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Sammanfattning
En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning har under mars 2021 genomförts inom
Skepptuna socken i Sigtuna kommun, Stockholms
län. Arbetet föranleddes av att ny fiberkabel skulle
markförläggas i området. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen Stockholm och företagare var IP-Only
Networks AB. Fornlämningsområdet till tre gravfält
(L2016:8492, L2016:8879, L2016:9177) samt en
stensättning (L2016:9506) berördes initialt av fibernedläggningen (DS1-3, fig. 1).
Arbetsföretaget kom under projektets gång att ändra
flera av de planerade schaktsträckorna. Schaktningsövervakning utfördes därför endast vid gravfältet
L2016:8492 i Ockelsta (DS1).

relsens önskemål skadebesiktningar vid gravfälten
L2016:8879 och L2016:9260 samt bebyggelselämningarna L2016:8683 vid Äspesta (DS2). Även gravfältet L2016:8363 vid Lövhamra kom efter en tilläggsbeställning av Länsstyrelsen att skadebesiktigas (DS4,
fig 1). Inga arkeologiska insatser genomfördes vid
L2016:9177 och L2016:9506 i Borresta (DS3).
Ingenting av antikvariskt intresse påträffades och
inga skador observerades vid någon av de berörda
lämningarna.
Den antikvariska bedömningen av lämningen
L2016:8683 vid Lövhamra har, i dialog med Länsstyrelsen, ändrats från övrig kulturhistorisk lämning till
möjlig fornlämning i Kulturmiljöregistret.

Efter att arbetsföretaget utan övervakning grävt intill
ett flertal lämningar, genomfördes enligt Länssty-

Figur 1. Översiktskarta med de aktuella delsträckorna markerade
med röd cirkel. Hela det genomförda schaktningsarbetet inom
området markerat med svart linje. Skala 1:100000.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund

av gravfält och stensättningar. Inom socknen finns
också flera hägnadssystem och runstenar. Särskilt
många runstenar har påträffats vid Skepptuna
kyrka (L2016:8740, L2016:8741, L2016:9225,
L2016:9359, L2016:9360) som uppfördes i början av
1200-talet (BeBR). De äldsta skriftliga beläggen för
Ockelsta och Borresta är från år 1366, och för Äspesta
från år 1417 (ISOF). Vad gäller lämningar från historisk tid i området kan nämnas förekomsten av ett flertal husgrunder.

Företagaren IP-Only AB Networks AB planerade
för schaktningsarbeten inför nyförläggning av fiberkabel inom fornlämningsområdena till fornlämningar L2016:8492, L2016:8879, L2016:9177 samt
L2016:9506 inom fastigheterna Ockelsta 3:7, Äspesta
1:3 och Borresta 2:3 i Skepptuna socken i Sigtuna
kommun. De fyra berörda lämningarna utgörs av tre
gravfält (L2016:8492, L2016:8879, L2016:9177)
samt en stensättning (L2016:9506).

Berörda lämningar

Länsstyrelsen Stockholm bedömde att de aktuella
fornlämningarna inte var av sådan betydelse att de
utgjorde hinder för arbetsföretaget, under förutsättning att berörda delar av fornlämningarna undersöktes och dokumenterades. Länsstyrelsen beslutade mot
bakgrund av detta att en arkeologisk undersökning i
form av schaktningsövervakning behövde genomföras
i samband med arbetena (Länsstyrelsens beslut dnr
431-42036-2020, datum 2020-09-22). Initialt omfattade de tre planerade delsträckorna cirka 220 löpmeter (delsträckor 1–3, fig. 1, 3, 4, 5). Schakten planerades grävas i åkermark, tomtmark samt i vägområden.

