A r k e o l o g i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g i av g r ä n s a n d e s y f t e
södermanland
stockholms län
h u d d i n g e ko m m u n
huddinge socken
Fa s t i g h e t e r n a v å r b y g å r d 1 : 1 m f l
lämningar L2013:9685 m fl
r i c h a r d g r ö n wa l l

TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN
U p p d r a g a r k eo lo g i R a p p o r t 2 0 2 0 / 2

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens beslut, dnr:

431-31568-2019 (2019-09-13)

Uppdrag arkeologi projektnr:

19039

Uppdragsnummer KMR:

201901039

Landskap:

Södermanland

Kommun:

Huddinge

Socken:

Huddinge

Fastighet:

Vårby gård 1:1 m fl

Koordinatsystem:

SWEREF 99 TM

Typ av undersökning:

Arkeologisk förundersökning

Berörda lämningar:

L2013:9685, L2013:9816 , L2013:9877, L2016:380,
L2016:468, L2016:606, L2016:801, L2016:813,
L2016:933, L2016:1137, L2017:9926, L2018:740,
L2018:754, L2020:1435

Uppdragsgivare:

Länsstyrelsen Stockholm

Företagare:

Trafikverket

Personal Uppdrag arkeologi:

Richard Grönwall (projektledare),
Lars Andersson (biträdande projektledare)
Evelina Horn
Rebecka Jonsson
Amanda Patriksdotter

Undersökningsperiod:

okt-nov 2019

Arkivmaterial:

Nej

Fynd:

Inga fynd har tillvaratagits

Rapporterna från Uppdrag arkeologi är färgkodade:
arkeologisk kontroll
arkeologisk utredning
arkeologisk förundersökning
arkeologisk undersökning
Creative Commons erkännande Publik licens 4.0, undantaget Lantmäteriets kartmaterial.
Fotografier: Uppdrag arkeologi (om annat ej anges)
Omslagsbild: Bearbetad kvarts från boplatslämningen L2016:801 (F1038).
Producerad av Uppdrag arkeologi i Sverige AB.
Stockholm 2020.

TVÄRFÖRBINDELSE SÖDERTÖRN
A r k eo lo g i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g
södermanland
stockholms län
h u d d i n g e ko m m u n
huddinge socken
Fa s t i g h e t e r n a v å r b y g å r d 1 : 1 m f l
lämningar L2013:9685 m fl
r i c h a r d g r ö n wa l l

U p p d r a g a r k eo lo g i R a p p o r t 2 0 2 0 / 2

Arkeologisk periodindelning
ѶƏƏƏ=ĺuĺ

;voѴbঞhlŐf࢜]-uv|;m࢟Ѵ7;uő

ƓƏƏƏ=ĺuĺ

;oѴbঞhlŐ0om7;v|;m࢟Ѵ7;uő
$b7b]m;oѴbঞhl
ƓƏƏƏŊƒƒƏƏ=ĺu
;ѴѴ-mm;oѴbঞhl
ƒƒƏƏŊƑƒƏƏ=ĺuĺ
";mm;oѴbঞhl
ƑƒƏƏŊƐƕƏƏ=ĺuĺ

ƐƕƏƏ=ĺuĺ

ܯѴ7u;0uomv࢟Ѵ7;u
;ubo7Ŋ

ƐƕƏƏŊƐƐƏƏ=ĺu

+m]u;0uomv࢟Ѵ7;u
;ubo7(Ŋ(

ƐƐƏƏŊƔƏƏ=ĺu

ܯѴ7u;f࢜um࢟Ѵ7;u
क़uuol;uvhf࢜um࢟Ѵ7;u
!ol;uvhf࢜um࢟Ѵ7;u
oѴh-m7ubm]vঞ7

ƔƏƏ=ĺuŊuĺ=क़7;Ѵv;
uĺ=क़7;Ѵv;ŊƓƏƏ;ĺuĺ
ƓƏƏŊƔƔƏ;ĺuĺ

+m]u;f࢜um࢟Ѵ7;u
(;m7;Ѵঞ7
(bhbm]-ঞ7

ƔƔƏŊѶƏƏ;ĺuĺ
ѶƏƏŊƐƏƔƏ;ĺuĺ

bv|oubvhঞ7
$b7b]l;7;Ѵঞ7
क़]l;7;Ѵঞ7
";ml;7;Ѵঞ7

ƐƏƔƏŊƐƑƏƏ
ƐƑƏƏŊƐƒƔƏ
ƐƒƔƏŊƐƔƑƏ

ƔƏƏ=ĺuӆ

ƔƏƏ;ĺuĺ

ƐƏƔƏ;ĺuĺ

1520

-u;ņlo7;umঞ7

1850

4

ƐƔƑƏŊmঞ7

Innehåll
Sammanfattning

7

Bakgrund och syfte
Antikvarisk bakgrund
Topografi och kulturmiljö
Berörda lämningar
Tidigare arkeologiska insatser
Syfte och målgrupper

8
8
8
8
8
8

Genomförande
Metoder och arbetsmoment
Fyndstrategi

10
10
11

Resultat
L2018:740
L2016:801
L2017:9926
L2018:754
L2016:380
L2016:933
L2016:468
L2016:1137
L2016:813
L2016:606
L2013:9685
L2013:9816
L2013:9877

12
12
15
17
20
22
23
27
27
30
33
36
38
40

Utvärdering av undersökningsplan

43

Referenser

44

Bilagor
1. Schakt
2. Kontexter
3. Grävenheter
4. Fynd
5. Lämningstabell

5

Sammanfattning
En arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
har under hösten 2019 genomförts av tretton stycken
lämningar i Huddinge kommun, Stockholms län.
Insatsen genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen
Stockholm (beslut dnr 431-31568-2019) och föranleddes av Tafikverkets förestående arbeten med anläggandet av en ny väg för biltrafik, rubricerad Tvärförbindelse Södertörn, mellan trafikplats Vårby backe
och Jordbro.

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

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

Berörda lämningar

Trafikverket planerar för en ny vägförbindelse mellan
E4/E20 vid Vårby backe i Huddinge kommun och
väg 73 vid Jordbro trafikplats i Haninge kommun.
Den nya vägen ska i huvudsak ersätta den nuvarande
Glömstavägen/Haningeleden, väg 259 (fig. 1 och 2).

Följande lämningar registrerade i KMR berördes av
den arkeologiska förundersökningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inom och i anslutning till den planerade vägsträckningen finns ett flertal kända kulturhistoriska
lämningar och fornlämningar registrerade i Kulturmiljöregistret (KMR). Länsstyrelsen i Stockholm
bedömde att 13 stycken lämningar inom Huddinge
kommun var i behov av avgränsning, i syfte att i möjligaste mån undvika påverkan av kommande arbeten
(fig. 2). Förundersökningar i avgränsande syfte har mot
bakgrund av detta genomförts av Uppdrag arkeologi
under oktober-november 2019, efter beslut av Länsstyrelsen Stockholm (lst beslut 431-31568-2019).
Beställande företagare var Trafikverket.

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

Tidigare arkeologiska insatser

Topografi och kulturmiljö

Ett stort antal arkeologiska insatser har tidigare omfattat lämningar inom och i anslutning till vägsträckningen. För en översiktlig presentation av dessa
hänvisas till tidigare publicerade utredningsrapporter (Celin, Lundin & Westrin 2017, Westrin 2018,
Westrin 2019). De instaser som specifikt berört de för
förundersökningen aktuella lämningarna presenteras
för respektive lämning i resultatkapitlet, s. 12.

