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Sammanfattning
En arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts
mellan Jakobsberg och Hjulsta i Järfälla respektive Stockholms kommuner, Stockholms län, inför
Trafikverkets arbete med Förbifart Stockholm. Utredningen omfattade en arkiv- och kartanalys samt fältinventering. Vidare utfördes en besiktning av tidigare
registrerade lämningar med en kvalitetskontroll av
gällande uppgifter i kulturmiljöregistret (KMR).

garna bedömdes ej utgöra kulturhistoriska lämning
enligt Kulturmiljölagens rekvisit och har ej registrerats i KMR.
Besiktningen av sedan tidigare registrerade lämningar
resulterade i att 11 stycken lämningar har korrigerats
vad gäller beskrivning och/eller antikvarisk bedömning i KMR.

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

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

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

Trafikverket avser att utföra sex kapacitetsförstärkande åtgärder mellan E18 trafikplats Jakobsberg och
trafikplats Hjulsta till följd av byggandet av Förbifart Stockholm. Länsstyrelsen Stockholm bedömde
att det inom arbetsområdet kunde finnas ej kända
fornlämningar. Länsstyrelsen beslutade därför att en
arkeologisk utredning etapp 1 var nödvändig för att
ta fram ett underlag inför den fortsatta planeringen
av arbetet (Lst beslut dnr 431-59676-2019). Utredningen genomfördes under februari-mars 2021 och
kostnadsansvarig företagare var Trafikverket.

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

Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet (UO) är beläget mellan Jakobsberg och Hjulsta och omfattar cirka 98 hektar (fig. 1).
Stora delar av ytan utgörs av exploaterad mark, främst
i form av E18 med anslutande vägar. Under modern
tid har ytorna inom och i anslutning till UO genomgått stora förändringar i samband med byggnationer för bilvägar och spårbunden trafik. Detta präglar också i hög grad UO:s karaktär, där kvarvarande
ytor som ännu ej exploaterats är fragmentariska och
förhållandevis begränsade.

Tidigare undersökningar
Inom området har tidigare flera arkeologiska utredningar och förundersökningar genomförts (Elgh &
Lekberg 1991, Hjulström & Bertheau 2008, Andersson & Sundström 2008a-b, Andersson 2015, Beckman-Thoor 2015, Sundberg 2016, Celin 2020). Inför
byggnationen av Förbifart Stockholm, en ny motorvägsförbindelse för E4, gjordes även en kartering av
synliga lämningar inom fornlämningarna L2014:8307,
L2014:7839, L2014:8151 och L2014:8042 (Andersson 2015). Därutöver har ett flertal fornlämningar
inom UO undersökts och helt eller delvis borttagits.
Arkeologiska insatser har bland annat genomförts vid
Kalvshälla, där idag Barkarby handelsområde är beläget, men även vid Hjulsta trafikplats med omfattande
undersökningar av bosättningar och gravfält (Bratt
1994, 2001, 2003, Beronius Jörpeland 2006, Dardel
et. al. 2007, Andersson & Boije 2009, Harrysson &
Vinberg 2016). Norr om Hjulsta trafikplats finns
ytterligare undersökta lämningar vars resultat dock
ännu inte har publicerats (L2014:7834, L2014:8151
m fl).

Geologiskt omfattar UO områden med uppstickande
urberg, glacial- och postglacial lera samt intill Järfälla
kyrka ett område med kärrtorv (SGU). Genom
större delen av UO löper Bällstaån. Höjderna varierar
mellan ca 5 -35 m ö h med de lägsta höjderna i Bällstaåns dalgång mot sydöst.
Inom området fanns inför utredningen 49 stycken
registrerade lämningar i Kulturmiljöregistret (fig.
2-6 samt tabell, s. 27). Arton av dessa var inför utredningen antikvariskt bedömda som fornlämningar, tolv
som övrig kulturhistorisk lämning, tre som möjlig fornlämning, tre som ej kulturhistorisk lämning samt 13
stycken utan antikvarisk bedömning.
Kunskapen om områdets utveckling under såväl
förhistorisk som historisk tid kan beskrivas som god.
En första permanent bebyggelse förefaller ha etablerats i området under yngre bronsålder. Vidare under
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Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning
/ŶŐĞŶĂŶƟŬǀĂƌŝƐŬďĞĚƂŵŶŝŶŐͬĞũŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬůćŵŶŝŶŐ

Figur 2. Delområde 1 med lämningar registrerade i KMR inför utredningen. Utredningsområde markerat
med svart linje. Skala 1:5000.
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Figur 3. Delområde 2 med lämningar registrerade i KMR inför utredningen. Utredningsområde markerat
med svart linje. Skala 1:5000.
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Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning
/ŶŐĞŶĂŶƟŬǀĂƌŝƐŬďĞĚƂŵŶŝŶŐͬĞũŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬůćŵŶŝŶŐ

Figur 4. Delområde 3 med lämningar registrerade i KMR inför utredningen. Utredningsområde markerat
med svart linje. Skala 1:5000.
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Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning
/ŶŐĞŶĂŶƟŬǀĂƌŝƐŬďĞĚƂŵŶŝŶŐͬĞũŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬůćŵŶŝŶŐ

Figur 5. Delområde 4 med lämningar registrerade i KMR inför utredningen. Utredningsområde markerat
med svart linje. Skala 1:5000.
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Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning/möjlig fornlämning
/ŶŐĞŶĂŶƟŬǀĂƌŝƐŬďĞĚƂŵŶŝŶŐͬĞũŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬůćŵŶŝŶŐ

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

gare registrerade lägesuppgifter, antikvarisk status och
giltighet av beskrivningar. Lämningarnas geometrier
har kontrollmätts med RTK-GPS. Detta skall dock
ej uppfattas som att någon rumslig avgränsning har
utförts. Arbetet omfattade även en översiktlig inventering av tidigare antikvariska åtgärder inom de berörda
lämningarna.

Utredningen omfattade en okulär inventering och
besiktning (”etapp 1”). Syftet var att fastställa om
oregistrerade fornlämningar förekom inom UO, samt
att besiktiga redan kända lämningar och vid behov
korrigera geometrier och/eller tidigare beskrivningar
och antikvariska bedömningar i KMR.
Utredningens målgrupper omfattade i första hand
Länsstyrelsen Stockholm och Trafikverket. Resultaten ska även kunna fungera som underlag för eventuella fortsatta arkeologiska insatser.

Fältinventering nya lämningar

Metoder och arbetsmoment

Dokumentation

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

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

Fältinventeringen omfattade en okulär besiktning av
UO, med RTK-GPS-inmätning och dokumentation
av påträffade lämningar och objekt.

Arkiv- och kartanalys
Det analyserade arkivmaterialet omfattade Svenskt
Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK), Kulturmiljöregistret (KMR), SAMLA
– Riksantikvarieämbetets öppna arkiv, Forndok
samt Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF/
Ortnamnsarkivet). Området har tidigare varit föremål för ett flertal arkeologiska utredningar där tillgängligt arkivmaterial i Antikvarisk-Topografiska arkivet (RAÄ) har behandlats. Detta arkiv har av den
anledningen inte kontrollerats vidare inom ramen för
denna utredning.

Samtliga lämningar/objekt samt övriga iakttagelser av
relevans för utredningens syfte fotograferades.

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

Kartanalysen omfattade material tillgängligt i Rikets
allmänna kartverk, Lantmäteristyrelsens och Lantmäterimyndigheternas arkiv samt Stockholms stads
kulturhistoriska digitaliserade samling Stockholmskällan (Topografiska corpsen). Vidare upprättades
inför fältarbetet historiska kartöverlägg i GIS-miljö.

Genomförda insatser och resultat har efter godkännande av Länsstyrelsen Stockholm registrerats i
Kulturmiljöregistret. Rapporten finns lagrad och tillgänglig digitalt i Riksantikvarieämbetets tjänst för
lagring av arkeologiska rapporter - Forndok.

Besiktning av registrerade lämningar
En besiktning och kontroll mot tidigare registreringar
av inom UO registrerade lämningar genomfördes.
Kontrollen utgör en kvalitetssäkring vad gäller tidi-
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Resultat
Arkiv- och kartanalys
Stora delar av UO är karterat från och med 1600-talet
och från och med år 1831 är samtliga ytor karterade.
Genomgående utgörs området av varierad åker- och
betesmark med inslag av skogbeklädda höjdpartier.
Från 1950-talet och framåt påverkas området kraftigt
i och med utbyggnaden av bebyggelse och trafikleder.
Bällstaåns betydelse för kulturlandskapets nyttjande
och utveckling framgår tydligt av det äldre kartmaterialet från 1600- och 1700-talen, med till ån anslutande
ängsmarker. Något högre upp i terrängen återfinns
åkermarkerna. Med den agrara revolutionen från och
med slutet av 1700-talet kom åkerarealerna att öka
och efterhand även omfatta markerna ner mot Bällstaån, något som framgår av de Häredsekonomiska
kartbladen från början av 1900-talet (fig. 7 ).
De gårdar som under historisk tid nyttjat markerna
inom UO utgörs av Kalvshälla, Breda, Äggelunda,
Barkarby, Hjulsta och Vålberga. Samtliga återfinns
i det historiska källmaterialet i form av skriftliga
omnämnanden och karteringar.
Kalvshälla, vars marker angränsat till UO, har ett
första skriftligt omnämnande år 1347 då ”Knut in
kalphsældum” i egenskap av nämndeman omnämns
i ett fastebrev (Gustafsson 1957:342). Gården finns
karterad i en geometrisk jordebok från år 1636 (Akt
A48- 18:A10:24)
Breda omnämns som ”intilliggande” ägor bredvid Vålberga gård på ägomätningen från år 1787
(Akt A48-36:1). På Häradsekonomiska kartbladet
är bytomten placerad något sydväst om det senare
läget. I kartmaterialet framträder Breda gård först på
en topografisk uppmätning över Spånga från år 1844.
Det äldsta skriftliga omnämnandet återfinns i år 1539
års jordebok (Bertheau 2018:7).
Det första skriftliga omnämnandet av Äggelunda är
från år 1534 (Evanni et al 2013:9). Bebyggelseläget är
känt i kartmaterial från år 1636 i en geometrisk jordebok (A48-34:a 10:18 21-22) och gården var bebyggd
fram till 1950-talet.
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Barkarby omnämns i en obekräftad uppgift i jordeböckerna första gången år 1538. Föreliggande utredning kan bekräfta ett omnämnande 1552 (ISOF
Barkarby nr 9). Gården är karterad i en geometrisk
jordebok från år 1690 (A19:65-66).
Det äldsta skriftliga omnämnandet av Hjulsta är från
år 1486, då det skrevs i ”Hiwlistha”. Hjulsta finns
karterat i en arealavmätningskarta från år 1822 (Akt
01-spå-88) samt omnämnt som intilliggande enhet år
1787 i en ägomätningskarta (Akt A48-36:1).
Vålberga omnämns i ”slutet av 1400-talet” (Gustavsson 1957) och är karterat i en ägomätningskarta år
1787 (Akt A48-36:1). Gården är endast belagd genom
arkivaliska källor och inga lämningar synliga ovan
mark finns dokumenterade. Platsen är idag bebyggd
med sentida bebyggelse.
Torpet Tallbohov är beläget på gränsen till UO och
registrerat i KMR som L2017:9703. I registret anges
torpet som rivet år 1935 och uppfört kring år 1800.
Föreliggande utredning har inte kunnat belägga torpet
i kartmaterial före Häradsekonomiska kartan från år
1906 (Akt J112-75-13).
Bebyggelsen Eriksberg som revs efter år 1951 (Akt
J133-10i7d65, Spånga) har varit belägen inom UO
strax söder om Barkarby. Bebyggelsen tycks uppstå
före Häradsekonomens kartering 1906 (Akt J11275-13) men efter år 1844, eftersom den då inte finns
markerad på en karta med uppmätningsår 1844
(Stockholmskällan). Inga lämningar efter torpet var
registrerade i KMR inför utredningen.
Strax utanför UO har funnits ett båtmanstorp med
den antikvariska bedömningen möjlig fornlämning
(L2013:1736). Bebyggelsen går att belägga på 1822
års arealavmätningskarta (Akt 01-spå-88). I den
ekonomiska kartan från år 1951 benämns torpet som
”Kulan” (Akt J133-10i7d65).
På en ägoavmätningskarta från år 1810 (akt
A98-25:1), en karta över Stockholm från Topografiska corpsen (Stockholmskällan) från år 1844 (blad
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1) samt Häradsekonomiska kartan från 1906 (akt
J112-75-13) återfinns båtmanstorpet ”Kumle” under
Lunda ägor.
Där trafikplats Jakobsberg idag är belägen finns i KMR
registrerat en lägenhetsbebyggelse utan antikvarisk
bedömning (L2017:8930). Enligt uppgift i KMR ska
torpet vara benämnt ”Hårsta” eller ”Herrestad torp”
och varit brukat mellan åren 1676 och 1734. Härsta
torp går att belägga på 1689 års ägoavmätningskarta
(A48-13:1).

