägen
åkeryta.

22

12

L2020:313

37

926 Röjningsröse

Stenstorlekca0,2Ͳ0,6m.Tillstora
delarövervuxenavgräs.

3

2

L2020:313

38

935 Röjningsröse

6

3

L2020:313

39

944 Färdväg

11,5

3,7

L2013:2320

40

948 Härd

Ansamlingavröjningssteni
anslutningtilldenSsidanaven
odlingsyta.MotVettstenblock,ca
2x2mstortoch1,4mhögt.Övrig
stensynligovanmarkca0,3Ͳ1,0m
stora.
Vägbank,avgrävdibådaändarͲ
motVbortschaktad,motÖavgrävd
avdike.
Evhärdrestellerdelavhärd
påträffadischaktkanten.
Koncentrationavskärvigoch
skörbrändstenmedsotochkoli
fyllningen.Anläggningenfortsätter
sannoliktmotV.Ejundersökt

0,5 Brända
ben

L2020:319

32

0,7

0,5

L2020:319

0,4

3,8 Keramik, L2020:319
bränd
lera,
brända
ben
Bränd
L2020:314
lera,
tegel,
glas,
rödgods

Anlnr Intrasisid Typ
41
984 Stolphål

Beskrivning
Stolphåliformavmörkfärgning
med6stskoningsstenar,ca0,1Ͳ
0,35mstora,synligaiytan.Ej
undersökt.

42

993 Röjningsröse

Odlingsrösemedca0,4Ͳ0,8mstora
stenar.Övermossadochbevuxet
medslyochhögtgräs.

43

1001 Röjningsröse

MotÖröjningsröse,motV
stensträngslik,Belägenianslutning
tillsvagtåkerhakmotN.Bevuxen
medslyochhögtgräs.

44
45

1022 Röjningsröse
1028 Odlingsyta

46

1083 Färdväg

47

1087 Störning

48

200059 Odlingsyta

49

200061 Odlingsyta

50

200062 Dike

Djupm Höjdm

Längdm Breddm Fynd
0,7
0,6

0,3

Flack,stenröjdyta,sluttandemot
V.Ikanternaröjningssten.
Sannoliktenäldreåkergiptillmot
SVanslutandelägrebelägen
åkeryta.
Restavvägbankianslutningtill
impedimentmotV.
Påfördamassoravsiltochleramed
recentainslagiformavplast,
gummi,gjutjärnm.m.

1

Dikeomgärdandestenröjd
odlingsytaA48.MotNangränsande
tillbergidagen.

33

2

2

L2020:313

6,5

1,5

L2020:313

3
28

2
14

L2020:313
L2020:313

8

5

L2013:2320

30

Flackstenröjdytaomgivetavdike
motN,ÖochS.
Flackstenröjdyta.MotSochÖ
avgränsadavangränsande
stensträngA13/A14(L2014:9572).
0,2

LͲnr/Objekt
L2014:8968

11

30 Plast,
gummi
gjutjärn,
tegel
9
L2020:314

29

25

L2020:314

31

0,4

L2020:314

Provrutor
Provrutanr IntrasisId Storlekm Djupm Beskrivning
1
545 1x1
0,3 Matjordslageravhumös,sandigsilt0,25m.
Därundermorän.Inslagavbrändleraochbeno
matjordslagret.
2
738 1x1
0,3 ProvrutagrävdgenomodlingslagerAϯϱ.
OdlingslagrĞƚďĞƐƚĊĞŶĚĞĂǀƐĂŶĚŝŐƐŝůƚ͕0,2m
djupt,medförekomstavbrändleraochglaserat
rödgods.Ibottenmorän.
3
789 1x1
0,4 0,1msiltmedinslagavmorän.DärundersotͲ
ochkolbemängtkulturlagermedfyndavAͲ
godsochbrändlera(Aϯϰ).Koncentrationavkol
ochskärvigsteniprovrutansVhörn.Ibotten
sandigmoränmedinslagavsilt.

34

Fynd
Brändaben,
brändlera
Rödgods,bränd
lera

Brändlera,
Keramik(AͲgods)

Fynd
Fyndnr

Material
2 Brändlera
3 Brändlera
4 Keramik

Sakord
Tegel
Brändlera
Fajans

Antal Fragm.grad
1 Fragment
4 Fragment
1 Fragment

Fyndstatus
WZϮ
WZϮ
WZϮ

5 Keramik

Fat

2 Fragment

WZϮ

6 Brändlera
7 Brändlera
8 Keramik

Brändlera
Tegel
AͲgods

2 Fragment
2 Fragment
1 Fragment

WZϮ
ϯϱͬ^Ϯϳ
AϯϮ

9 Keramik

AͲgods

2 Fragment

WZ3,Aϯϰ

11 Brändlera
12 Keramik

AͲgods

1 Fragment
1 Fragment

Aϯϰͬ^Ϯϳ
Aϯϰͬ^Ϯϳ

Aϭϴ
Aϯϰ
Aϯϱ/S27

Viktg Beskrivning
1,3
6,6
1,8 Rosaglasyr,inͲoch
utvändigt.
9,3 Rödgodsmedbrun,
invändigglasyr.

13 Keramik
14 Brändlera
15 Brändlera

Tegel

1 Fragment
2
1

16 Brändlera

Lerklining

3 Fragment

A18/S12

17 Ben͕ďƌćŶƚ
18 Glas

Avfall
Butelj

1 Fragment
1

WZ3,Aϯϰ
Aϯϱ

0,3
3,5
37,5 MörkbruntͲsvartgods.
Grovmagringmed
inslagavkvarts.
Bottendel.
1,2 Svartmellanmagrat
gods.Mynning.
0,6
6,1 Finmagrat,avstruket
ljusbruntgods.
Mynningsdel.
0,5 Spjälkad,vitglasyr
1,3
45,6 Schaktfynd,
odlingslager
7 Schaktfynd,
odlingslager
0,4
4,6 Grönskärva.Munblåst.

19
20
21
22

SpikͬŶŝƚ
Butelj
Brändlera
Fat

1
1
2
1

Intakt
Fragment
Fragment
Fragment

Aϯϰ/S27
AϯϱͬS27
Aϯϰ
Aϯϱ/S27

6
5
1,8
9,7 Invändigglasyr,brun.

Avfall

1 Fragment

WZ3ͬϯϰ

0,2

Järn
Glas
Brändlera
Keramik

23 Ben͕ďƌćŶƚ

Fajans

35

Gallrat
x
x

x
x

x
x
x

x

En arkeologisk utredning har genomförts vid Hagby ängar i
Österåkers kommun. Vid utredningen avgränsades en sedan
tidigare känd boplats och uppdateringar av ytterligare kända
lämningar gjordes vad gäller beskrivningar, lägesangivelser och
antikvarisk status. Även nya fornlämningar påträffades i form av
områden med fossil åker, en stensättning samt boplatslämningar
preliminärt daterade till järnåldern. I rapporten redogörs för
bakgrunden till utredningen, dess genomförande och resultat.
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