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

Syfte och målgrupper
Syftet har varit att ta fram ett besluts- och planeringsunderlag genom en avgränsning av berörda lämningar,
i enlighet med Länsstyrelsens direktiv. Avgränsning
har endast skett mot de ytor som trafikverket planerat för tillfälligt markanspråk och nytt vägområde med
inskränkt vägrätt, vilket inte inneburit avgränsningar av
hela lämningar. Vilka delar av respektive lämning som
avgränsats framgår av resultatkapitlet.

De naturgeografiska förutsättningarna har på bygdenivå under järnåldern och historisk tid bidragit till
en väl avgränsad bebyggelsestruktur, med ett antal
stor- och herrgårdar etablerade i anslutning till större
och mer sammanhängande odlings- och ängsmarker. I modern tid har utbyggnaden av bostäder, områden för industriverksamheter och handel samt biloch järnvägar starkt påverkat delar av landskapet och
äldre kulturmiljöer, framför allt kring Vårby/Masmo,
Huddinge centrum, Flemingsberg och Jordbro.

Målgrupper har främst utgjorts av Länsstyrelsen och
Trafikverket. Resultaten ska även kunna fungera som
underlag vid upprättande av undersökningsplan inför
arkeologisk undersökning.
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Fig. 2. Berörda lämningar markerade utmed den planerade vägsträckan (orange). Blå rutor hänvisar till i rapporten presenterade översiktskartor. Skala 1:100000.
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Genomförande
Metoder och arbetsmoment

samband med avgränsning av L2018:754 grävdes ett
antal sökschakt för hand på grund av framkomlighetsproblem för grävmaskin i kuperad terräng. Samtliga
grävda schakt återfylldes efter genomförd dokumentation.

Kart- och arkivanalys
En kart- och arkivanalys omfattande lämningarna
L2016:606 (lägenhetsbebyggelse) och L2017:9926
(boplats) genomfördes initialt i syfte att utreda
tidigare antikvariska händelser, markingrepp och
lämningarnas nuvarande status. Analysen omfattade material tillgängligt hos Antikvarisk-Topografiska arkivet (ATA), tidigare publicerade arkeologiska
rapporter, hembygdslitteratur samt historiskt kartmaterial tillgängligt via Lantmäteriets digitalta kartarkiv.

Lämningen L2016:606 bedömdes svår att nå med
grävmaskin och förundersöktes i sin helhet genom
handgrävning. Lämningen L2017:9926 undantogs
från sökschaktning efter konstaterande att fornlämning inte längre kvarlåg inom berörda ytor.
Inom schaktade ytor som bedömdes svårbedömda
vad gäller antikvarisk status grävdes 1x1 meter stora
grävenheter med skärslev. Syftet med detta var att eftersöka mer fragmenterade fynd eller lageravvikelser.

Fältarbete
Sökschaktning med grävmaskin genomfördes med
utgångspunkt från av Länsstyrelsen anvisade direktiv (fig. 3). Vid behov rensades schakten för hand
med fyllhammare och/eller skärslev i syfte att fastställa eventuellt innehåll av antikvariskt intresse. I

Påträffade kontexter (anläggningar och lager) rensades för hand.

Fig. 3. Sökschaktning med grävmaskin vid fornlämning L2013:9877.
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Fig. 4. Under fältarbetsfasen inmättes samtliga objekt av antikvariskt intresse med RTK-GPS, beskrevs och fotograferades.
Foto från förundersökning av L2013:9685.

Samtliga sökschakt, provrutor och kontexter mättes in
med RTK-GPS (fig. 4). Utöver detta har även inmätts
topografiska eller andra objekt, till exempel stängsel och kraftledningsstolpar, då detta bedömts vara
av intresse för förståelsen av en lämnings avgränsning och status. Avvikelser för gjorda inmätningar
uppgår som mest till cirka två meter. Ett schakt (S78,
L2016:468) har inritats manuellt på grund av bristfällig GPS-signal till följd av tät vegetation.

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

Samtliga schakt, kontexter och grävenheter dokumeterades och beskrevs på för ändamålet upprättade
dokumentationsblanketter. Digitala inmätningar och
analogt upprättat dokumentationsmaterial har överförts och sammanställts i dokumentationssystemet
Intrasis. En löpande fotodokumentation har skett av
övergripande miljöer, samtliga grävda schakt samt
påträffade kontexter och fynd.

Fyndstrategi

Rapportering
Insamlad fältdata har lagrats och bearbetats i Intrasis
och ArcGIS. Beskrivningar av schakt, kontexter och
grävenheter har sammanställts i tabellformat.
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Förundersökningens resultat har registrerats i KMR
efter godkännande av Länsstyrelsen.
Rapporten har distribuerats digitalt i enlighet med
Länsstyrelsen beslut.

Samtliga påträffade fynd fotograferades och beskrevs
översiktligt under fältarbetsfasen. Efter dokumentation återdeponerades påträffade fynd in situ. I
enlighet med Länsstyrelsens direktiv har inga fynd
omhändertagits. Av denna anledning har heller ingen
mer omfattande registrering av fynden kunnat ske,
vilket innebär att till exempel uppgift om vikt saknas i
fyndlistan, bilaga 4.

Resultat
L2018:740

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

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

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

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

Fig. 6. Avgränsningsdirektiv för L2018:740.

Resultat
Boplatslämningen är belägen i en sydvästsluttning
med gles blandskog och enstaka större stenblock (fig.
5 och 7). En gångstig går genom lämningen i öst-västlig riktning (fig. 9). Sydväst om lämningen sluttar
terrängen mer kraftigt och cirka 10 meter söder om
lämningens begränsning finns en hålväg (L2016:129)
löpandes i öst-västlig riktning, ned mot lägre liggande
markytor mot väst. Söder om hålvägen finns ett stängsel och på ytorna söder därom vidtar ett område med
idag övergivna och förfallna ekonomibyggnader från
modern tid.
Lämningen avgränsades genom sökschaktning (S73S77, bilaga 1) med grävmaskin samt grävning av

grävenheter för hand (fig. 7 och 9 samt bilaga 3). Vid
sökschaktningen påträffades kulturpåverkade ytor
med sot, kol, enstaka skärvig sten samt förhistorisk
keramik (fig. 8). I schakt 74 påträffades även en anläggning i form av en härd (A1165). Boplatsen bedöms
mot söder sträcka sig fram till hålvägen L2016:129,
och mot öst drygt 15 meter från nuvarande fornlämningsgräns. Noteras kan att lämningens begränsning
mot väst förefaller sammanfalla med den tilltagande
sluttningen i denna riktning. Mot nordöst avgränsas
lämningen av berg.
I lämningens sydvästra del obeserverades en stenrad
med fyra stycken större stenar som preliminärt tolkas
utgöra en del av en terrasserad yta mot norr (A1193,
fig. 9). Om anläggningen har en koppling till den
förhistoriska boplatsen har dock inte fastställts inom
ramen för förundersökningen.
Två schakt grävdes söder om hålvägen, på andra sidan
stängslet (S76, S77). Dessa innhöll omrörda massor
med inslag av recent material. Ytorna ansluter till de
ovan nämnda förfallna ekonomibygganderna och
hela området söder om stängslet bedöms ha modulerats i modern tid och sakna antikvariskt intresse.

Bedömning
Fig. 7. Sökschaktning med grävmaskin. I förgrunden
schakt 74. Från väst.
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Lämningens utbredning justeras i KMR, utifrån
påträffade fynd och anläggningar i enlighet med fig. 9.