Besiktning av tidigare registrerade lämningar
Delområde 1
Inom den norra delen av delområde 1 är lämningarna
L2017:8930 (lägenhetsbebyggelse) och L2017:9554
(vägmärke) registrerade i KMR. Platsen utgörs idag
av ett vägområde och inga spår av fysiska lämningar
finns kvar (fig. 2). Antikvarisk bedömning ingen antikvarisk bedömning lämnas oförändrad i registret.
L2017:8918 utgörs av en färdväg (vägbank) med
bedömningen möjlig fornlämning. Utbredning och
beskrivning av lämningen i KMR har justerats, då
delar av lämningen har borttagits i samband med
vägbygge (fig. 2 och 9).
L2017:9703 är belägen direkt väster om UO och
utgörs av en lägenhetsbebyggelse. Inga spår finns kvar
på platsen och lämningen är endast arkivaliskt bekräftad (Akt J112-75-13, Svartsjö. Häradsekonomiska
kartan). Nuvarande bedömning (ingen antikvarisk
bedömning) och beskrivning i KMR bedöms fortsatt
vara giltiga.

Figur 8. Sten synlig ovan mark tillhörande stensättningen
L2017:9040 vid Söderhöjden.

föremål för en arkeologisk utredning (Andersson 2015)
samt en förundersökning (Sundberg 2016). Lämningarna utgörs av stensättningar, fossil åkermark, en militär
lämning, en hög samt en fornlämningsliknande bildning
(se tabell, s. 27).
Den rumsliga belägenheten för L2013:8584,
L2017:9672, L2017:9041, L2017:9040 och
L2017:9462 har justerats, då de genomgående har
varit markerade cirka 10 meter fel på kartbladet
(justerade inmätningar redovisas i fig. 10). Även den
fossila åkern L2013:8610 har ytmässigt korrigerats då
denna bedömts vara mindre än vad som tidigare angivits i KMR (fig. 10).
Inom delområdet återfinns även lämningen
L2013:8608 som i KMR uppges utgöra en husgrund
(fig. 2). Den antikvariska bedömningen av lämningen
ändras i samband med föreliggande utredning i
KMR till felregistrering, vilket innebär ett borttagande ur registret. Korrigeringen motiveras av att inga
lämningar kunde observeras vid inventeringen. Möjligen kan de rester av odlingssten som finns inom ytan
ha föranlett den tidigare felbedömningen. I samband
med registreringen av lämningen uppges också inventeringsförhållandena ha varit vegetationsmässigt
mycket svåra (Andersson 2015:7). Platsen är även
idag kraftigt överväxt av sly.

Inom ett område öster om bostadsområdet Söderhöjden i Jakobsberg återfinns lämningarna L2013:8584,
L2017:9672, L2013:8586, L2017:9041, L2017:9040,
L2013:8610, L2013:8585, L2013:8606, L2017:9359,
L2017:9462, L2013:8607, L2013:8608 och
L2013:8609 (fig. 2). Lämningarna inventerades och
registrerades år 1980 och delar av ytan har efter detta varit

Delområde 2

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

Öster om Enköpingsvägen ligger det sedan tidigare helt undersökta och borttagna fornlämningskomplexet vid Kalvshälla bytomt och gravfält
(L2017:8692 m fl, fig. 3). De tidigare lämningarna har
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Figur 9. Detaljkarta 1. Plan över justerad sträckning för L2017:8918 samt nyregistrerad lämning L2021:1392
inom delområde 1. Gränsen för utredningsområdet markerad med svart linje. Skala 1:1500.
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Figur 10. Detaljkarta 2. Plan över justerade lägen och begränsningar för L2013:8584, L2013:8610,
L2017:9040, L2017:9041, L2017:9462, L2017:9672 samt nyregistrerad lämning L2021:1391 inom den
södra delen av delområde 1. Gränsen för utredningsområdet markerad med svart linje. Skala 1:1500.
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Delområde 3

delvis sträckt sig in i UO. Området är idag i stort sett
fullt ut exploaterat med trafikleder, vägar och bebyggelse och inga spår av fornlämningar finns kvar.

L2017:9239 (lägenhetsbebyggelse) och L2017:8627
(bro) är registrerade inom vägområdet till E18 och inga
lämningar finns idag kvar på platsen (fig. 4). Bedömningen ingen antikvarisk bedömning i KMR kvarstår.
En justering av beskrivningen för L2017:9239, där det
nämns att kulturväxter finns kvar, har dock korrigerats
då detta inte längre är giltigt.

L2017:8787 är beläget strax söder om lämningarna
vid kalvshälla och inom UO, men saknar beskrivning i
KMR. Enligt uppgift i KMR ska lämningen ursprungligen vara tolkad som en boplats, men ska ha avfärdats i samband med en arkeologisk förundersökning
år 1994 (Bratt 1994). Ytan är idag mycket påverkad av
dumpmassor och urschaktningar. Intill har gravfälten
L2017:8692 och L2017:9235 varit belägna. Gravfältet
L2017:8692 undersöktes på 1990-talet och gravfältet L2017:9235, som delvis har sträckt sig in i föregående gravfältsområdet, ska enligt uppgift ha försvunnit före de arkeologiska undersökningarna i samband
med grustäktning och schaktarbeten. Undersökningarna är rapporterade (Bratt 2001) och inga lämningar
bedöms idag finnas kvar på platsen. Lämningens antikvariska status ändras i KMR från övrig kulturhistorisk
lämning till ingen antikvarisk bedömning.

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

Delområde 4
Vid Hjulsta har tidigare undersökts lämningarna
L2013:972 (bytomt), L2013:2691 (gravfält) och
L2013:3304 (boplats) (Beronius Jörpeland 2006,
Dardel, Hed Jakobsson, Lindblom, Runer & Svensson 2007) (fig. 5). Beskrivningarna och bedömningarna i KMR bedöms vara giltiga. På platsen ligger
idag stora dumpmassor. Till sammanhanget hör
även L2013:4895 (boplats) med antikvarisk bedömning möjlig fornlämning som registrerades i samband
med en arkeologisk utredning år 2008 (Hjulström &
Bertheau 2008). Lämningen omfattade en bit keramik samt ett mindre kulturlager och rekommendationen i samband med den tidigare utredningen var att
inga ytterligare åtgärder bedömdes nödvändiga. På
platsen finns idag minst 10 meter höga dumpmassor
och den antikvariska bedömningen av L2013:4895
har mot bakgrund av ovanstående justerats i KMR till
ingen antikvarisk bedömning.

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

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

Figur 11. Brunnslock på platsen för den i KMR registrerade
högen L2017:9463.
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Figur 12. Detaljkarta 3. Plan över justerade lägen och begränsningar för L2013:8584, L2013:8610,
L2017:9040, L2017:9041, L2017:9462, L2017:9672 samt nyregistrerad lämning L2021:1391 inom den
södra delen av delområde 1. Gränsen för utredningsområdet markerad med svart linje. Skala 1:1500.
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i samband med den arkeologiska undersökningen
eller ej.
Gränsmärket L2013:7825 kvarligger (fig. 14).
Beskrivning i KMR är justerad.
Färdvägen L2013:7815 och husgrunden L2013:7840
är idag helt borttagna och ytan hyser idag en byggarbetsplats för Förbifart Stockholm (fig. 14). Beskrivningen av lämningen har uppdtaerats i KMR och
lämningens antikvariska status ändras till ingen antikvarisk bedömning.
Figur 13. Broläget över Bällstaån vid Hjulsta,
L2013:7317.

Färdvägen L2013:7816 kvarligger med giltig beskrivning och utbredning i KMR.

Gravfältet L2013:1433 är idag helt borttaget och platsen utgör idag en byggarbetsplats. En uppdatering av
lämningsbeskrivningen har dock inte skett i KMR och
ärendet uppges i registret vara pågående (uppdragsnummer 201800212, länsstyrelsens beteckning 97372016). Enligt uppgift ska uppdraget befinna sig i en
pågående rapporteringsfas. Föreliggande utredning
förutsätter att en uppdatering i KMR sker i samband
med avrapporteringen av undersökningen.