Delsträcka 1 – Ockelsta (L2016:8492)
Gravfältet L2016:8492 består av en hög och cirka
29 runda stensättningar (fig. 2 och 3). Enligt Kulturmiljöregistret (KMR) är de flesta av gravarna svårt
skadade av odling eller bebyggelse (i NÖ-SV) och har
därför oklar form och utsträckning. Knappt 50 meter
väster om gravfältet finns en högliknande lämning
(L2016:9266) och i Alhamra cirka 350 meter
sydväst om Ockelsta återfinns ett fornlämningskluster om fyra stensättningar (L2016:8504, L2016:9041,
L2016:9042, L2016:9421), två skärvstenshögar
(L2016:8427, L2016:8376) samt ett stensträngssystem (L2016:8798).

Ytterligare en sträcka kom under arbetets genomförande att ingå i uppdraget i form av en skadebesiktning av ett grävt schakt intill ett gravfält vid Lövhamra
(delsträcka 4, fig 1 och 6).

Topografi och fornlämningsmiljö
De tre delsträckorna var samtliga belägna inom
Skepptuna socken, i den nordöstra delen av Sigtuna
kommun, strax söder om länsgränsen mellan Stockholms och Uppsala län.
Topografiskt utgörs området av ett för östra Mellansverige typiskt sprickdalslandskap, med uppodlade
dalgångar av postglacial finlera omgivna av kuperade,
skogbevuxna moränbundna höjder på en berggrund
av granodiorit-granit och vacka (SGU Jordartskartan,
Berggrundskartan).

Figur 2. Gravfältet L2016:8492 vid Ockelsta fotograferat
från öst.

Utmärkande för områdets fornlämningsbild är
lämningar av järnålderskaraktär, framförallt i form
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Figur 3. Fastighetskarta över Ockelsta, delsträcka 1, med undersökningsområde, schaktsträckningar samt registrerade
lämningar i KMR markerade. Skala 1:5000.

Delsträcka 2 – Äspesta (L2016:8879)
Gravfältet L2016:8879 utgörs av 26 runda stensättningar, fem kvadratiska stensättningar och fyra
rektangulära stensättningar (fig. 4 och 8). En väg
löper genom gravfältet i nordöst. Väster om gravfältet finns stensträngar (L2016:8746, L2016:8677)
och stensträngssystem (L2016:9496) mellan Äspesta
och Karlslund. Väster och söder om gravfältet finns
även fem stensättningar (L2016:8693, L2016:9097,
L2016:9196, L2016:9096, L2016:8862). Cirka 90
meter sydöst om gravfältet finns bebyggelselämningar
från historisk tid (L2016:8683), en fornlämningsliknande lämning vilken är registrerad som en sten-
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sättningsliknande lämning, alternativt en husgrund
(L2016:8707), ytterligare ett gravfält (L2016:9260)
samt en kolbotten (L2016:8863).

Delsträcka 3 – Borresta (L2016:9177 &
L2016:9506)
Gravfältet L2016:9177 består av fem runda stensättningar (fig. 5). Enligt KMR har den största stensättningen skadats av grustäkt i den nordöstra kanten.
Ytterligare fornlämningar bedöms även ha kunnat
försvinna vid grustäkten. Cirka 30 meter söder om
gravfältet återfinns det som återstår av stensättningen
L2016:9506. Enligt KMR finns idag endast mittpar-

Figur 4. Fastighetskarta över Äspesta, delsträcka 2, med undersökningsområde, schaktsträckningar samt registrerade
lämningar i KMR markerade. Skala 1:5000.

Delsträcka 4 (tillägg) - Lövhamra,
L2016:8363

tiet kvar, då dess västra del är bortodlad och den östra
delen är borttagen vid grustäkt. Cirka 150 meter söderut finns ytterligare en stensättning (L2016:8846). I
KMR är ännu en stensättning registrerad i området, vilken dock undersöktes och borttogs år 1963
(L2016:8690). Väster om dessa lämningar finns
registrerat den nuvarande positionen för ett gravklot
som hittades i början av 1900-talet (L2016:8470).
Dess ursprungliga placering var dock på en bergsbacke
något längre mot nordväst, där tre registrerade stensättningar som tolkats utgöra resterna av ett gravfält
återfinns (L2016:9325, L2016:8691, L2016:8423).
Från historisk tid kan nämnas bebyggelselämningar
i form av husgrunder, odlings-och röjningslämningar
(L2016:8512, L2016:8650, L2016:8833).