Fig. 9. Plan över grävda schakt, grävenheter och påträffade kontexter och fynd vid L2018:740. Skala 1:400.
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En påträffad keramikskärva (F1170, fig. 8) i härden
A1165 i form av en mynningsdel till ett kärl bedöms
preliminärt, utifrån form och möjliga kamstämplar
vid skuldran, kunna dateras till senneolitikum-äldsta
bronsålder (bedömningen gjord av fil. dr Thomas
Eriksson 2020-01-09 utifrån fotografier, och är därför
något osäker).
I samband med utredningen har även antikvarisk
status av hålvägen L2016:129 ändrats från Övrig
kulturhistorisk lämning till Fornlämning, i enlighet med
rekommendation i Riksantikvarieämbetets lämningstyplista.

L2016:801
Lämningstyp: Boplatslämning
Beskrivning KMR: Boplats, ca 50x10-20 m (NÖ-SV).
I områdets SV del påträffades 2 kvartsavslag. Enstaka
skärvsten förekommer i hela området och två skärvstenskoncentrationer/anläggningsrester kunde iakttagas. Boplatsen förefaller ytmässigt stor, men fyndfattig.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Fig. 11. Avgränsningsdirektiv för L2016:801.

anmälan till Riksantikvarieämbetet år 1996 (KMR).
Lämningen har därefter omfattats av en arkeologisk
utredning år 2011 (Ahlbeck 2011) samt ytterligare
en utredning år 2019 (Westrin 2019). Vid den senare
utredningen påträffades kvartsavslag och kulturpåverkade ytor direkt nordöst om L2016:801, som inledningsvis tilldelades ett separat lämningsnummer
(L2018:747), men som senare tillförts L2018:801 i
registret och ingår efter detta i samma lämning (fig. 5).

Direktiv för avgränsning
Antikvarisk bakgrund

Lämningen skulle avgränsas mot nordöst (fig. 11).

Lämningen registrerades första gången efter en

Fig. 10. Schaktning och grävning av grävenheter vid L2016:801.
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Fig. 12. Plan över grävda schakt, grävenheter och påträffade kontexter och fynd vid L2016:801. Skala 1:300.

Resultat
Ytan för avgränsning utgjordes av ett flackt, skogsbevuxet höjdparti med ställvisa ytor med berg i dagen.
Området har delvis påverkats av täktverksamhet,
framför allt mot öst, men också av moduleringar för
gång- och cykelstigar (fig. 12).
Lämningen avgränsades genom grävning av sökschakt
med maskin (S54-S59, bilaga 1) samt grävning av
grävenheter för hand (bilaga 3). De berörda ytorna
kunde mot öst bekräftas vara kraftigt störda av täktverksamhet och modulering för gångvägar (S56,
S57) Ytorna i denna del utgjordes av upp till en meter
tjocka lager av påförda massor. Under dessa påträffades vid grävning av en grävenhet i schakt 56 (G1034)
fem bitar av bearbetad kvarts (F1038, fig. 13). Mot N
ansluter större, sammanhängande partier med berg
och i övriga schakt och grävenheter påträffades ingen-

Fig. 13. Bearbetad kvarts (F1038) påträffad i samband
med avgränsning av L2016:801.

ting av antikvariskt intresse.

Bedömning
En marginell justering av lämningens begränsning
görs mot nordöst, i enlighet med fig. 12.
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Fig. 14. Översiktskarta med registrerade lämningar vid Masmo inför förundersökningen markerade i rött. Läget
för lämningarna L2017:9926, L2018:754, L2016:380 och L2016:933 markerade med röda pilar. Skala: 1:5000.

L2017:9926
Lämningstyp: Boplats.
Beskrivning KMR: Stenåldersboplats, ca 280x70-150
m (NÖ-SV). Fynd av lergodsfragment, skifferbrynen, obrända ben, järnockra. Inom området har höga
fosfatvärden konstaterats.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Den gropkeramiska så kallade Masmoboplatsen blev
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uppmärksammad av Ivar Schnell år 1935 i samband
med fynd påträffade vid trädgårdsarbete och sandtäktning vid Masmo gård. När Schnell tio år senare
besökte platsen konstaterades att fortsatt täktverksamhet inom området sannolikt hade förstört delar av
fornlämningen och att resterande delar då riskerade
samma öde (ATA 3924/45).
År 1948 genomförde Stockholms stadsmuseum en
mindre arkeologisk provundersökning och fosfatkartering inom området (ATA 3119/48).

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

År 1967 besiktigades boplatsen i samband med
upprättande av ett förslag till ny områdesplan för
Vårby gård. Vid besiktningen konstaterades ingen ny
skadegörelse ha skett men att fyndförande lager då låg
öppet exponerade och att en härd delvis rasat ned i en
schaktvägg till ett angränsande grustag (Åkerlund &
Olsson 1996:6).
Inför byggandet av bostäder på Myrstuguberget
fosfatkarterades lämningen år 1979. Med ledning av
resultaten av fosfatkarteringarna, samt en med dessa
resultat sedan tidigare korrelerande fyndspridningsbild, bestämdes fornlämningens utbredning till den
som gäller i KMR idag.

Resultat
Läget för schakt och provrutor från undersökningarna
1982-1983 har rektifierats och bekräftar att boplatsens tidigare fastställda utbredning överensstämmer
med dagens lägesangivelse i KMR (fig. 16). Hela
den norra delen av boplatsen togs efter delundersökningarna bort i samband med byggandet av vägar
och trafikplats. Fornlämningen har således en annan
utbredning än vad som inför förundersökningen
framgick av KMR. Hur stora ytor mot väst som borttogs i samband med byggnationerna under 1980- talet
har inte varit möjligt att utifrån kart- och arkivanalysen exakt fastställa. I samband med arbetena inträffade dessutom minst ett ras som sannolikt kraftigt
bidragit till att påverka områdets topografi söder om
dagens Myrstuguvägen. Norr om den nya gränsen för

Arkeologiska delundersökningar genomfördes av
boplatsen åren 1982-1983 och 1985. Den huvudsakliga orsaken var anläggandet av en trafikplats vid
Glömstavägen (väg 259) samt vägar för bil- och gångtrafik till Myrstuguberget. Delundersökningarna
omfattade boplatsens norra delar (fig. 16).

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

Fig. 15. Myrstuguvägen inom den norra delen av L2017:9926, fotograferad från sydöst.
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Fig. 16. Tidigare grävda undersökningsschakt och provrutor rektifierade mot begränsningen av L2017:9926 inför
förundersökningen. Skala: 1:1000.
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Resultat

fornlämningen bedöms dock inga lämningar kvarligga
intakta.

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

Bedömning
Lämningen justeras i KMR i enlighet med fig. 16.

L2018:754
Lämningstyp: Boplats.
Beskrivning KMR: Boplats ca 70x20m(NV-SÖ).
Inom området framkom vid provgropsgrävning 4
bitar slagen kvarts och ett 10-tal skärvstenar.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

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

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

Bedömning
Lämningens utbredning justeras mot söder i KMR,
utifrån påträffade fynd, i enlighet med fig. 19. Den
ursprungliga fyndplatsen L2016:567 har i KMR överförts till L2018:754. Det kvartsfynd (F200035) som

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

Fig. 17. Avgränsningsdirektiv för L2018:754.
Fig. 18. Berg och storblockig terräng avgränsar L2018:754
mot norr.
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Fig. 19. Plan över grävda schakt, fynd och ny begränsning för L2018:754. Skala 1:500.
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detta som lämningen får sin nuvarande begränsning i
KMR (fig. 14).

påträffades cirka 40 meter norr om lämningen var
enstaka och utan koppling till övrig kulturpåverkan
och fyndet registreras som en separat fyndplats med
lämningsnummer L2020:1435.