I samband med fältbesiktningen uppmättes även en
begränsningslinje gällande ovanstående lämningar
mot exploaterad yta i väst (fig. 14). Öster om begränsningslinjen bedöms lämningarna kvarligga med giltiga
beskrivningar och utbredningar.
L2014:8311 (fornlämningsliknande lämning) har
en giltig beskrivning i KMR. Lämningen är belägen
inom ett vägområde och inga lämningar gick att återfinna vid besiktningen(fig. 5). Den antikvariska statusen ändras i KMR från övrig kulturhistorisk lämning till
ingen antikvariusk bedömning.

De västra delarna av gravfältet L2014:7839 är undersökta och borttagna (fig. 14). Rapporteringen av
undersökningen befinner sig enligt uppgift för närvarande i rapportfasen, utan uppdaterad beskrivning i KMR. Ärendet finns inte heller upplagt med
uppdragsnummer i registret.

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

Boplatsen L2014:8151 är undersökt och borttagen
men uppgifterna har inte uppdaterats i KMR (fig.
14). Föreliggande utredning förutsätter att detta sker i
samband med rapportens färdigställande.
Hägnaden L2013:7823 (fig. 14) konstaterades vid
besiktningen vara delvis avtorvad. I övrigt gäller nuvarande beskrivning i KMR.

Beskrivning och läge för stensättningen L2014:8112
bedöms giltig i KMR (fig. 6). I registret nämns ytterligare möjliga lämningar finnas intill, något som dock
inte har kunnat bekräftas vid besiktningen. Uppgiften
bedöms som osannolik.

Norr om ovanstående lämningar finns hägnadssystemet L2014:8042 (fig. 14). Beskrivningen i KMR
är giltig men stensträngen är kraftigt belamrad med
stockvirke som sannolikt härrör från intilliggande
exploatering, alternativt den arkeologiska undersökningen. Stensträngen bedöms också vara delvis borttagen i dess västra del. Det är oklart om detta har skett

Lämningarna L2014:8312 (fornborg), L2013:1830
(terrassering) och L2013:1829 (stensättning) har
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Figur 14. Detaljkarta 4. Plan över registrerade lämningar inom den östra delen av delområde 4 med gräns för
kvarvarande respektive borttagna lämningar. Gränsen för utredningsområdet markerad med svart linje. Skala
1:1500.
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terna i det historiska kartmaterialet kan bebyggelsen
antas ha tillkommit under 1800-talets senare hälft
(Akt J112-75-13, Häradsekonomiska kartan Svartsjö). Lämningen registreras i KMR med antikvarisk
bedömning övrig kulturhistorisk lämning.

giltiga beskrivningar och utbredningar i KMR (fig. 6).

Fältinventering - nya lämningar
Fältinventeringen genomfördes direkt efter snösmältningen i skiftet februari-mars under goda siktförhållanden. Beskrivningar av påträffade och nyregistrerade lämningar i KMR återfinns i tabellen, s. 36.

Delområde 2

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

Inga nya lämningar av antikvariskt intresse påträffades
inom delområde 3.

Delområde 5

Delområde 1
Inom delområde 1 påträffades två sentida skyttevärn (L2021:1391, fig. 10, L2021:1392, fig. 9). Skyttevärnen kan antas ha koppling till den tidigare militära verksamheten kring Barkarby flygfält och anses
ej uppfylla rekvisiten för fornlämning. Lämningarna
registreras i KMR med antikvarisk bedömning övrig
kulturhistorisk lämning.

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

I den södra delen av delområde 5 påträffades en
lägenhetsbebyggelse i form av en jordkällare och
en husgrund (L2021:1419, fig. 16 och 17). Inom
ytan finns även ytterligare indikationer på aktivitet i form av gropar och andra möjliga spår av bebyggelse. Lägenhetsbebyggelsen kan antas utgöra rester
efter båtsmanstorpet ”Kumle” som finns redovisat i
det historiska kartmaterialet från år 1810 och vidare
framåt. De ovan mark synliga lämningarna ger ett relativt sent intryck med förekomst av huggen och borrad
sten i husgrunderna. Det bedöms dock som sannolikt att äldre lämningar som uppfyller rekvisiten för

Figur 15. Husgrundsplatån L2021:1418 vid Eriksberg.

Figur 17. Husgrund L2021:1419 inom UO:s sydvästra
del.

Delområde 3
Inga nya lämningar av antikvariskt intresse påträffades
inom delområde 3.

Delområde 4
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Figur 16. Detaljkarta 5. Plan över nyregistrerade lämningar inom den södra delen av delområde 5. Gränsen för
utredningsområdet markerad med svart linje. Skala 1:1500.
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ett avslut mot angränsande äldre fastighetsgräns mot
Breda i norr. Delar av stenmaterialet till lämningen
bedöms preliminärt ha brutits ur intilliggande berghäll. Den södra delen av stenmuren är kraftigt övermossad. Stenmuren har eventuellt en koppling till den
intilliggande lägenhetsbebyggelsen L2021:1419, men
dess ålder och funktion är oklar. Lämningen registreras i KMR med antikvarisk status möjlig fornlämning.

fornlämning kan framkomma vid en eventuell fortsatt
arkeologisk utredning med avtäckning av markytor.
Lämningen registreras i KMR med antikvarisk status
möjlig fornlämning.
Strax norr om ovanstående lämningar påträffades en
hägnad, L2021:1390 (fig. 16). Lämningen är sannolikt sentida och bör benämnas som en stenmur. Delar
av muren ger dock ett ålderdomligt intryck, främst
i dess södra delar, där den till karaktären närmast
liknar en förhistorisk stensträng. Lämningen går inte
att finna i historiska kartor och ligger inte i någon
känd gräns. Dock löper den år 1787 parallellt med en
intilliggande gräns i nordväst (Akt A48-36:1) och har
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Tabell över besiktigade lämningar
LͲnr

Lämningstyp

Antivarisk
bedömningKMR

BeskrivningfrånKMR(någotkorrigeradför
läsbarhet)

L2013:1065

Gravfält

Fornlämning

Gravfält,50x40m(NVͲSÖ),beståendeavca10 BeskrivningochutbredningiKMR Fornlämning
ärgiltiga.
fornlämningar.Dessautgörsav9runda
stensättningaroch1treudd.Stensättningarna
är4Ͳ6midiamoch0,2Ͳ0,3mh.Allaär
övertorvade.INÖͲdelenärentreudd,7msida
(VSV,NochSÖ)0,2mh.Övertorvad,tendens
tillkantkedja.Någraavstensättningarnaär
högliknande.

L2013:1433

Gravfält

Fornlämning

Gravfält,65x40m(NͲS),beståendeavca13
fornlämningar.Dessautgöresavrunda
stensättningar.Stensättningarnaäro4Ͳ6mi
diamoch0,2Ͳ0,3mh.Allaäroövertorvadeen
hartalrika0,4Ͳ0,7mststenariytanochdelvis
synligkantkedjaav0,6Ͳ0,8mloch0,2Ͳ0,4mh
stenar.KIAF1975:terasseniomr122Ͳ123.Bör
vårdas.Vårdastillsammansmed123.

L2013:1829

Stensättning

Fornlämning

1)Stensättning,närmastrund,ca7mdiam,ca BeskrivningochutbredningiKMR Fornlämning
0,4mh.Fyllningenövertorvadmedtalrika0,3Ͳ giltiga.
0,4mststenariytan.Kantkedjaav0,4Ͳ1,5ml
och0,3Ͳ0,7mhstenar.ISVochSärflera
kantstenarborta.Beväxtmedfyraungagranar.
NͲÖͲSÖomnr1är2)Terrasseringar,inomett
ca100x70m(NVͲSÖ)stområde.Beståendeav
5terrasseringar25Ͳ65x15Ͳ30m.Deärplana
ochidetnärmastestenfriaochbegränsasav
stensträngsliknandekanteravstenarochblock
0,5Ͳ2mst.IdenNärettskyttevärn.Sannolikt
odlingsterrasseravhögålder.KIAF1975:+
ytterligareforn.Som+terrasseniområdet122Ͳ
123.Börvårdastills.m122.

L2013:1830

Terrassering

Fornlämning

1)Stensättning,närmastrund,ca7mdiam,ca BeskrivningochutbredningiKMR Fornlämning
0,4mh.Fyllningenövertorvadmedtalrika0,3Ͳ giltiga.Ettflertalkullfallnaträdpå
0,4mststenariytan.Kantkedjaav0,4Ͳ1,5ml ytansamtetttältläger.
och0,3Ͳ0,7mhstenar.ISVochSärflera
kantstenarborta.Beväxtmedfyraungagranar.
NͲÖͲSÖomnr1är2)Terrasseringar,inomett
ca100x70m(NVͲSÖ)stområde.Beståendeav
5terrasseringar25Ͳ65x15Ͳ30m.Deärplana
ochidetnärmastestenfriaochbegränsasav
stensträngsliknandekanteravstenarochblock
0,5Ͳ2mst.IdenNärettskyttevärn.Sannolikt
odlingsterrasseravhögålder.KIAF1975:+
ytterligareforn.Som+terrasseniområdet122Ͳ
123.Börvårdastills.m122.

L2013:2557

GravͲuppgift
omtypsaknas

Ingenantikvarisk
bedömning

Gravfältundersöktochborttaget.Gravfältetär
delundersöktochdenkvarvarandedelenheter
Spånga102:1ochdenundersöktadelen
Spånga102:2.Spånga102:2berörtvåytor.
EftersomkommungränsenmellanStockholm
ochJärfällagåremellandessaytormåsteden
södradelenbrytasuttilldettanyanummer
inomStockholmskommun.
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Kommentar

Antikvarisk
bedömningefter
besiktning

BeskrivningeniKMRharjusterats Ingenantikvarisk
dålämningenärundersöktoch
bedömning
borttagen.Inomytanfinnsidag
enbyggarbetsplats.

BeskrivningiKMRgiltigmenhar
förtydligats.Ursprungligenett
sammanhängandegravfältmed
L2014:7942.Markenär
synbarligenpåverkadochinga
lämningarkvarliggerinom
L2013:2557.