Delsträckan omfattades ursprungligen inte av Länsstyrelsens beslut, utan kom att läggas till efter det att
schaktning uppmärksammades ha skett i anslutning
till gravfältet L2016:8363 (fig. 6). Se vidare under
kapitlet "Resultat" nedan för en närmare beskriving
av lämningen.

Tidigare undersökningar
Utöver en mindre undersökning i kanten av gravfältet L2016:8363, som inte resulterade i några fynd, har
inga tidigare arkeologiska undersökningar genomförts vid de berörda fornlämningarna (KMR).
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Figur 5. Fastighetskarta över Borresta, delsträcka 3, med undersökningsområde, schaktsträckningar samt registrerade
lämningar i KMR markerade. Skala 1:5000.

Figur 6. Fastighetskarta över Lövhamra, delsträcka 4, med schaktsträckningar samt registrerade lämningar i KMR
markerade. Skala 1:5000.
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Genomförande
Syfte och målgrupper

för upprättande av skalenliga och koordinatbestämda
planer. Schaktbeskrivningar har sammanställts i
tabellformat (bilaga 1).

Syftet med den arkeologiska undersökningen i form
av schaktningsövervakning var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera berörda lämningar och
kulturlager.

Fyndstrategi

Målgrupper för undersökningen var Länsstyrelsen
Stockholm och IP-Only Networks AB.

Fynd skulle insamlas och hanteras med utgångspunkt
i undersökningens syfte och ambitionsnivå. Fynd som
i fält bedömdes sakna antikvariskt intresse omhändertogs ej.

Metoder och arbetsmoment

Analyser

Initialt genomfördes en översiktlig genomgång av
befintligt arkiv- och kartmaterial kopplat till de
berörda lämningarna. Studien omfattade material
från Kulturmiljöregistret (KMR), Forndok, Samla,
SGU jordartskartan/berggrundskartan, Lantmäteriet, Institutet för språk- och folkminnen (ISOF) samt
Bebyggelseregistret (BeBR).

Naturvetenskapliga analyser bedömdes eventuellt
kunna tillkomma.

Rapportering och registrering
Resultaten av undersökningen presenteras i denna
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för
2020. Resultaten har efter Länsstyrelsens godkännande av rapportmanus registrerats i Kulturmiljöregistret (KMR). En PDF-version av rapporten finns
tillgänglig via Riksantikvarieämbetets e-arkiv och
tjänst för lagring av arkeologiska rapporter, Forndok.
I samband med rapportarbetet har beskrivningarna
av de fornlämningar som kom att beröras reviderats i
KMR för ökad läsbarhet, i enlighet med Riksantikvarieämbetets rekommendationer för kvalitetshöjning.

Vid fältarbetet grävdes schakt med grävmaskin
försedd med kabelskopa samt för hand med spade.
Schaktningen utfördes till ett djup av 0,1–0,6 meter.
Efter kabelnedläggning återställdes berörda ytor.

Dokumentation
Samtliga schakt beskrevs i text, fotograferades och
mättes in med RTK-GPS med en standardavvikelse på 0,02 meter. Inmätningar gjordes i projektionen SWEREF 99 TM med höjdsystemet RH 2000.
Inmätta geometrier erhöll vid inmätningstillfället
unika ID-nr till vilket respektive övrigt dokumentationsmaterial relaterades. Digital information har
lagrats i dokumentationssystemet Intrasis och bearbetats i QGIS. Insamlad mätdata har utgjort underlag
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Resultat
Under projektets gång ändrades flera av de planerade schaktsträckorna av arbetsföretaget. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
kom därför endast att genomföras vid delsträcka 1.
Delsträcka 2 och 3 omförlades, vilket meddelades av
arbetsföretaget först efter att schaktning hade utförts.

Överst fanns ett rosenbuskage, därunder brun myllig
silt. Samtliga schakt tangerade sammanfattningsvis
ytor där tidigare markingrepp genomförts. Ingenting
av antikvariskt intresse påträffades.