Direktiv för avgränsning

L2016:380
Lämningstyp: Boplats.
Beskrivning KMR: Stenåldersboplats, 300x50 m
(NNV-SSÖ). Ytligt liggande kvartsavslag i sandbacken. Området delvis använt till grustag.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

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

Fig. 20. Avgränsningsdirektiv för L2016:380.

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

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

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

urschaktade ytorna uppgår till närmare 10 meter och
tidigare eventuella boplatslämningar sydväst om den
begränsning som idag gäller för fornlämningen i KMR
bedöms vara förstörda.
I syfte att säkerställa detta grävdes ett antal sökschakt
med grävmaskin inom den del av fornlämningen som
skulle avgränsas (fig. 22, S68-S72, bilaga 1). Innehållet
i schakten, som utgjordes av omrörda och omflyttade massor av sandblandad morän, större stenar och
enstaka recent tegel bekräftade antagandet att ingen
fornlämning kvarligger inom dessa ytor.

L2016:933
Lämningstyp: Fyndplats.
Beskrivning KMR: Fyndplats för 1 st slipsten av sandsten 11x3,5-5 cm st och 2,5 cm tj. med fyra slipade
sidor. Långsidorna är konkava, ena kortändan skadad.
1 st avslag av granit samt 2 st slipstensfragment av
sandsten (uppgifter hämtade från äldre inventeringsbok).
Antikvarisk bedömning KMR: Övrig kulturhistorisk
lämning.

Antikvarisk bakgrund
Bedömning
Lämningens begränsning kvarstår oförändrad i KMR.
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Fynden påträffades 0,15 meter under markytan vid
schaktning i samband med arkeologisk utredning

Fig. 23. Plan över grävda schakt vid L2016:933. Skala 1:300.

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

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

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

Fig. 24. Avgränsningsdirektiv för L2016:933.

Åtta stycken sökschakt grävdes med maskin mot
sydväst(fig. 23, S60-67, bilaga 1). Ingenting av

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

Det bör påpekas en viss osäkerhet rörande lägesangivelsen för fyndplatsen L2016:933 i KMR, då fyndplatsen inprickades manuellt för snart 20 år sedan
och uppgifterna efter detta har migrerats till nya digitala registersystem. Lägesangivelsen i den äldre inventeringsboken överensstämmer dock förhållandevis
väl med dagens markering i KMR. En felmarginal på
ett tiotal meter skulle dock kunna innebära att fyndplatsen i realiteten ligger längre mot nordöst. Oavsett
detta finns ingen fornlämning inom det av Länsstyrelsen utpekade området för avgränsning.
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Fig. 26. Fyndplatsen L2016:933.

Fig. 27. Plan över grävda schakt vid L2016:468. Skala 1:500.
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Bedömning

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

Lämningens begränsning kvarstår oförändrad i KMR.

L2016:468
Lämningstyp: Boplats.
Beskrivning KMR: Boplats, utan synlig anläggning,
150x100 m (NV-SÖ). (Uppgifter hämtade från äldre
inventeringsbok).
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Tio stycken sökschakt grävdes med maskin i syfte att
avgränsa lämningen mot nordväst (fig. 27, S41-49,
S78, bilaga 1). I nära anslutning till lämningen observerades en svag kulturpåverkan i form av rester av
kulturlager (A812 och A874). I övrigt påträffades
endast anläggningar av bedömd sen datering (modern
tid), i form av stolphål och diken.

Bedömning
Antikvarisk bakgrund

Lämningens begränsning kvarstår oförändrad i KMR.

Lämningen omfattar idag en yta av cirka 1 ha (fig. 25)
och påträffades i samband med en arkeologisk utredning år 1993. Året därpå förundersöktes boplatsen,
vilket resulterade i fynd av bland annat keramik och
bearbetad kvarts. Samma år, 1994, slutundersöktes
den södra delen av boplatsen. Fynd och anläggningar
daterade lämningen huvudsakligen till sen tidigneolitikum, men aktiviteter kunde även spåras från mellanneolitikum och äldre järnålder. I samband med undersökningen påpekades att lämningen inte var avgränsad
mot norr (KMR).

L2016:1137
Lämningstyp:Boplats
Beskrivning KMR: Boplats, minst 10x10 m. Inom
området påträffades sparsamt med slagen kvarts och
flinta. I åkern förekom även spridd skärvsten. Någon
närmare kartering av fynd/skärvstensspridningen
gjordes ej varför 10x10 m är att betrakta som ett minimimått (uppgifter hämtade från äldre inventeringsbok).
Antikvarisk bedömning KMR: Möjlig fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Anmälan om lämningen till fornminnesregistret gjordes år 1996 (KMR).

Direktiv för avgränsning

Fig. 28. Avgränsningsdirektiv för L2016:468.
Fig. 29. Avgränsningsdirektiv för L2016:468.

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

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

27

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

Fig. 30. Defekt löpare/knacksten, F731.

Fig. 31. Stolphål och härdbotten i schakt 38. Från sydväst.

Fig. 32. Översiktskarta med registrerade lämningar vid Loviseberg inför förundersökningen markerade i rött. Läget
för lämningen L2016:1137 markerad med röd pil. Skala: 1:5000.
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Fig. 32. Plan över schakt, kontexter och fynd påträffade vid avgränsning av L2016:1137. Skala 1:300.

Resultat
Sju stycken sökschakt grävdes med grävmaskin (fig.
33, S34-S40, bilaga 1). Inom en cirka 200 m2 stor
yta påträffades kulturpåverkade lager med förhistorisk keramik (F659, och bilaga 4), bearbetad kvarts
(F673, F730, bilaga 4), två löpare/knackstenar av
bergart (F729, F731, fig. 30, bilaga 4) samt anläggningar i form av stolphål (A732-750, fig. 31 och bilaga
2) och två härdrester (A667, A756, bilaga 2).
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Eventuellt fortsätter lämningen vidare in under den
mot öst angränsande Lovisebergsvägen. Direkt öst
om Lovisebergsvägen vidtar en bergshöjd, vilken bör
utgöra lämningens absoluta gräns i denna riktning.

Bedömning
Lämningens utbredning justeras i KMR utifrån påträffade fynd och anläggningar, i enlighet med fig. 33. Den
antikvariska bedömningen ändras från Möjlig fornlämning till Fornlämning.

Fig. 34. Översiktskarta med registrerade lämningar vid Flemingsbergs gård inför förundersökningen markerade i
rött. Läget för lämningen L2016:813 markerad med röd pil. Skala: 1:5000.

L2016:813

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

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

Antikvarisk bakgrund
Gravfältet registrerades i fornminnesregistret i
samband med förstagångsinventeringen år 1935
(KMR). I samband med en planerad ny vägsträckning omfattades lämningen av en arkeologisk förundersökning år 2008 (Evanni 2009) Ingenting av anti-
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kvariskt intresse påträffades i samband med insatsen,
men lämningens utbredning justerades något vid
detta tillfälle till den utbredning gravfältet har i KMR
idag (fig. 34).

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

Resultat
Den aktuella ytan utgjordes av flack trädbevuxen
terräng med inslag av tätare buskage (fig. 36). Mot
sydväst och fornlämningsgränsen var ett mindre dikeoch väst om detta ställvis berg i dagen (fig. 37).
Elva sökschakt grävdes med grävmaskin med utgångspunkt från lämningsbegränsningen och vidare mot
nordöst (fig. 37, S23-S33, bilaga 1). De aktuella
ytorna innehöll ställvis omrörda och påförda massor
med material av recent karaktär (tegel, cement m.m.).
Ingenting av antikvariskt intresse påträffades.