Ingenantikvarisk
bedömning

Referenser

BeroniusJörpeland,L.2006.Två
bytomterochtregravfältvid
Järvafältet.VägE18,sträckan
HjulstaͲKista.Uppland,Spånga
ochSundbybergssocknar,
HjulstaochKymlingebytomt
ochgravfält,RAÄ95–96,RAÄ
169,RAÄ222,RAÄ285ochRAÄ
249.Arkeologiska
förundersökningar.UVMitt,
rapport2006:29(RAÄdnr321Ͳ
2067Ͳ2007).
KIAF1975.Litt.Hjulstauppsatsen
(Brynja/Benneth).(KMR)

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

Järvainv,55,1929,KIAF1975,
Järvafältetsfornlämningar.
1929,HjulstarapportenBrynja/
Benneth.//Nilsson,C.1977.
Rapport.Gravfält102a,
vikingatidochdelav102b,
romerskjärnålder,vendeltid.
Boplatsrester,romerskjärnålderͲ
vendel/evtidigvikingatid.
Hjulsta,Spångasn,Stockholms
kn.Uppland.1965Ͳ67

LͲnr

Lämningstyp

Antivarisk
bedömningKMR

BeskrivningfrånKMR(någotkorrigeradför
läsbarhet)

L2013:2691

Gravfält

Ingenantikvarisk
bedömning

L2013:3304

Boplats

Ingenantikvarisk
bedömning

Boplats,uppgiftomstorleksaknas.Vid
arkeologiskförundersökningår2006
påträffades217anläggningariformav
husgrunder,kulturlager,stolphålochhärdar
frånboplatsenochbytomtenSpånga249:2.
Fyndavförhistoriskkeramik,benoch
järnföremålsåsomnitar,broddaroch
hästskofragment.Datering:mellerstaoch
yngrejärnålder.(RAÄdnr321Ͳ2066Ͳ2007)

L2013:4895

Boplats

Möjligfornlämning Boplats?ca25x10m(NVͲSÖ)enligtkartai
rapport.Vidsärskildutredningår2008
påträffadesettkulturlagerochfyndav1
mynningsbitavkeramik.(RAÄdnr321Ͳ978Ͳ
2009)

L2013:7317

Kvarn

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Kommentar

Antikvarisk
bedömningefter
besiktning

Referenser

BeskrivningiKMRgiltig.
Gravfält,ca65x15Ͳ45m(NͲS).Vid
förundersökningavHjulstabytomtpåträffades Fullständigtundersökt,idag
dettagravfältochbeslutomkompletterande byggarbetsplats.
förundersökningtogs.Vidförundersökningen
upptogs11sökschaktoch24övertorvade
gravarpåträffades.Avdessahartregravar
osäkerstatusochtiostyckenärkarterade.En
gravundersöktesochdrygt0,5literbrända
ben,tvåbroddarochenbåtnitpåträffadesi
brandlagret.Vidschaktningtillvaratogsenstaka
fragmentavbrändaben,svartgodskeramik
ochytterligareettantalnitar.Ingadateringar
gjordesmenbåtnitarnaochbrandlagretiovan
nämndagravindikeraryngrejärnålder.(Dnr
321Ͳ3928Ͳ2006).

Ingenantikvarisk
bedömning

BeroniusJörpeland,L.2006.Två
bytomterochtregravfältvid
Järvafältet.VägE18,sträckan
HjulstaͲKista.Uppland,Spånga
ochSundbybergssocknar,
HjulstaochKymlingebytomt
ochgravfält,RAÄ95–96,RAÄ
169,RAÄ222,RAÄ285ochRAÄ
249.Arkeologiska
förundersökningar.UVMitt,
rapport2006:29(RAÄdnr321Ͳ
2067Ͳ2007).//Dardel,
E.;HedJakobsson,A:Lindblom,
C.;Runer,J&Svensson,K.2007.
Hjulsta.Engårdfrånvikingatid
ochmedeltidochettgravfält
frånvendelͲochvikingatid.RAÄ
249och285.Särskild
undersökning.Spångasn,
Uppland.Rapporterfrån
Arkeologikonsult2010:2157.
UpplandsVäsby.(RAÄͲ2018Ͳ
267).

BeskrivningiKMRgiltig.
Fullständigtundersökt,idag
byggarbetsplats.

Ingenantikvarisk
bedömning

BeroniusJörpeland,L.2006.Två
bytomterochtregravfältvid
Järvafältet.VägE18,sträckan
HjulstaͲKista.Uppland,Spånga
ochSundbybergssocknar,
HjulstaochKymlingebytomt
ochgravfält,RAÄ95–96,RAÄ
169,RAÄ222,RAÄ285ochRAÄ
249.Arkeologiska
förundersökningar.UVMitt,
rapport2006:29(RAÄdnr321Ͳ
2067Ͳ2007).//Dardel,E.;Hed
Jakobsson,A:Lindblom,C.;
Runer,J&Svensson,K.2007.
Hjulsta.Engårdfrånvikingatid
ochmedeltidochettgravfält
frånvendelͲochvikingatid.RAÄ
249och285.Särskild
undersökning.Spångasn,
Uppland.Rapporterfrån
Arkeologikonsult2010:2157.
UpplandsVäsby.(RAÄͲ2018Ͳ
267).

Ingenantikvarisk
BeskrivningiKMRgiltig.På
platsenfinnsidagettmassupplag bedömning
meddumpmassor(ca10mhvall).

Hjulström,B.&Bertheau,M.
2008.HjulstaochRinkeby
massupplag.Särskildarkeologisk
utredning.Akalla4:1,Spångasn,
Stockholmskommun,Uppland.
RapporterfrånArkeologikonsult
2008:2230.

Kvarnlämning(?),beståendeavenca10ml
Möjligfornlämning
Beskrivningenavdesynliga
och2mbrförträngningibäckmedstensatta lämningarnasamtutbredningeni
KMRärgiltiga.Lämningstypenhar
kanter.Iförträngningenärett0,2mhfall.
Påträffadvidarkeologiskinventeringisamband dockändrastill"Bro"dådefysiska
medarkeologiskundersökningavnärliggande lämningarnasannoliktkan
kopplastillettbroläge,ochdeti
fornlämingarår2013,ochtolkasvid
inventeringensomettäldrekvarnläge.Några dagslägetinteärmöjligtatt
historiskabeläggförkvarniHjulstafinnsinte. beläggakvarnverksamhet.
(Raädnr:3.4.2Ͳ998Ͳ2013)
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Runer,J.2013.Hjulstaiett
storgodsperspektiv.I(red.Hed
Jakobsson,A.;Runer,J.;
Svensson,K.):Vägentilldejan
ochbrytenͲenberättelseom
denvikingatidagårdeniHjulsta.
SkrifterfrånArkeologikonsultnr
4.

LͲnr

Lämningstyp

Antivarisk
bedömningKMR

BeskrivningfrånKMR(någotkorrigeradför
läsbarhet)

Kommentar

L2013:7815

Färdväg

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Markväg,ca20ml(VNVͲÖSÖ),1,5mbroch
Västradelenborttagen.Idag
upptill0,1mhiNkanten.Skärigenom
byggarbetsplats.
stensträngenRAÄͲnrSpånga329:1.StraxNom
ärettsentidaröjningsröse.Påträffadi
sambandmedkartering2015.(RAÄdnr3.4.2Ͳ
2184Ͳ2015)

L2013:7816

Färdväg

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Vägbank,ca38ml(NÖͲSV),2mbrochupptill
0,3mh.ISVdelenhålvägsliknandeinnanden
tonarutienstenröjdyta.Skärigenom
stensträngenRAÄͲnrSpånga329:1.Påträffadi
sambandmedkartering2015.(RAÄdnr3.4.2Ͳ
2184Ͳ2015)

L2013:7823

Hägnad

Fornlämning

Stensträng,ca30ml(NͲS,NÖͲSv),1Ͳ2mbr
BeskrivningiKMRgiltig.
och0,1Ͳ0,4mh,uppbyggdav0,3Ͳ1mststenar
iettskift.EnͲtilltvåradig.Sändenanslutertill
ettca2x1Ͳ2x1,3mstblock.Ca20Ͳ50mVoch
NVomfinnsettantalsentidaröjningsrösen.
Påträffadisambandmedkartering2015.(RAÄ
dnr3.4.2Ͳ2184Ͳ2015)

L2013:7824

Hägnad

Fornlämning

Stensträng,ca18ml(NͲS,NVͲSÖ),1Ͳ2mbr
Undersökt(?)ochborttagen.Idag Ingenantikvarisk
och0,2Ͳ0,3mh.EnͲtilltvåradigav0,4Ͳ1mst byggarbetsplats.
bedömning
stenariettskift.BelägenlängsmedÖsidanav
stenröjdyta.Ca20Ͳ50mSochSVomfinnsett
antalsentidaröjningsrösen.Påträffadi
sambandmedkartering2015.(RAÄdnr3.4.2Ͳ
2184Ͳ2015)

Andersson,K.2015.Förbifart
Stockholm,delsträckaHjulsta.
Arkeologiskförundersökningi
formavkarteringav
fornlämningarnaRAÄSpånga
96:1,214:1och329:1samtRAÄ
Spånga235:1,fastigheterna
Akalla4:1respektiveLunda5:1,
Stockholmskommun,Uppland.
Arkeologistik,rapport2015:6.
//undersökningsrapportsaknas

L2013:7825

Gränsmärke

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Beskrivningsaknas

Andersson,K.2015.Förbifart
Stockholm,delsträckaHjulsta.
Arkeologiskförundersökningi
formavkarteringav
fornlämningarnaRAÄSpånga
96:1,214:1och329:1samtRAÄ
Spånga235:1,fastigheterna
Akalla4:1respektiveLunda5:1,
Stockholmskommun,Uppland.
ArkeoLogistikRapport2015:6.
(RAÄdnr3.4.2Ͳ2184Ͳ2015)

BeskrivningiKMRharjusterats
något.SkureniVdelen,på
platsenfinnsidagen
byggarbetsplats.Belamradmed
virkecentralt.

Antikvarisk
bedömningefter
besiktning

Referenser

Ingenantikvarisk
bedömning

Andersson,K.2015.Förbifart
Stockholm,delsträckaHjulsta.
Arkeologiskförundersökningi
formavkarteringav
fornlämningarnaRAÄSpånga
96:1,214:1och329:1samtRAÄ
Spånga235:1,fastigheterna
Akalla4:1respektiveLunda5:1,
Stockholmskommun,Uppland.
ArkeoLogistikRapport2015:6.
(RAÄdnr3.4.2Ͳ2184Ͳ2015)

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Andersson,K.2015.Förbifart
Stockholm,delsträckaHjulsta.
Arkeologiskförundersökningi
formavkarteringav
fornlämningarnaRAÄSpånga
96:1,214:1och329:1samtRAÄ
Spånga235:1,fastigheterna
Akalla4:1respektiveLunda5:1,
Stockholmskommun,Uppland.
Arkeologistik,rapport2015:6.