Vid delsträcka 2 kom på uppmaning av Länsstyrelsen
en skadebesiktning att genomföras. Utöver gravfältet
L2016:8879 önskade Länsstyrelsen även att de närliggande bebyggelselämningarna inom L2016:8683
samt gravfältet L2016:9260 skulle skadebesiktas.
I enlighet med Länsstyrelsens önskemål genomfördes
även en skadebesiktning vid gravfältet L2016:8363 i
Lövhamra. Totalt genomfördes därmed skadebesiktning vid fyra lämningar. De berörda ytorna i anslutning till lämningarna besiktigades okulärt och dokumenterades.
Inga arkeologiska insatser kom att genomföras vid
delsträcka 3.
Ingenting av antikvariskt intresse påträffades i
samband med uppdraget. Därmed har heller inga
fynd insamlats och inga naturvetenskapliga analyser
har utförts.

Delsträcka 1 – Ockelsta - L2016:8492
Initialt omfattade delsträckan cirka 40 löpmeter. Då
fältarbetet genomfördes konstaterades dock på plats
att fiberkabeln helt kunde förläggas i befintlig kabelkanalisation för el. Därmed grävdes endast fyra mindre
skarvschakt (S200, 207, 218, 222, fig. 3 och 7 samt
bilaga 1 och 2) med grävmaskin längs med sträckan
och den befintliga kanalisationen framkom i botten av
samtliga. Alla schakt förlades inom tomtmark respektive i kanten av vägbanan och vägdiket, utmed den
östra sidan av infartsvägen till bebyggelsen vid gravfältet. Totalt uppgick den schaktade ytan till cirka 5,7 m2.
En mindre grop, knappt 0,4 meter lång och 0,1–0,15
meter bred (N-S), grävdes även för hand med spade i
rosenrabatten längs med husfasaden, intill ett fasskåp
(ej inmätt). Gropen var cirka 0,15–0,2 meter djup.
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Figur 7. Grävda och övervakade schakt vid delsträcka 1.
Foto från norr.

Delsträcka 2 - Äspesta - L2016:8879,
L2016:8683, L2016:9260
Den planerade schaktningsövervakningen vid
delsträcka 2 omfattade vid projektets början cirka
77 löpmeter (fig. 4). Arbetsföretaget meddelade i
ett senare skede att det planerade schaktstråket hade
omförlagts. Ändringen meddelades först efter att
schaktning hade utförts. Eftersom schaktningen hade
genomförts utan övervakning, på knappt sex meters
avstånd från gravfältet, bedömde Länsstyrelsen att en
skadebesiktning behövde göras på platsen.
Till följd av ändringarna av den planerade sträckningen önskade Länsstyrelsen även att skadebesiktning skulle genomföras vid de intilliggande lämningarna L2016:8683 och L2016:9260. Totalt omfattade
skadebesiktningen vid Äspesta därmed tre lämningar.

L2016:8879
Schaktning hade företagits inom en plan åkeryta öster
om det impediment där de två stensättningarna inom

finnas lämningar tillkomna före 1850 vilka idag inte är
synliga ovan mark. Efter dialog med Länsstyrelsen har
lämningens antikvariska bedömning i KMR därför
ändrats till möjlig fornlämning.

gravfältets nordöstra del är belägna (fig. 2, 4 och 8).
Schaktet hade grävts i N-S riktning och rundade impedimentet med knappt sex meters avstånd till gravfältet. Vid besiktningstillfället syntes tydliga spår efter
schaktningen, i form av ett cirka 0,5–1,0 m brett vegetationsfritt spår av med brun silt blandad med grus.
Tegel, porslin, glaserat rödgods, glas och bränd lera låg
synligt i ytan. Ingenting observerades som talar för att
fornlämning skadats.