Bedömning
Lämningens begränsning kvarstår oförändrad i KMR.

Fig. 35. Avgränsningsdirektiv för L2016:813.

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

Direktiv för avgränsning

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

Antikvarisk bakgrund
Lämningen anmäldes av Huddinge hembygdsförening och registrerades i fornminnesregistret år 1991.

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

Fig. 38. Översiktskarta med registrerade lämningar vid väg 259/Gladövägen inför förundersökningen markerade i
rött. Lägena för lämningarna L2016:606 och L2013:9685 markerade med röd pil. Skala: 1:5000.
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Resultat
Torpet Grindstugan tillhörande Gladö, belägen snett
mitt emot infarten till Sundby, har inte gått att återfinna på någon historisk karta. Den äldsta kända
uppgiften om Grindstugan utgörs, enligt uppgifter
från Huddinge hembygdsförening, av en notering i
en husförhörslängd från år 1689 och den sista kända
uppgiften är från en jordebok daterad år 1749 (Ström
1999:100). Den äldsta kartan över Gladös ägor utgörs
av en rågångskarta från år 1781 (Lantmäteristyrelsens
arkiv, A41-6:1) och i denna syns inte Grindstugan
vara utritad. Kartan är dock förhållandevis sparsam
med information om bebyggelsen i området generellt,
och kan därför inte tas som säker inteckning för att
torpet då var permanent övergivet.

Fig. 39. Spisröset A306 partiellt framrensad för hand.
Från väst.

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

Bedömning

Vid en besiktning på platsen påträffades resterna av
ett spisröse. Vid en grov framrensning för hand framkom innehåll av bland annat sot, kol och tegel (A306,
fig. 39 och 41). Anläggningen var belägen på ett impediment med ställvisa ytor med berg i dagen, cirka 35
meter nordväst om platsangivelsen för L2016:606 i
KMR (fig. 41). Ytterligare lämningar och kulturlager
bedöms kunna finnas inom den cirka 15x80 m stora
bergsklack på vilken torpet bedöms ha varit belä-

Det finns ännu kvar lämningar efter torpet Grindstugan.
Utifrån topografin kan dessa bestämmas vara koncentrerade till en cirka 15x80 meter stor kvarvarande
bergshöjd, direkt väst om Haningeleden. Lämningens
utbredning justeras i enlighet med fig. 41. Antikvarisk
status ändras från Möjlig fornlämning till Fornlämning.

Fig. 40. Impedimentet på vilket rester av torplämningen L2016:606 ännu finns kvar. Från sydväst.
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Fig. 41. Plan över utbredningen av kvarliggande lämningar inom torplämningen L2016:606, samt ovan mark synligt spisröse
(A306). Skala 1:500.
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L2013:9685
Lämningstyp: Boplatslämning övrig.
Beskrivning KMR: Boplatslämning, övrig, 9x7 m
(NV-SÖ) bestående av 2 kulturlagerrester.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Antikvarisk bakgrund
Lämningen påträffades i samband med en arkeologisk utredning år 2017 (Celin, Lundin & Westrin
2017:20).

Fig. 42. Avgränsningsdirektiv för L2013:9685.

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

lämningens angivna belägenhet i KMR (fig. 43 och 44,
S10-S16, bilaga 1). Ingenting av antikvariskt intresse
påträffades.

Resultat

Bedömning

Sju stycken sökschakt grävdes med utgångspunkt från

Lämningens begränsning kvarstår oförändrad i KMR.

Fig. 43. Sökschakting vid L2013:9685. Från nordöst.
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Fig. 44. Plan över grävda schakt kring L2013:9685. Skala 1:300.
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Fig. 45. Översiktskarta med registrerade lämningar kring L2013:9816 inför förundersökningen markerade i rött.
Den aktuella lämningen markerad med röd pil. Skala: 1:5000.

L2013:9816

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

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

Antikvarisk bakgrund
Lämningen påträffades i samband med en arkeologisk utredning 2016-2017 (Celin, Lundin & Westrin
2017:37).
Fig. 46. Avgränsningsdirektiv för L2013:9616.
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Fig. 47. Plan över schakt, påträffade fynd samt ny begränsning för L2013:9816. Skala 1:300.

Resultat
Lämningen är belägen i åkermark i en svag sydöst-sluttning. Ytorna längre mot nordöst är tagna i anspråk för
ett brofundament till väg 259 och är kraftigt modulerade (fig. 47 och 48).
Sex stycken sökschakt grävdes med grävmaskin mot
nordöst, med utgångspunkt från lägesangivelsen av
L2013:9816 i KMR (fig. 47, S17-S22, bilaga 1). Inom
ett cirka 350 m2 stort område konstaterades kulturpåverkan under ovanliggande matjord (ploglager). Indi-
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Fig. 48. Boplatsytan till L2013:9816. Från söder.

Resultat

kationerna utgjordes av sot, kol, skärvig och skörbränd sten samt förekomst av bränd lera och enstaka
fragment av förhistorisk keramik (F448, F464, F493).
Lämningarna tolkas preliminärt utgöra utkanten av
en boplats vars centrala delar eventuellt kan återfinnas
längre mot nordväst. Sentida marknyttjande bedöms
kraftigt ha påverkat lämningens bevarandestatus
vilket innebär att endast fragment av kulturlager och
eventuella anläggningar finns bevarade.

Lämningen är belägen på ett cirka 12x12 meter stort
och 1,5 meter högt åkerimpediment (fig. 50). Impedimentet är idag ställvis belamrat med talrika mängder röjningssten och bevuxet med högt gräs, sly och
enstaka mindre träd. Kringliggande ytor utgörs av
flack åkermark. Mot söder ansluter skogbevuxen
impediment mark med partier av berg.

Bedömning
Lämningens utbredning justeras utifrån påträffade
fynd och kulturpåverkade lager enligt fig. 47.

L2013:9877
Lämningstyp: Stensättning.
Beskrivning KMR: Förmodad stensättning, 20 m och
0,5 m h. i den S kanten av häll, där en mindre del av
den N sidan torvades av. Stenarna uppfattades vara
omsorgsfullt lagda. Ingen kantkedja kunde ses i den
del som togs fram. Efter dokumentation lades torven
tillbaka.
Antikvarisk bedömning KMR: Fornlämning.

Fig. 50. Impedimentet med stensättningen L2013:9877.
Från norr.

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

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

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

Fig. 49. Avgränsningsdirektiv för L2013:9877.

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

Bedömning
L2013:9877 utgörs av minst två stensättningar
belägna på och i direkt anslutning till ett cirka 12x12
meter stort impediment omgivet av åkermark. Uppgiften i KMR att stensättningen L2013:9877 skulle vara
20 meter i diameter stor bedöms vara felaktig, då
det impediment lämningen är belägen på de facto är
mindre än detta. Möjligen har uppgiften sin grund i
en felskrivning och att den faktiska storleksangivelsen
istället ska vara 2,0 meter i diameter?
På impedimentet, under senare påförd röjningssten,
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bedöms det kunna finnas fler stensättningar. Fornlämningen uppfattas vara begränsad till åkerimpedimentet och de direkt omgivande ytorna, vilket innebär
att lämningen som mest omfattar en total yta av cirka
12x13 meter. En justering av fornlämningen begränsning har skett i enlighet med fig. 53.