Fornlämning

Andersson,K.2015.Förbifart
Stockholm,delsträckaHjulsta.
Arkeologiskförundersökningi
formavkarteringav
fornlämningarnaRAÄSpånga
96:1,214:1och329:1samtRAÄ
Spånga235:1,fastigheterna
Akalla4:1respektiveLunda5:1,
Stockholmskommun,Uppland.
Arkeologistik,rapport2015:6.

BeskrivningjusteradiKMR.
Övrig
Myckettveksamanläggning.Ny kulturhistorisk
beskrivning:Gränsmärkeiformav lämning
reststen,ca0,75mhög,0,8m
långoch0,5mbred.Något
tveksam
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LͲnr

Lämningstyp

Antivarisk
bedömningKMR

BeskrivningfrånKMR(någotkorrigeradför
läsbarhet)

L2013:7840

Husgrund,
historisktid

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Grundefterjordkällare(?),kvadratisk,ca2x2m Borttagen.Idagbyggarbetsplats. Ingenantikvarisk
(NͲS)och0,3mdj.LängsÖkantenärensyll(?)
bedömning
av0,6Ͳ0,8mststenar.Igropensbottenligger
enstaka0,3Ͳ0,6mststenar.Påträffadi
sambandmedkartering2015.(RAÄdnr3.4.2Ͳ
2184Ͳ2015)

Andersson,K.2015.Förbifart
Stockholm,delsträckaHjulsta.
Arkeologiskförundersökningi
formavkarteringav
fornlämningarnaRAÄSpånga
96:1,214:1och329:1samtRAÄ
Spånga235:1,fastigheterna
Akalla4:1respektiveLunda5:1,
Stockholmskommun,Uppland.
ArkeoLogistikRapport2015:6.
(RAÄdnr3.4.2Ͳ2184Ͳ2015)//
undersökningsrapportsaknasi
KMR

L2013:8584

Fornlämningslik Ejkulturhistorisk
nandebildning lämning

Stensättningsliknandelämning,rund,ca3m
diam,otydligutbredning.Påträffadisamband
medarkeologiskutredningår2015.(RAÄdnr.
3.4.2Ͳ858Ͳ2016)

BeskrivningiKMRgiltig.Ytmässigt Ejkulturhistorisk
korrigerad.Avtorvning/avtäckning lämning
nödvändigförattfastställa
antikvariskstatus

Andersson,L.2015.
Söderhöjden.Arkeologisk
utredningetapp1och2,delav
fastighetJakobsberg18:1.
Järfällakommun,Järfällasocken,
Uppland.Stockholmsläns
museum,rapport2015:18.

L2013:8585

Fornlämningslik Ejkulturhistorisk
nandebildning lämning

Stensättningsliknandenaturbildning,
BeskrivningochutbredningiKMR Ejkulturhistorisk
kvadratiskochnågotoregelbunden,ca2,5x2,5 giltiga.
lämning
mstoch0,1mh.Kantkedjeliknandebildningi
S.Påträffadisambandmedarkeologisk
utredningår2015.(RAÄdnr.3.4.2Ͳ858Ͳ2016)

Andersson,L.2015.
Söderhöjden.Arkeologisk
utredningetapp1och2,delav
fastighetJakobsberg18:1.
Järfällakommun,Järfällasocken,
Uppland.Stockholmsläns
museum,rapport2015:18.

L2013:8586

Fornlämningslik Ejkulturhistorisk
nandebildning lämning

Stensättningsliknandelämning,sannolik
BeskrivningochutbredningiKMR Ejkulturhistorisk
naturbildning.Oregelbunden,3x3moch0,3m giltiga.
lämning
h.Fyllningavglestliggandestenar,0,3Ͳ0,4m
st.Påträffadisambandmedarkeologisk
utredningår2015.

Andersson,L.2015.
Söderhöjden.Arkeologisk
utredningetapp1och2,delav
fastighetJakobsberg18:1.
Järfällakommun,Järfällasocken,
Uppland.Stockholmsläns
museum,rapport2015:18.

L2013:8606

Militär
anläggning
övrig

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Militäranläggninginnehållandeuppfartsramp BeskrivningochutbredningiKMR Övrig
tillenrobotplattafrån1960Ͳtalet(Svea
giltiga.
kulturhistorisk
flygflottilj).Beståravenbetongplatta,ca5x5m
lämning
st.Påträffadisambandmedarkeologisk
utredningår2015.(RAÄdnr.3.4.2Ͳ858Ͳ2016)

Andersson,L.2015.
Söderhöjden.Arkeologisk
utredningetapp1och2,delav
fastighetJakobsberg18:1.
Järfällakommun,Järfällasocken,
Uppland.Stockholmsläns
museum,rapport2015:18.

L2013:8607

Fossilåker

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Fossilåker,ca50x30m(ÖͲV),beståendeaven Planåkeryta.Beskrivningoch
utbredningiKMRgiltiga.
stenröjdrektanguläråkerytamedvaga
antydningartillåkerhakiVochÖ.Påträffadi
sambandmedarkeologiskutredningår2015.
(RAÄdnr.3.4.2Ͳ858Ͳ2016)

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Andersson,L.2015.
Söderhöjden.Arkeologisk
utredningetapp1och2,delav
fastighetJakobsberg18:1.
Järfällakommun,Järfällasocken,
Uppland.Stockholmsläns
museum,rapport2015:18.

L2013:8608

Husgrund,
historisktid

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Återfannsejochavfärdas.Ytanär
Hugrund,rektangulär,ca10x5m(ÖͲV).
Beståendeavojämnochnågototydlig
belamradavodlingsstenoch
syllstensrad,ca0,3mh,av0,3Ͳ0,5mststenar. kraftigtbeväxtmedsly.Justeradi
SammanbyggdiÖmedettnaturblock,ca0,8m KMR.
st.IVdelenärettspismursröse,ca3x2mst(ÖͲ
V),avrundadskärvig0,1Ͳ0,3mststensamt
någotsotigmylla.Påträffadisambandmed
arkeologiskutredningår2015.(RAÄdnr.3.4.2Ͳ
858Ͳ2016)

Ingenantikvarisk
bedömning(utgår
pågrundav
felregistrering)

Andersson,L.2015.
Söderhöjden.Arkeologisk
utredningetapp1och2,delav
fastighetJakobsberg18:1.
Järfällakommun,Järfällasocken,
Uppland.Stockholmsläns
museum,rapport2015:18.

L2013:8609

Fornlämningslik Övrig
nandelämning kulturhistorisk
lämning

Stensättningsliknandelämning,oregelbunden, Giltigutbredningochbeskrivningi Övrig
KMR.
kulturhistorisk
ca3,5x3,5mochca1mh,av0,3Ͳ0,4mst
lämning
stenar.Ettstortstenblock,ca1,1m.Kanvara
röjningsröse.Påträffadisambandmed
arkeologiskutredningår2015.(RAÄdnr.3.4.2Ͳ
858Ͳ2016)

Andersson,L.2015.
Söderhöjden.Arkeologisk
utredningetapp1och2,delav
fastighetJakobsberg18:1.
Järfällakommun,Järfällasocken,
Uppland.Stockholmsläns
museum,rapport2015:18.

L2013:8610

Fossilåker

Övrig
Områdemedfossilåkermark,ca75x30m(NͲS), Planaåkerytormedspridd
beståendeav1åkerytaoch1röjningsröse.
kulturhistorisk
odlingsstenochdiken.Ytanär
delvisexploateradidagochiV
Röjningsrösetärca2mdiam,innehållande
lämning
glestlagdsten.Åkerytanärintebeskriven,men delenfinnsenasfalteradvägoch
innehålleringaförhistoriskaelement.Påträffat envändplan.Ytmässigkorrigering.
isambandmedarkeologiskutredningår2015.
(RAÄdnr.3.4.2Ͳ858Ͳ2016)

Andersson,L.2015.
Söderhöjden.Arkeologisk
utredningetapp1och2,delav
fastighetJakobsberg18:1.
Järfällakommun,Järfällasocken,
Uppland.Stockholmsläns
museum,rapport2015:18.

Övrig
kulturhistorisk
lämning
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Kommentar

Antikvarisk
bedömningefter
besiktning

Referenser

LͲnr

Lämningstyp

Antivarisk
bedömningKMR

L2013:972

Bytomt/gårdsto Ingenantikvarisk
mt
bedömning

L2014:7839

Gravfält

L2014:7942

Gravfält

BeskrivningfrånKMR(någotkorrigeradför
läsbarhet)

Antikvarisk
bedömningefter
besiktning

Referenser

bebyggelselämningarefterHjulstaby,
BeskrivningiKMRgiltig.
undersöktochborttagen,inomett250x180m Fullständigtundersökt,idag
(VNVͲÖSÖ)stområde,beståendeav4grunder byggarbetsplats.
efterbostadshus,varav2medspismursröse,
ett10Ͳtalgrunderefter
ekonomibyggnader,terrasseringar,vägaroch
trädgårdarmedbärochprydnadsbuskarsamt
1brunn.

Ingenantikvarisk
bedömning

BeroniusJörpeland,L.2006.Två
bytomterochtregravfältvid
Järvafältet.VägE18,sträckan
HjulstaͲKista.Uppland,Spånga
ochSundbybergssocknar,
HjulstaochKymlingebytomt
ochgravfält,RAÄ95–96,RAÄ
169,RAÄ222,RAÄ285ochRAÄ
249.Arkeologiska
förundersökningar.UVMitt,
rapport2006:29(RAÄdnr321Ͳ
2067Ͳ2007).//Dardel,E.;Hed
Jakobsson,A:Lindblom,C.;
Runer,J&Svensson,K.2007.
Hjulsta.Engårdfrånvikingatid
ochmedeltidochettgravfält
frånvendelͲochvikingatid.RAÄ
249och285.Särskild
undersökning.Spångasn,
Uppland.Rapporterfrån
Arkeologikonsult2010:2157.
UpplandsVäsby.(RAÄͲ2018Ͳ
267).

Fornlämning

Gravfält,ca170x40Ͳ125m(NVͲSÖ),bestående
avca60fornlämningar.Dessautgöresav4
högar,ca34runda,1kvadratiskoch1tresidig
stensättning.Högarnaär10midiamoch0,8Ͳ
1,3mh.Dehargropimitten.Derunda
stensättningarnaär4Ͳ7midiamoch0,1Ͳ0,4m
h,utomensomärca12midiamochca0,3m
h.Allaärövertorvade,någrafåmedtalrika0,3Ͳ
0,4mststenariytan.Ettparhardelvissynlig
kantkedja.Dentresidigastensättningeni
gravfältetsNVdelärca4misidaochca0,2m
h.Övertorvad.Denkvadratiskastensättningen
ärca7x7misida(ÖͲV)ca0,3mh.Övertorvad
medtalrika0,4Ͳ0,5mststenariytan.
Kantkedjaav0,4Ͳ1,2mlochintill0,4mh
kantställdastenar.IgravfältetsSdelär
fornlämningarnaglestbelägna.Kvadratenär
längstiS.