Vid skadebesiktningen noterades att fiberschaktet hade grävts i Ö-V riktning genom den centrala
delen av området, mellan husgrunderna (fig. 4).
Schaktsträckan var väl synlig, i form av ett cirka
0,5–1,0 meter brett spår med brun myllig silt. Rikligt
med tegelkross och delar av tegelstenar samt porslin, glaserat rödgods, obrända djurben och bränd lera
låg synligt i ytan. Vid skadebesiktningen observerades ställvis att en del större stenar (upp till 0,4 meter
stora) låg i eller i anslutning till schaktspåret. Ingenting observerades som talar för att lämningar skadats i
samband med schaktningen.

Figur 8. Spår efter schaktning intill gravfältet L2016:8879
vid Äspesta. Foto från norr.

L2016:8683
L2016:8683 utgörs av ett cirka 60 x 40 (Ö-V) meter
stort område med sentida bebyggelselämningar,
bestående av tre husgrunder, varav en med källare
och skorstensstock, belägna i hagmark (fig. 2, 4 och
9). Lämningen var vid besiktningstillfället registrerad i KMR som lämningstyp husgrund, historisk
tid med antikvarisk bedömning övrig kulturhistorisk
lämning. Efter besiktningen genomgicks det historiska kartmaterialet över området översiktligt. Den
äldsta karta där bebyggelsen på platsen finns utsatt är
storskifteskartan över Äspesta från år 1808 (LSA akt
A91-6:2, litt. E). Bebyggelsen finns även med på den
häradsekonomiska kartan från år 1859–63 (RAK akt
J112-84-19), men saknas på den ekonomiska kartan
från år 1952 (RAK akt J133-11i3g54). Bebyggelsen
antas därmed ha rivits senast under 1900-talets första
hälft. Ytan har sedan dess inte exploaterats och bebyggelselämningarna är väl synliga. Genom kartbelägget
från tidigt 1800-tal bedöms det inom ytan även kunna

Figur 9. Husgrund inom L2016:8683. Foto från nordöst.

L2016:9260
L2016:9260 utgörs av ett gravfält bestående av två
högar och två runda stensättningar belägna på ett
åkerimpediment (fig. 4). Schaktet följde åkerkanten
längs med en plan åkeryta söder om gravfältet och
hade således grävts väster och söder om gravfältet,
som närmast med knappt 13 meters avstånd. Schaktspåren var väl synliga i form av ett cirka 0,5–1,0 meter
brett vegetationsfritt spår av brun silt blandad med
grus. Tegel och bränd lera låg synligt i ytan. Ingenting
observerades som talar för att fornlämning skadats.
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Delsträcka 3 – Borresta - L2016:9177,
L2016:9506
Den planerade sträckan var initialt cirka 102 meter
lång (fig. 5). Arbetsföretaget meddelade dock i ett
senare skede att det planerade schaktstråket hade
omförlagts så att kabelnedläggningen genomfördes på
29–37 meters avstånd från fornlämningens befintliga
avgränsning i KMR. Ändringen av den ursprungliga
sträckningen meddelades först efter att schaktningen
hade utförts. Inga arkeologiska insatser kom därmed
att genomföras inom delsträcka 3.

Delsträcka 4 (tillägg) - Lövhamra L2016:8363
Gravfältet L2016:8363 ingick inledningsvis inte i
uppdraget och omfattades därmed inte av Länsstyrelsens beslut (dnr 431-42036-2020). Arbetsföretaget ändrade dock under projektets gång den planerade schaktsträckan vid Lövhamra och schaktade
som närmast cirka elva meter norr om gravfältet (fig.
6). Efter önskemål från Länsstyrelsen genomfördes
därför även en skadebesiktning på platsen.

Figur 11. Spår efter schaktning strax norr om gravfältet
L2016:8363. Foto från öst.

Tegel, bränd lera, flintgods, en halv hästsko och oglaserat yngre rödgods kunde iakttagas i ytan. Ingenting
observerades som talar för att fornlämning skadats.

Figur 10. Gravfältet L2016:8363. Foto från väst.