Fig. 53. Plan över schakt och kontetxer samt ny begränsning för L2013:9877. Skala 1:300.
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Utvärdering av undersökningsplan
De målsättningar som i undersökningsplanen formulerades inför den arkeologiska förundersökningen har
uppnåtts. Resultaten har redovisats i rapportform, att
fungera som underlag för vidare antikvarisk hantering
av Länsstyrelsen och för Trafikverkets fortsatta planarbete. En digital version av rapporten finns tillgänglig via KMR/Forndok, för alla övriga som önskar ta del
av resultaten. Justeringar av de berörda lämningarnas
begränsningar, beskrivningar samt i berörda fall antikvarisk status har skett i Kulturmiljöregistret.
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Bilaga 1. Schakt
Nr
1

Beskrivning
Djupm Fynd
Överst0,05mgrästorv.Därunder0,30mploglagerav
0,35 Recentjärn
mylligleramedinslagavsilt.Ibottenlera(CͲhorisont).

2

Överst0,05mgrästorv.Därunder0,35mploglagerav
mylliglera.Ibottenlera(CͲhorisont).

0,4

L2013:9877

3

Överst0,05mgrästorv.Därunder0,35mploglagerav
mylliglera.Ibottenlera(CͲhorisont).

0,35

L2013:9877

4

Överst0,05mgrästorv.Därunder0,35mploglagerav
mylliglera.iSVdelen4st0,2Ͳ0,4mstorastenar
(odlingssten).Ibottenlera(CͲhorisont).

0,35

L2013:9877

5

Överst0,05mgrästorv.Därunder0,35mploglagerav
mylliglera.Ibottenlera(CͲhorisont).

0,4 Recentjärnspik

L2013:9877

6

Överst0,05mgrästorv.Därunder0,35mploglagerav
mylliglera.Ibottenlera(CͲhorisont).

0,4

L2013:9877

7

Överst0,05mgrästorv.Därunder0,35mploglagerav
mylliglera.Ibottenlera(CͲhorisont).

0,4

L2013:9877

8

Överst0,05mgrästorv.Därunder0,35mploglagerav
mylliglera.Ibottenlera(CͲhorisont).

0,4 Tegel

9

Överst0,05mgrästorv.Därunder0,35mploglagerav
mylliglera.MotNtvåstenar,0,15Ͳ0,3mstora
(odlingssten).Ibottenlera(CͲhorisont).

0,4

L2013:9877

10

Matjordslageravmylliglera0,4m,därunderlera.

0,5 Tegel

L2013:9685

11

Matjordslageravmylliglera0,4m,därunderlera.

0,5 Tegel,järnspik

L2013:9685

12

Matjordslageravmylliglera0,35m,därunderlera.

0,4

L2013:9685

13

Matjordslageravmylliglera0,35m,därunderlera.

0,45

L2013:9685

14

Matjordslageravmylliglera0,35m,därunderlera.

0,5 Recentjärn

L2013:9685

15

Matjordslageravmylliglera0,35m,därunderlera.

0,4 Tegel

L2013:9685

16

Matjordslageravmylliglera0,35m,därunderlera.

0,4

L2013:9685

17

Ploglager,0.35mdjupt,avsiltiglera.Motbotten
enstakainslagavsot,kolochbrändlera.Ibottenlera.

0,45

L2013:9816

18

Ploglager,0,4mdjupt,avsiltiglera.Motbotteninslag
avsot,kol,brändlerasamtenstakaskärvigoch
skörbrändsten.Avtagandekulturpåverkanmot
schaktetsSdel.Ibottenlera.

0,5 Keramik(AͲ
gods)

45

P

1

Kontext
221(stolphål)

Lämning
L2013:9877

241(stensättning) L2013:9877

L2013:9816

Nr
19

Beskrivning
Djupm Fynd
Ploglager,0,35mdjupt,avsiltiglera.Motbotteninslag
0,4 Keramik(AͲ
avsot,kol,brändlerasamtenstakaskärvigoch
gods)
skörbrändsten.Avtagandekulturpåverkanmot
schaktetsSdel.Ibottenlera.

20

Matjordslageravsiltiglera,0,4mdjupt.INdelenmot
plogsulaninslagavsot,kolsamtskärvigochskörbränd
sten.MotSmatjordslageravsiltiglera0,3mdjuptutan
påtagligkulturpåverkan.Ibottenlera.

21

Matjordslageravsiltiglera,0,4mdjupt.INdelenmot
plogsulaninslagavsot,kolsamtskärvigochskörbränd
sten.MotSmatjordslageravsiltiglera0,3mdjuptutan
påtagligkulturpåverkan.Ibottenlera.

22

Matjordslageravsiltiglera,0,3mdjupt.INdelenmot
plogsulaninslagavsot,kolsamtskärvigochskörbränd
sten.MotÖomrördalagermedrecentainslagiformav
cement,sprängstenochståltråd.MotSmatjordslager
avsiltiglera0,3mduptutanpåtagligkulturpåverkan.I
bottenlera.

0,4

L2013:9816

23

Vegetationslager0,1m,därunderlerigsilt.DeÖ
delarnaavschaktetinnehöllpåfördamassormed
sprängstenochlera.Ibottenlerigsilt.

0,5

L2016:813

24

Vegetationslager0,1m,därundersiltiglera.Motdikei
SÖpåfördamassoravstenochsiltiglera.Ibottensiltig
lera.

0,45

L2016:813

25

Vegetationslager0,1m,därunderpåfördamassormed
stenochsiltiglera.Ibottensandigmorän.

26

Vegetationslager0,1m,därundersilt.DeSdelarnaav
schaktetinnehållavpåfördamassormedstenblock,
stenochlera.Ibottensandigsilt.

27

Vegetationslager0,15mdupt,därundermatjordav
lerigsilt0,3mdjupt.Ibottensiltiglera.

0,5 Tegel,bränd
lera

L2016:813

28

Vegetationslager0,15mdupt,därundermatjordav
lerigsilt0,3mdjupt.Ibottensiltiglera.

0,5 Tegel,bränd
lera

L2016:813

29

Vegetationslager0,15mdupt,därundermatjordav
lerigsilt0,2mdjupt.Ibottensiltiglera.

0,4 Tegel,bränd
lera

L2016:813

30

Vegetationslager0,15mdupt,därundermatjordav
lerigsilt0,2mdjupt.Ibottensiltiglera.

0,4 Tegel,bränd
lera

L2016:813

31

Vegetationslager0,15mdupt,därundermatjordav
lerigsilt0,2mdjupt.Ibottensiltiglera.

0,4 Tegel,bränd
lera

L2016:813

46

0,5 Keramik(AͲ
gods),bränd
lera

0,45 Brändlera

0,5 Tegel

0,55

Kontext

Lämning
L2013:9816

L2013:9816

L2013:9816

L2016:813

L2016:813

Nr
32

Beskrivning
Vegetationslager0,15mdupt,därundermatjordav
lerigsilt0,2mdjupt.Ibottensiltiglera.

Djupm Fynd
0,4 Tegel,bränd
lera

33

IVdelen:vegetationslager0,15mdupt,därunder
matjordavlerigsilt0,2mdjupt.MotÖenrecent
stödmuravbetong.Öomdennafyllnadsmassorav
mylligsiltiglera.Ibottensiltiglera

0,4 Tegel,bränd
lera

L2016:813

34

Matjord0,35m,medenstakainslagavskärvigoch
skörbrändsten.Undermatjordslagretsilt.Idecentrala
delarnaavschaktetkulturpåverkaniformavskärvig
ochskörbrändsten,sotochkol.Ibottensilt.

0,4 Keramik(AͲ
gods)

L2016:1137

35

Matjord0,35m,medenstakainslagavskärvigoch
skörbrändsten.Undermatjordslagretsilt.Idecentrala
delarnaavschaktetkulturpåverkaniformavskärvig
ochskörbrändsten,sotochkol.Ibottensilt.