UndersöktochborttagetiV
delen,iövrigtstämmer
beskrivningeniKMR.
Undersökningenförutsätts
registrerasavundersökarenvid
avslutatuppdrag.

Fornlämning

Andersson,K.2015.Förbifart
Stockholm,delsträckaHjulsta.
Arkeologiskförundersökningi
formavkarteringav
fornlämningarnaRAÄSpånga
96:1,214:1och329:1samtRAÄ
Spånga235:1,fastigheterna
Akalla4:1respektiveLunda5:1,
Stockholmskommun,Uppland.
Arkeologistik,rapport2015:6.//
Harrysson,I.&Vinberg,A.2016.
Hjulsta.Gravfältochboplatsvid
Hjulstakorset.Arkeologisk
förundersökning.Fornlämning
Spånga96:1,214:1och329:1.
Akalla4:1,Spångasocken,
Stockholmskommun,
Stockholmslän,Uppland.
StiftelsenKulturmiljövård.
Rapport2016:1.//
undersökningsrapportsaknasi
KMR

Fornlämning

Gravfält,delundersökt,ca65x20m(NͲS).
Begränsningenmycketoklar,endast5säkra
fornlämningarkvarliggeriÖdelen.

BeskrivningochutbredningiKMR Fornlämning
giltiga.Ndelenbelägeninom
villafastighet,oklartvilken
eventuellåverkanpågravfältet
dettainneburit.

Elgh,S.&Lekberg,P.1991.
ÖstraBarkarby.Särskild
utredning,etapp1–4.Rapporter
frånArkeologikonsultRBlidmo
ABnr41991.(m.fl.ytterligare
rapporter,seKMR)//Nilsson,C.
1977.Rapport.Gravfält102a,
vikingatidochdelav102b,
romerskjärnålder,vendeltid.
Boplatsrester,romerskjärnålderͲ
vendel/evtidigvikingatid.
Hjulsta,Spångasn,Stockholms
kn.Uppland.1965Ͳ67
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Kommentar

LͲnr

Lämningstyp

L2014:8042

Antivarisk
bedömningKMR

BeskrivningfrånKMR(någotkorrigeradför
läsbarhet)

Kommentar

Antikvarisk
bedömningefter
besiktning

Referenser

Hägnadssystem Fornlämning

Stensträngssystem,medensammanlagdlängd
avca80ml,(18+18+38+3),(NͲSochNVͲSÖ),
0,5Ͳ1mbr,0,1Ͳ0,4mhochuppbyggdav0,3Ͳ
1,1mststenar,ställvisiupptilltvåskift.

BeskrivningiKMRjusterad.
Stensträngi4delar.Vdelenär
borttagen.Belamradmedvirke
centralt/någotåtV,direktÖom
arbetsområdetförFörbifart
Stockholm.

Fornlämning

Andersson,K.2015.Förbifart
Stockholm,delsträckaHjulsta.
Arkeologiskförundersökningi
formavkarteringav
fornlämningarnaRAÄSpånga
96:1,214:1och329:1samtRAÄ
Spånga235:1,fastigheterna
Akalla4:1respektiveLunda5:1,
Stockholmskommun,Uppland.
Arkeologistik,rapport2015:6.//
Harrysson,I.&Vinberg,A.2016.
Hjulsta.Gravfältochboplatsvid
Hjulstakorset.Arkeologisk
förundersökning.Fornlämning
Spånga96:1,214:1och329:1.
Akalla4:1,Spångasocken,
Stockholmskommun,
Stockholmslän,Uppland.
StiftelsenKulturmiljövård.
Rapport2016:1.

L2014:8112

Stensättning

Fornlämning

Stensättning,närmastrund,ca6mdiam(NVͲ
SÖ)och0,25mh.Övertorvadmediytan
synligastenar,0,1Ͳ0,4mst.Bevuxenmedtre
kraftigatallstubbar,samtenlitenflerstammig
björkiSVkantenochtvåsmåekariÖkanten.
Någonytterligaresäkerfornlämningfinnseji
närheten.Ca10mVtillSVdäromärtvå
sannoliktnaturligaupphöjningar,avskurnaav
dike.KIAF1975:+enytterligarestensättn.På
bergpartietsN:asidamöjl.enboplats+några
flackastensättn.Börvårdas.

Beskrivningochutbredningför
Fornlämning
lämningenärgiltiga.IKMRnämns
ytterligaremöjligalämningarintill,
vilketinteharkunnatbekräftas
vidinventeringen.Uppgiften
bedömsdocksomosannolik.

L2014:8151

Boplats

Fornlämning

Boplats,osäkerutbredning,105x85m(NVͲSÖ) BeskrivningeniKMRbörjusterad Ingenantikvarisk
beståendeav181boplatsanläggningarmed
bedömning
dålämningenärundersöktoch
blandannatstolphål,härdarochkulturlager
borttagen.Inomytanfinnsidag
samtentarrassering(tidigareRAÄͲnrSpånga enbyggarbetsplats.Justeringen
214:1).UtmedstörredelenavboplatsensSV förutsättsutförasav
kantfinnsenkraftigstensträngochenkortare undersökaren.
parallellmeddenna.DenNdelenavytanutgör
enfossilåker,42x27mmedosäkragränser.
Underodlingslagretframkom5härdarovanpå
etttuntkulturlager.Etttreskeppigthus
påträffades,15ml,menfortsätterutanför
schaktetiÖ.Detbestårav7stolphålefter4
bockarochettgolvlagermedfyndav
knackstenochbrändlera.Ettmindrehus,
kanskeettsyllhusidentifieradesca12måtSV.
Fyndavensäljaochenknappav
kopparlegering,hästskosömmaravjärn,
järntenochjärntråd,keramikskärvor,bränd
lera,brändaben,hartssamt4löpare.
Framkomvidarkeologiskförundersökningår
2015.(RAÄdnr3.4.2Ͳ4600Ͳ2016).Följande
textbeskriverterrasserringen.Terrassering,2
stycken,parallella.TerrasseringeniÖNÖärca
24ml(NNVͲSSÖ),5Ͳ6mbroch0,8mh.V
kantenbegränsasaventämligenbrantslänt,
ca0,8mh,medglestskodda0,5Ͳ0,8mst
stenar.Ca7mVSVom,ärdenandra
terrasseringen,ca15ml(NNVͲSSÖ),3Ͳ4mbr
och0,2Ͳ0,3mh.Övertorvadmedenstaka
stenarlängsVkanten.NVomärettområde
medsentidaåkrarsamtenbrunnochett
flaggstångsfäste.
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SNOK1,1935:KIAF1975.SPIN
1930:40.(KMR)

Andersson,K.2015.Förbifart
Stockholm,delsträckaHjulsta.
Arkeologiskförundersökningi
formavkarteringav
fornlämningarnaRAÄSpånga
96:1,214:1och329:1samtRAÄ
Spånga235:1,fastigheterna
Akalla4:1respektiveLunda5:1,
Stockholmskommun,Uppland.
Arkeologistik,rapport2015:6.//
Harrysson,I.&Vinberg,A.2016.
Hjulsta.Gravfältochboplatsvid
Hjulstakorset.Arkeologisk
förundersökning.Fornlämning
Spånga96:1,214:1och329:1.
Akalla4:1,Spångasocken,
Stockholmskommun,
Stockholmslän,Uppland.
StiftelsenKulturmiljövård.
Rapport2016:1.//
undersökningsrapportsaknasi
KMR

LͲnr

Lämningstyp

Antivarisk
bedömningKMR

L2014:8307

Bytomt/gårdsto Fornlämning
mt

L2014:8311

BeskrivningfrånKMR(någotkorrigeradför
läsbarhet)

Antikvarisk
bedömningefter
besiktning

Referenser

Gårdstomt,efterBredagård,ca135x90Ͳ130m BeskrivningeniKMRärjusterad
dålämningenärundersöktoch
(NÖͲSV),beståendeavminst8husgrunder,
varav1jordkällareoch1medmöjligtspisröse, borttagen.Inomytanfinnsidag
1husgrundsterrass,7terrasseringar,2murar, enbyggarbetsplats.
1färdväg,1röjningsröseoch
odlingsytor/trädgårdsland.Husgrundernaärca
3Ͳ13x2Ͳ8m(NNÖͲSSV,ÖNÖͲVSV,NNVͲSSÖ,NͲ
S,NVͲSÖ)och0,1Ͳ0,5mh,medsyllar
uppbyggdaavca0,4Ͳ0,9mststenarientilltvå
skift.Delvisövertorvade.Deteventuella
spisrösetärca2mdiam.Jordkällarenärca7x7
m(NÖͲSV),0,5Ͳ2mhochmuradav0,5Ͳ0,8m
ststenar.Husgrundsterrassenärca15x6Ͳ8m
(NͲS)ochupptill1,2mhmedstödmurarav0,3Ͳ
1,1mststenaritreͲfyraskift.Deterrasserade
ytornaär5Ͳ36x3Ͳ25m(NÖͲSV,NVͲSÖ,VNVͲ
ÖSÖ),ca0,4Ͳ2mhochterrasskanternaca4Ͳ30
ml(NNVͲSSÖochNͲS)ochca0,3Ͳ1,7mh.En
avmurarnaärenstödmuravbetong,ca
11x0,25m(NÖͲSV),0,2Ͳ0,5mhochdenandra
en21mlmur(VNVͲÖSÖ),1Ͳ1,4mbroch0,4Ͳ
1,4mh,uppfördav0,4Ͳ1mststenariupptill
fyraskift.Färdvägenären43ml(NÖͲSV),4m
broch0,9mhvägbank,beståendeaven
stödmurav0,3Ͳ1,4mststenarochblocklängs
denÖsidan.Odlingsytornaärca25Ͳ48x5Ͳ32m
(NͲS,NVͲSÖ,NNVͲSSÖ,VͲÖ)ochröjningsröset,
ca7x5m(NNVͲSSÖ)och0,3Ͳ0,4mhav0,3Ͳ0,7
mststenar.