Gravfältet består av cirka 20 runda stensättningar
(fig. 10). I KMR omnämns en undersökning av den
nordöstra kanten av lämningen, dock utan att några
fynd ska ha påträffats. Det nu grävda schaktet hade
förlagts till en plan åkeryta norr om gravfältet, och
rundade det i Ö-V riktning. I ytan syntes schaktstråket tydligt, i form av ett cirka 0,5–1,0 meter brett och
relativt vegetationsfritt spår med brun silt (fig. 11).
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Utvärdering av undersökningsplan
Resultaten av undersökningen har sammanställts i en
digital rapport vilken har tillgängliggjorts via KMR/
Forndok, för alla som önskar ta del av resultaten.

Arbetsföretaget ändrade flera av de planerade
schaktsträckorna under projektets gång. Således
utfördes schaktningsövervakning endast vid en
delsträcka och istället tillkom skadebesiktningar vid
fyra lämningar.
Ingenting av antikvariskt intresse påträffades. Undersökningens syfte anses med hänvisning till presenterade resultat vara uppfyllt. Inga avsteg har gjorts från
undersökningsplanen.
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Bilaga 1. Schakttabell
ID
Delsträcka
Storlek(m²)
200
1
0,8

Djup(m) Beskrivning
0,5 Schakt,1,7x0,5m(NÖͲSV).Överstgrässvål(0,05mtj),därundermylligbrunsilt
medsmåsten(<0,1mst).Innehölltegel.Enäldretelekabelframkompå0,3mdj.I
schaktetsbottenettplaströrmedelkabel.Ingentingavantikvarisktintresse.

207

1

1,4

0,1Ͳ0,3 Schakt,2,6x0,9m(NͲS).Överstgrässvål(0,05mtj),därundermylligbrunlera.
Innehöllfleraca0,3Ͳ0,4mststenarsamtminstenstörremarkfaststen(ejhelt
framtagen).Tegel,glasochenhalvhästskopåträffades.Ischaktetsbottenett
plaströrmedelkabel.Schaktetrundadeettbetongfundamentförenlyktstolpe.
Ingentingavantikvarisktintresse.

218

1

1

0,3Ͳ0,6 Schakt,1,3x1,0m(ÖͲV).Vdelengrävdestill0,3mdjgenomvägbanansÖkant
ochinnehöllettmoderntbärlageravgrus,makadamochsmåsten.IÖdelen
(direktVomenstängsladhage)fannsöverstgrässvål(0,05mtj),därundermyllig
brunsilt(ca0,3mtj)medrikligmängdsten(ca0,1mst),ibottenbrunlera.Tegel
framkomytligt.Ischaktetsbottenettplaströrmedelkabel.Ingentingav
antikvarisktintresse.

222

1

2,5

0,1Ͳ0,5 Schakt,3,4x0,4Ͳ2,0m(NVͲSÖ).VdelengrävdesgenomvägbanansÖkantoch
innehöllettmoderntbärlagerförvägenavgrus,makadamochsmåsten.Ödelen
(direktVomenstängsladhage)grävdesiinnerslänttillvägdikeochgenom
dikesbotten.Härfannsöverstgrässvål(0,05mtj),därundermylligbrunsilt(ca0,3
mtj)medrikligmängdsten(ca0,1mst,1störrestenca0,3mst),ibottenbrun
lera.Tegelframkomytligt.Ischaktetsbottenettplaströrmedelkabel.Schaktet
rundadeettbetongfundamentförenlyktstolpesamtenledningsstolpe.Ingenting
avantikvarisktintresse.

Bilaga 2. Schaktplan, delsträcka 1. Skala 1:500

En arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
samt skadebesiktningar har genomförts inom Skepptuna socken
i Sigtuna kommun, Stockholms län i samband med grävning
för fiberkabel. Efter flera justeringar av det ursprungligen
planerade schaktningsarbetet kom den arkeologiska insatsen att
omfatta totalt fem lämningar registrerade i Kulturmiljöregistret.
Ingenting av antikvariskt intresse påträffades i samband med
undersökningen och inga lämningar bedöms ha tagit skada av
de genomförda schaktningsarbetena.
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