0,4 Kvarts(kärna)

36

Matjord0,35m,medenstakainslagavskärvigoch
skörbrändstenidecentraladelarnaavschaktet.I
bottensilt.

0,4

L2016:1137

37

Matjord0,35mtjocktavmylligsiltmedinslagav
enstakaskärvigochskörbrändsten.Underplogsulan
siltmedinslagavenstakasotochkolsamtskärvigoch
skörbrändsten.AvtagandekultupåverkanmotN.Tvärs
genomschaktetenrecentnedgrävningförledning.

0,4

L2016:1137

38

Matjord0,45mtjocktavmylligsiltmedinslagav
enstakaskärvigochskörbrändsten.Underplogsulan
siltmedinslagavenstakasotochkolsamtskärvigoch
skörbrändsten.AvtagandekultupåverkanmotN.

0,5 Kvarts,löpare

39

Matjord0,35mtjocktavmylligsiltmedinslagav
enstakaskärvigochskörbrändsten.Underplogsulan
siltmedinslagavenstakasotochkolsamtskärvigoch
skörbrändsten.AvtagandekultupåverkanmotN.

0,4 Löpare/knackst
en

L2016:1137

40

Matjord0,35mtjocktavmylligsiltmedinslagav
enstakaskärvigochskörbrändsten.Underplogsulan
silt.

0,4

L2016:1137

41

Siltmedinslagavmylla0,4m.Därundersiltinblandad
leramedinslagavsand.Ytanpåverkadavsentida
ingreppochdelvispåfördajordmassor.

0,5

771,776
(stolphål),781
(grop)

L2016:468

42

Recentapåfördajordmassoravlerblandadsand.I
bottensilt.

0,5

791(dike)

L2016:468

43

Äldreploglageravsandigmylla,därundersiltidsand.

0,35

812(kulturlager)

L2016:468

44

Ploglager0,Ͳ0,35mdjupt,därundersiltigsand.

0,35

854(lager)

L2016:468

47

Kontext

667(härd)

Lämning
L2016:813

L2016:1137

732,738,744,750 L2016:1137
(stolphål),756
(härdbotten)

Nr
45

Beskrivning
Ploglageravmylligsilt,0,35mdjupt.Därundersiltig
sand.

Djupm Fynd
0,35

46

Ploglageravsiltigmylla,0,35mdjupt.Därundersiltig
sand.

0,35

47

Ploglageravmylligsilt,0,35m.Därundersiltigsand.

48

Kontext

Lämning
L2016:468

874(lager)

L2016:468

0,4

L2016:468

Ploglageravsiltigmylla,0,35m.Därundersiltigsand.
SchaktetsVdelpåverkadavsentidaingrepp,sannolikti
sambandmedanläggandetavdenintilliggandevägen.

0,35

L2016:468

49

Ploglageravsiltigmylla,0,35mdjupt.Därundersilt.IV
delenetttäckdike.

0,45

50

Vegetationslager,0,1Ͳ0,15mdjupt,därundermorän.

0,15 Kvarts(1
plattformskärn
asamt2
mikroavslag)

L2018:754

51

Vegetationslager0,05mtjockt,därundermorän.

0,15

L2018:754

52

Vegetationslager0,05m.Därundermorän.

0,15 Kvarts(avslag,
ca10mmstort.
Svårbedömd)

L2018:754

53

Vegetationslager0,05mdjupt.Därundermoränmed
en0,2mstorsten.

0,1

L2018:754

54

Vegetationslager0,1mtjockt,därunderberg.

0,1

L2016:801

55

Vegetationslager0,1mtjockt,därunder0,2mtjockt
lageravsandmedinslagavmorän.MotVberg.

0,4

L2016:801

56

Schaktetgrävtgenom1,0mtjocka,påfördamassorav
sandochmyllamedinslagavtegel.Underdepåförda
massornasand.

1 Tegelsten,
kvarts

57

Påfördamassoravsandochmylla.Underdettasand.

0

58

Vegetationslager0,1mtjockt,därunderbergmotÖ.
MotVsand.

0,3

L2016:801

59

Vegetationslager0,1mtjockt,därundersand.

0,3

L2016:801

60

Vegetationslager0,05m,därundersand.

0,5

L2016:933

61

Vegetationslager0,05m,därundersand.

0,6

L2016:933

62

Vegetationslager0,05m,därundersand.

0,4

L2016:933

63

Vegetationslager0,05m,därundersand.

0,5

L2016:933

64

Vegetationslager0,05m,därundersand.

0,4

L2016:933

65

Vegetationslager0,05m,därundersand.

0,5

L2016:933

66

Vegetationslager0,05m,därundersand.

0,45

L2016:933

48

928(dike)

L2016:468

L2016:801

0,65

L2016:801

Nr
67

Beskrivning
Vegetationslager0,05m,därundersand.

Djupm Fynd
0,5

68

Vegetationslager0,05m,därunderomrördaochdelvis
påfördalageravsandoch0,2Ͳ0,5mstorastenar.
DjupschaktatdenÖdelenavschaktet.

0,7

L2016:380

69

Vegetationslager0,0,5m,därunderomrördalagerav
sandmedinslagavleraoch0,2Ͳ0,5mstorastenar.

0,65

L2016:380

70

Vegetationslager0,05m,därunderomrördalagerav
sandmedinslagavleraoch0,2Ͳ0,5mstorastenarsamt
recentmaterialiformavtegel.

0,55 Tegel

L2016:380

71

Vegetationslager0,05m,därunderomrördalagerav
sand,leraoch0,05Ͳ0,2mstorastenar.Genomschaktet
löpteennedgrävningförrör/kabeliÖͲVriktning.

0,5

L2016:380

72

Vegetationslager0,05m,därunderomrördalagerav
sandmedinslagavlerasamt0,2Ͳ0,45mstorastenar.
Genomschaktetlöptetvåparalellanedgrävningarför
rör/kabeliÖͲVriktning.

0,4

L2016:380

73

0,2mtjockaochpåfördamassoravgrusigmoränför
gångstig,därundersandmedinslagavmorän.MotÖ
silt.

0,4 Keramik

L2018:740

74

MotV:0,1mtjocktvegetationslager,därundersand
medinslagavmoränmedenstakaskärvigsten.MotÖ:
0,2mpåfördamassoravgrusigmoränförgångstig.
Därundersandigmoränmedinslagavenstakaskärvig
sten,sotochkol.

0,4 Keramik

75

MotV:0,2mtjocktvegetationslagermed0,2Ͳ0,3m
storastenar,därundermoränmedinslagavsand.
Mittenavschaktet:undervegetationslagretsilt.MotÖ:
under0,2mtjocktvegetationslagersandmedinslagav
moränmedenstakaskärvigsten.

0,4 Keramik

L2018:740

76

0,2mtjockapåfördaochomrördamassormedinslag
avtegeloch0,3Ͳ0,5mstorastenar.Undetdettasandig
moränochibottensandmedinslagavmorän.Ökande
inslagavsandmotÖ.

0,5

L2018:740

77

0,2mtjocktlageravpåfördamassormed0,3Ͳ0,4m
storastenarochtegel.Underdetta0,2mtjocktlager
medsandigmorän.Ibottensandmedinslagavmorän.

0,45

L2018:740

78

Äldreploglageravsandigmylla,0,3Ͳ0,35mdjupt.
Därunderochibottensiltigsand.