Ingenantikvarisk
bedömning

Andersson,K.2015.Förbifart
Stockholm,delsträckaHjulsta.
Arkeologiskförundersökningi
formavkarteringav
fornlämningarnaRAÄSpånga
96:1,214:1och329:1samtRAÄ
Spånga235:1,fastigheterna
Akalla4:1respektiveLunda5:1,
Stockholmskommun,Uppland.
ArkeoLogistikRapport2015:6.
(RAÄdnr3.4.2Ͳ2184Ͳ2015).//
Bertheau,M.2018.Bredagamla
gårdstomt.
Bebyggelselämningarfrån
1800–1900Ͳtalen.Arkeologisk
förundersökningavfornlämning
RAÄͲnrSpånga
235:1/L2014:8307inom
fastighetenLunda5:1,Spånga
sockeniStockholmskommun,
Uppland.Rapporterfrån
Arkeologikonsult2018:2995.

Fornlämningslik Övrig
nandelämning kulturhistorisk
lämning

Någrafornlämningarkundeejiakttasiområdet Ingalämningargårattåterfinna.
Belägenivägområde.
vidbesiktningstillfället.KIAF1975:Ej
återfunnen.Möjligenfinnsflerfornl.iområdet.
Gammalvägmiljö.Börvårdas.

Ingenantikvarisk
bedömning

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

L2014:8312

Fornborg

Fornlämning

Fornborg,150x90m(NVͲSÖ),belägenpå
Beskrivningochutbredninggiltiga Fornlämning
bergskrön.BergetstuparbrantendastmotSͲV, iKMR.
mindrebrantmotövrigaväderstreck.Resterav
murarfinnsiNVͲNͲSÖͲNÖ.INVutgöresmuren
avenjordͲochstenvall,ca30ml,1,5mbroch
0,3mh.Vallenäriregel3Ͳ5mbr.Ställvismed
inslagavintill2mstblock.ISÖärdendubbel.
StörredelenärbelägeniJärfällasn.Den
fortsätterutmedbergetsNochNÖsidaaven
tillmakadmoränstensträngsomiSÖansluter
tilltvåmurpartierca20resp.22mloch0,4Ͳ0,6
mhochbestårav0,3Ͳ0,7mststenar.INVär
bergetlångsluttandeochdetärlättattfrån
dettahållbestigadetsamma.Dåjusthärden
jordblandadevallengårtvärsöverberget,
måstefornborgenbetraktassomganskasäker.
Ca30mNÖomfornborgensSdelpåenannan
ochlägrebergryggärnågrakortare
stensträngsliknandeansamlingaravstenaroch
block.Denlängstaca15ml(NVͲSÖ).Bör
vårdas.

L2017:8627

Bro

Ingenantikvarisk
bedömning

BeskrivningiKMRgiltig.Inga
1)Borttagettorp,byggtår1828,bebotttill
1874.Påangivenplatssynsännusyrén,vilken synligalämningarpåplatsen.
troligentillhörensenarebyggdaffärpåsamma
plats,ävendenborta.NågonstansintillochS
om1ärtroligen2)Äldrebroläge,vilket
sannoliktgettupphovtillbebyggelsenamnet
Barsbro.Senr350!

L2017:8692

Gravfält

Ingenantikvarisk
bedömning

Gravfält,undersöktochborttagetår1995,ca
170x55m(NNVͲSSÖ),beståendeav72
gravanläggningar,varav66stensättningar,5
utangravöverbyggnadsamt1blockgrav.
Mellansamtundergravarnaframkom37
anläggningaravboplatskaraktär.Debestodav
13härdar,7stolphål,7mörkfärgningar,8
nedgrävningar,1kulturlagersamtettsotlager
medförslaggatmaterial.(Raädnr:321Ͳ2523Ͳ
2002)
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Kommentar

Ingenantikvarisk
bedömning

2)M.Ronnevik:Bro,vägͲ,
radinskrifter.SU1978.1)Hus
ochmiljöeriJärfälla1978,nr20.
L:Gustafssonj:r1957:
Järfällabokens220
f.Adresskarta,Järfällakn,ruta
I26.(KMR)

Ingenantikvarisk
Undersöktochborttaget.
BeskrivningochutbredningiKMR bedömning
ärgiltiga.Ytanärbemängdmed
dumpmassorochflerasynliga
urschaktningarfinns.

Bratt,P.2001.Gravfältetvid
Dragonbacken.
Slutundersökningavgravfältet
RAÄ20+67,Kalvshälla,Järfälla
sockenochkommun,Uppland.
Stockholmslänsmuseum.
Rapport2001:14.(Raädnr:321Ͳ
2523Ͳ2002).

LͲnr

Lämningstyp

L2017:8774

L2017:8787

BeskrivningfrånKMR(någotkorrigeradför
läsbarhet)

Kommentar

Bytomt/gårdsto Ingenantikvarisk
mt
bedömning

Bytomt,ca90x90m,undersöktochborttagen,
omnämndår1347beboddtillår1872.Sista
tidenuppdeladitvågårdar,Övreoch
Nedergården.Ingaspårdärav1980.Enligt
häradskartanärKalvshälla(gård)utlagdvidnr
19,somlärvaraKalvshällasdragontorp.

Ingenantikvarisk
Undersöktochborttagen.
BeskrivningochutbredningiKMR bedömning
ärgiltiga.Påytanfinnsidagen
störrebyggnadochen
parkeringsplats.

Övrigt

Saknarbeskrivning.BoplatsavfärdadavPeter SaknarbeskrivningiKMR.Ytanär Ejfornlämning
Bratt1994.
idagkraftigtpåverkadavsentida
arbeten.Ställvisurschaktadyta
medställvispåfördamassor.

L2017:8918 Färdväg

Antivarisk
bedömningKMR

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Antikvarisk
bedömningefter
besiktning

Referenser

Andersson,K.&Boije,M.2009.
KalvshällabytomtͲfrån
vendeltidtill1872.Arkeologisk
undersökning,RAÄ251:1–2,
Säby3:1,Järfällasockenoch
kommun,Uppland.Stockholms
länsmuseum,rapport2009:20
(2002:1).(Raädnr:321Ͳ1946Ͳ
2010).

Bratt,P.1994.Bytomtoch
boplatsvidKalvshälla.
Arkeologiskförundersökningav
RAÄ251och397,Kalvshälla.
Stockholmslänsmuseum,
rapport1994:25.

Möjligfornlämning
Möjligfornlämning Vägbank,200ml(NNVͲSSÖ),6Ͳ7mbr,delvis BeskrivningiKMRärjusterad.
0,1mh,delvis(iS)nedskurenibergsͲoch
Vägbankenärställvismycket
moränsluttningiVkanten.Delvislätt
kraftigtstörd.Ndelenharen
övertorvad,menhuvudsakligengrusbelagd,iN annanutsträckningäntidigaredå
ändenca50masfalterad.Ökantentillstordel dennaärförsvunnenpga
bortsprängdfördenlägreliggande,senare
rondellbygge.Ingetpartimed
Enköpingsvägen.FörsvinneriNinunder
asfaltsbeläggningfinnskvarochÖ
motorväg.ÄldreEnköpingsväg(jfrnr19:2)
halvanavvägbananärsläntad.
Ytmässigkorrigering(3A200).Ny
beskrivning:Vägbank,200ml
(NNVͲSSÖ),6Ͳ7mbr,delvis0,1m
h,delvis(iS)nedskurenibergsͲ
ochmoränsluttningiVkanten.
Delvislättövertorvad.Ökanten
tillstordelbortsprängdförden
lägreliggande,senare
Enköpingsvägen.VägbankensN
delborttagenisambandmed
vägbygge.

L2017:8930

Lägenhetsbebyg Ingenantikvarisk
gelse
bedömning

1)Borttagettorp,nämntår1676,bebotttillår BedömningiKMRgiltig.Idag
1734.2)Iområdethartidigareståtten
belägeninomgräsbevuxenyta
milstolpe,nuförsvunnen.
inomvägområde.Ingensynlig
lämningpåplatsen.Eventuella
resteravbebyggelsenhar
sannoliktförstörtsvid
motorvägsbygget.

L2017:9040

Stensättning

Stensättning,högliknande,rund,7mdiamoch
0,5mh.Övertorvadmediytanenstakastenar,
0,1Ͳ0,2mst.Ställvisotydlig.Antydantill
kantränna,0,5mbroch0,1mdj.

Fornlämning
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Ingenantikvarisk
bedömning

Fornlämning
Beskrivningiharjusterats,då
beskrivningarnaförRAÄJärfälla
17:1och17:2förefallerhakastats
omvidregistreringeniFMIS.
Beskrivningenför
L2017:9041/RAÄJärfälla17:2bör
läggasinhär.Ytmässig
korrigering.Ny
beskrivning:Stensättning(?),rund,
4mdiamoch0,2mh.Övertorvad
mediytanenstakastenar,0,1Ͳ0,2
mst.

S.Nordin.1975,inv.av
milstolpar,mellannr129och
130.MuntliguppgiftavL.
Gustafsson.Jär.1957,s609.
(KMR)

Andersson,L.2015.
Söderhöjden.Arkeologisk
utredningetapp1och2,delav
fastighetJakobsberg18:1.
Järfällakommun,Järfällasocken,
Uppland.Stockholmsläns
museum,rapport2015:18.//
Sundberg,K.2016.Tallbohov.
Arkeologiskförundersökning.
RAÄͲnrJärfälla17:1,17:2,17:3,
101samtobjekt9och15,
Järfällasockenochkommun,
Uppland.Arkeologgruppen,
rapport2016:35.

LͲnr

Lämningstyp

Antivarisk
bedömningKMR

BeskrivningfrånKMR(någotkorrigeradför
läsbarhet)

L2017:9041

Stensättning

Fornlämning

Stensättning(?),rund,4mdiamoch0,2mh. Beskrivningiharjusterats,då
Fornlämning
Övertorvadmediytanenstakastenar,0,1Ͳ0,2 beskrivningarnaförRAÄJärfälla
17:1och17:2förefallerhakastats
mst.
omvidregistreringeniFMIS.
Beskrivningenför
L2017:9040/RAÄJärfälla17:1bör
läggasinhär.Ytmässigkorrigering
(2AG223).Nybeskrivning:
Stensättning,högliknande,rund,7
mdiamoch0,5mh.Övertorvad
mediytanenstakastenar,0,1Ͳ0,2
mst.Ställvisotydlig.Antydantill
kantränna,0,5mbroch0,1mdj.

L2017:9131

Boplatsområde Ingenantikvarisk
bedömning

Boplatsområde,330x100m(NNVͲSSÖ),
undersöktochborttaget1997Ͳ1998,daterade
tillyngrebronsålderͲäldrejärnålder.(dnr321Ͳ
497Ͳ2005).

Undersöktochborttagen.
Ingenantikvarisk
BeskrivningochutbredningiKMR bedömning
ärgiltiga.Ytanäridagbebyggd
ochinomdenfinnsenstörre
byggnadochenparkeringsplats,
rondell,vägområdem.m.