0,35

L2016:468
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Kontext

1165(härd)

Lämning
L2016:933

L2018:740

Bilaga 2. Kontexter
Nr

Typ
221 Stolphål

Beskrivning
Storlekm
Anläggningenpåträffadesilera,under
0,3x0,3
ploglagretpåca0,35mdjup.Ingensynlig
mörkfärgning.2skoningsstenarsynligai
toppen,ca0,15mstora.Bedömsutgöraett
sentidastolphåltillgärdesgårdellerliknande.

241 Grav

Rundstensättningmedtätlagdstenpackning 1,5x1,5
av0,15Ͳ0,3mstora,huvudsakligenrundade
stenar.Fyllningavlera.Enstörresten,0,3x
0,5m,ianläggningensSdel.Stenpackningen
bedömspreliminärtvaraenskiktad.
Påträffadespåca0,3mdjupilera.

0,15

306 Spisröse

Närmastkvadratisktspisröseavrundadoch 3,2x3,3
skärvigsten,ca0,2Ͳ0,5mstora.Övermossad
ochbevuxenavenrönnsamtenmindreek.
MotNenuppstickandeberghäll.MotShögre
andelskärvigstenochkraftigtsotigfyllning.
Sotlagretsträckersigminst1,5mSom
anläggningen.

0,35 Tegel,smält L2016:606
buteljglas,
porslin

667 Härd

Härdrestmedfyllningavsotigsiltochenstaka 0,8x0,7
inslagavskärvigochskörbrändsten.

L2016:1137

723 Dike

Gränsföråkerytamotangränsandeväg.

L2016:1137

732 Stolphål

Rundanläggningmedfyllningavmörkfärgad
silt.
Rundanläggningmedfyllningavmörkfärgad
silt.
Rundanläggningmedfyllningavmörkfärgad
silt.
Rundanläggningmedfyllningavmörkfärgad
silt.
Härdrestmedfyllningavsotigsiltmed
enstakainslagavskärvigochskörbrändsten.

738 Stolphål
744 Stolphål
750 Stolphål
756 Härd

Höjdm

Fynd

Lämning
L2013:9877

L2013:9877

0,2x0,2

L2016:1137

0,2x0,2

L2016:1137

0,2x0,2

L2016:1137

0,2x0,2

L2016:1137
L2016:1137

771 Stolphål

Stolphålmed6Ͳ10stspräcktastenar,0,1Ͳ0,5 0,4x0,45
mstora.påträffad0,45mundernuvarande
markyta.Eventuelltsentida.Påträffadisiltig
leramedflerarecentainslagintill.

L2016:468

776 Stolphål

Stolphålmed6Ͳ8spräcktastenar,0,1Ͳ0,5m 0,3x0,35
stora.Påträffadisiltiglera.Eventuelltsentida
(ingenpåvisadförhistoriskkulturpåverkan).

L2016:468

781 Grop

Rund,sotigmörkfärgningbelägenhi
lera.Fyllningavsiltigsand.Anläggningen
fortsatteinischaktväggenochsynligi
schaktprofilen.Innehållavsentidategel.

1,1x?

791 Dike

Dikepåträffat0,5Ͳ0,6mundernuvarande
markyta.Fyllningavmylligsilt.Sentida.

9,0x0,7
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Tegel

L2016:468

L2016:468

Nr

Typ
812 Kulturlager

Beskrivning
Kulturlagerrest,någotosäker.Inslagav
enstakasotochkol.Belägenisiltigsand.

Storlekm
0,3x0,5

854 Lager

Sotochenstakakoliomgivandesiltigsand.

0,25x0,25

874 Lager

Osäkerkulturpåverkaniformavkolbemängt 2,1x0,7
ochsotflammigtlagerbelägetisiltigsand.
Kanevutgöraresteravenrotbrand.

L2016:468

890 Dike

Sentidadike.5Ͳ10mbrettoch1,5Ͳ2,0m
djupt.
Sentidatäckdikefylltmed0,1Ͳ0,25mstora 1,5x0,4
stenar.
Fyllningavsotig/sandigmoränmedinslagav 0,9x0,9
kolochskärvigsten.
Ca40mlång,5mbredoch1,5mdjuphålväg 40x5
medvallarutmedbådakanterna.

L2016:468

928 Dike
1165 Härd
1187 Hålväg

1193 Terrass

0,4mhögstensattterasskantbeståendeav
fyrastenar,ca1,0Ͳ0,4mstora
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Höjdm

Fynd

Lämning
L2016:468

L2016:468

L2016:468
Keramik
(1170)

L2018:740
L2016:129

L2018:740

Bilaga 3. Grävenheter
Nr

Beskrivning
Storlekm
1034 Sandmedfyndav5stbearbetadekvartsavslagsamtenstaka 1x1
inslagavskärvigsten.

Djupm
Lämning
0,1 L2016:801

1047 Sandutaninslagavkulturpåverkan.

1x1

0,1 L216:801

1055 MotÖberg,iVdelensandutaninslagavkulturpåverkan.

1x1

0,1 L2016:801

1065 Sandutaninslagavkulturpåverkan.

1x1

0,1 L2016:801

1079 Sandutaninslagavkulturpåverkan.

1x1

0,1 L2016:801

1171 Sandigmoränmedinslagavenstakaskärvigsten.Fyndavtvå 1x1
fragmentkeramik(1175).

0,1 L2018:740
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Bilaga 4. Fynd
Nr
448
464
493
659

Typ
Keramik
Keramik
Keramik
Keramik

673 Kvarts
729
730
731
941
942
943
1038
1163
1164
1170

Bergart
Kvarts
Bergart
Kvarts
Kvarts
Kvarts
Kvarts
Keramik
Keramik
Keramik

1175
1203
1204
200035

Keramik
Keramik
Keramik
Kvarts

Beskrivning
AͲgods.Fragment.
AͲgods.Fragment.
AͲgods.Fragment.
Mynningsbit,ca20x20mmstor.Rödfärgatgodsmed
kvartsmagring.Magringsstorlek:mellan

Lämningsnr
L2013:9816
L2013:9816
L2013:9816
L2016:1137

Kvartskärna,ca70x40mmstor.Tydligtbearbetad.Plattformena L2016:1137
änden.
Löpare/knacksten,defekt
L2016:1137
Bearbetad
L2016:1137
Löpare/knacksten,defekt
L2016:1137
Bearbetad
L2018:754
Bearbetad
L2018:754
Bearbetad
L2018:754
Bearbetad.5bitar.
L2016:801
AͲgods.Fragment.
L2018:740
AͲgods.Fragment.
L2018:740
AͲgods.Fragment.Mynningsdelprofileradskuldraocheventuella L2018:740
kamstämplar.PreliminärtdateradtillsenneolitikumͲäldre
bronsålder.
AͲgods.Fragment,2st.
L2018:740
AͲgods.Fragment.
L2018:740
AͲgods.Fragment.
L2018:740
L2018:740
ǀƐůĂŐ.
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Bilaga 5. Lämningstabell
Lämningnr
L2013:9685
L2013:9816
L2013:9877
L2016:1137
L2016:380
L2016:468
L2016:606
L2016:801
L2016:813
L2016:933
L2017:9926
L2018:740
L2018:754
L2020:1435

Lämningstyp
Boplatslämningövrig
Boplats
Stensättning
Boplats
Boplats
Boplats
Lägenhetsbebyggelse
Boplatslämning
Gravfält
Fyndplats
Boplats
Boplats
Boplats
Fyndplats

Bedömdantikvariskstatus
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Övrigkulturhistorisklämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Övrigkulturhistorisklämning
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Justeringavlämningsgräns
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nylämning

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

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