Bratt,P.2003.Gravfältetvid
Kalvshällabytomt.
Slutundersökningavgravfält
RAÄ19,Kalvshälla,Järfälla
sockenochkommun,Uppland.
Stockholmslänsmuseum,
rapport2003:15.(Dnr321Ͳ497Ͳ
2005).

L2017:9235

Gravfält

Borttagetgravfält,påSͲsluttningav
moränhöjd,enl.äldrekartorbeståendeavca
15fornlämningar.Utplånatvidschaktarbete
ochgrustäkt.Möjligensynsenrund
stensättningännu,markeradpåfotokartan,ca
8mdiamoch0,3mh,övertorvadmediytan
enstakastenar,0,2Ͳ0,3mst,eneventuell
mittsten.

Undersöktochborttaget.
Beskrivningochbegränsningi
KMRärgiltiga.Ytanärbemängd
meddumpmassorochflera
synligaurschaktningarfinns.

Ingenantikvarisk
bedömning

Järvafältetsfornlämningar,
1929,nr34.Gravfältetskartor
1928avE.BellanderͲH.
Hansson,1932avKnutStrand
(dnr1957/32ATA).(KMR)

L2017:9239

Lägenhetsbebyg Ingenantikvarisk
gelse
bedömning

1)Borttagettorp,byggtår1828,bebotttill
BeskrivningiKMRharjusterats
1874.Påangivenplatssynsännusyrén,vilken något.Ingalämningareller
troligentillhörensenarebyggdaffärpåsamma kulturväxtersynligapåplatsen.
plats,ävendenborta.NågonstansintillochS
om1ärtroligen2)Äldrebroläge,vilket
sannoliktgettupphovtillbebyggelsenamnet
Barsbro.Senr350!

Ingenantikvarisk
bedömning

2)M.Ronnevik:Bro,vägͲ,
radinskrifter.SU1978.1)Hus
ochmiljöeriJärfälla1978,nr20.
L:Gustafssonj:r1957:
Järfällabokens220
f.Adresskarta,Järfällakn,ruta
I26.(KMR)

L2017:9359

Stensättning

Fornlämning

Stensättning,rund,ca6mdiamoch0,3mh. BeskrivningochutbredningiKMR Fornlämning
Övertorvadmediytanenstakastenar,0,2Ͳ0,4 giltiga.
mst.Kantkedja,delvisutfallen,ca0,50mh,av
0,50Ͳ1,50mlstenar,delvispåberghäll.Beväxt
medbuskar,huvudsakligenrönnͲ,ekͲoch
enbuskar.

Andersson,L.2015.
Söderhöjden.Arkeologisk
utredningetapp1och2,delav
fastighetJakobsberg18:1.
Järfällakommun,Järfällasocken,
Uppland.Stockholmsläns
museum,rapport2015:18.//
Sundberg,K.2016.Tallbohov.
Arkeologiskförundersökning.
RAÄͲnrJärfälla17:1,17:2,17:3,
101samtobjekt9och15,
Järfällasockenochkommun,
Uppland.Arkeologgruppen,
rapport2016:35.

L2017:9462

Stensättning

Fornlämning

Stensättning,rundca9mdiamochca0,5m BeskrivningiKMRgiltig.Ytmässig Fornlämning
hög.Övertorvad.ISdelengrop,ca2,5mdiam korrigering.
ochca0,5mdjup.INdelenmindregrop,1m
diam,0,1mdj.Idenstoragropenärnågra0,2Ͳ
0,3mststenar.DenVdelenövergårisluttning
avjordsompåfylltsvidexploateringoch
vägbygge.Dennajordtäckersåledes
fornlämningensVkant.Någrarönnbuskaroch
tvåsmåekarikanten.

BertelͲGillgren1930,nr21.ATA
(KMR)

L2017:9463

Hög

Ejfornlämning
Möjligfornlämning Hög,bortplanadochtäcktavjordmassorenl BeskrivningiKMRgiltig.På
ATAͲrapport.Ingasynligarestervidbesök1980Ͳ platsenfinnsidagen
05Ͳ28.
avloppsbrunnsamtsentida
påfördamassor.Beväxtmedtorv.

Ingenantikvarisk
bedömning
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Kommentar

Antikvarisk
bedömningefter
besiktning

Referenser

Andersson,L.2015.
Söderhöjden.Arkeologisk
utredningetapp1och2,delav
fastighetJakobsberg18:1.
Järfällakommun,Järfällasocken,
Uppland.Stockholmsläns
museum,rapport2015:18.//
Sundberg,K.2016.Tallbohov.
Arkeologiskförundersökning.
RAÄͲnrJärfälla17:1,17:2,17:3,
101samtobjekt9och15,
Järfällasockenochkommun,
Uppland.Arkeologgruppen,
rapport2016:35.

ATAdnr3431/69och4044/69.
Gravfältskarta?1932avKnut
Strand(dnr1957/1932)
Dnr2368/32ATAShm20.074,
23.150.Järvafältets
fornlämningar,1929,nr34.
"Rannsakningar"?Jär1957s80.
(KMR)

Tabell över nya lämningar registrerade i KMR
LͲnr

Lämningstyp

Beskrivning

Kommentar

L2021:1390 Hägnad

SannoliktsentidamengerettålderdomligtintryckiS
Stenmur.Stensträngsliknandelämning.
Totalt127ml,ca1,5Ͳ2,0mbr,ca0,3Ͳ0,4m delen.Lämningengårinteattfinnaihistoriskakartor
ochliggerinteinågonkändgräns.Docklöperden
h.Ettnågotutrasatparti(ca2,5mbr)
centralt.Bestårframföralltav0,3Ͳ0,7mst parallelltmedintilliggandegränsiNVochharettavslut
skarpkantadsten,löstliggandeiupptill3 motangränsandeäldrefastighetsgränsmotBredaiN.
synligaskikt.Belägenpåellerdirektintill
berghäll.INdelenserstenenutattha
brutitsfrånberghällen.Kraftigtövermossad
iSdelen,medenstakauppstickande
skarpkantadsten.Beväxtmedljung,flera
ungträd(björk,asp)samtstörretallarm.m.
BrutenavåkermarkiSÖ.

L2021:1391 Militäranläggning
övrig

Skyttevärn,runt,ca8x8m.Vall,0,6mh. Sentidalämning.
Gropcentralt.Minst3stupptill0,7mst
påfördanaturstenariVkanten.Beväxtmed
mycketaspslyochikantenfinnsenstubbe
ochettkullfalletträd.

L2021:1392 Militäranläggning
övrig

Skyttevärn,rektangulärt,1,6x1,1m.0,6m Sentidalämning.
dj.Gjutnasidor.Sentida.Delvisfylltmed
mindreblock.Yngregranskog.

Antikvarisk
bedömning
Möjlig
fornlämning

Delområde Detaljkarta
5

5

Övrig
kulturhistorisk
lämning

1

2

Övrig
kulturhistorisk
lämning

1

1

L2021:1418 Husgrund,historisktid Bebyggelselämning,ca50x25m(NͲS)och Genomhistorisktkartmaterialtolkasbebyggelsenha Övrig
1,0Ͳ2,0mhterrassering.StensattsidaiV, uppståttunder1800Ͳtaletssenarehälft(RAKAktJ112Ͳ kulturhistorisk
utgörsav0,4Ͳ1,0msttillhuggensten.
75Ͳ13,HäradsekonomiskakartanSvartsjö).Eriksberg. lämning
Centraltfinnsenplan,vegetationsfri,
övertorvadytamedställvisuppstickande
berghäll.Kulturväxteriformavslånkantar
terrasseringen,somdärävenärbeväxt
medlövͲochbarrträd.InfartfrånN,gamla
Enköpingsvägen.OrtnamnEriksberg.

4

3

L2021:1419 Lägenhetsbebyggelse Lägenhetsbebyggelse.Inomområdetfinns Påenägomätningskartafrånår1810(LSAaktA98Ͳ
Möjlig
en:Husgrund,rektangulär,ca9x5m(NVͲ 25:1),kartaöverStockholmfrånTopografiskacorpsen fornlämning
uppmätt1844(blad1)samtHäradsekonomiskakartan
SÖ),avca0,15Ͳ0,5mhsyllstensraderav
(RAKaktJ112Ͳ75Ͳ13)finnsettbåtmanstorppåplatsen.
0,4Ͳ0,8mststenar.Kanthuggnastenari
hörnen.ISÖhörnstenenfinnsettborrhål. SannoliktärdettalämningarefterKumlebåtmanstorp
Centraltenca3x3mst,0,1Ͳ0,3mh
underLundaägor.
förhöjning,sannoliktettutrasat
spismursröse.Övertorvadcentralt.Beväxt
medenbjörk.Intillfinnsäldreåkermark
ochhagmarksamtansamlingarav
odlingssten.Vidarefinnsen:Jordkällare,ca
10x5m,0,5Ͳ0,8mdj/h.Stensattasidorav
0,6Ͳ0,8mststenarvaravettflertalav
sprängsten.Svalgång8x2m.Kraftigt
sluttandemotSV.Cementdetaljer,ytlig
sprängstensamtjärnskroti.Övertorvad.Ett
staketlöpertvärsigenomdethögsta
partiet.
Påenägomätningskartafrånår1810(LSA
aktA98Ͳ25:1),kartaöverStockholmfrån
Topografiskacorpsenuppmätt1844(blad
1)samtHäradsekonomiskakartan(RAKakt
J112Ͳ75Ͳ13)finnsettbåtmanstorppå
platsen.Sannoliktärdettalämningarefter
KumlebåtmanstorpunderLundaägor.
Inomytanfinnsfleraindikationerpå
verksamhetiformavgrävdagroparsamt
eventuellahusgrunder.

5

5
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Utvärdering av undersökningsplan
Den arkeologiska utredningen har genomförts i enlighet med beslutad undersökningsplan och utredningens syfte har uppnåtts.
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En arkeologisk utredning etapp 1 genomfördes under senvintern
2021 inom ett område mellan Jakobsberg och Hjulsta trafikplatser
norr om Stockholm. Utredningen beställdes av Trafikverket inför
planerade byggnationer i anslutning till Förbifart Stockholm,
och genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen Stockholm. Vid
utredningen påträffades ett antal nya lämningar, huvudsakligen
från historisk tid, som har registrerats i Kulturmiljöregistret.
Utredningen omfattade även nybesiktningar av sedan tidigare
registrerade lämningar i registret, med uppdateringar av
befintliga geometrier och beskrivningar i de fall detta bedömdes
motiverat.
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