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Sammanfattning
Under hösten 2021 har genomförts en arkeologisk
utredning etapp 2 samt en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, omfattandes lämningarna
L2016:307 (fyndplats, övrig kulturhistorisk lämning utredning) samt L2014:9396 (boplats, fornlämning
- förundersökning) i Huddinge respektive Haninge
kommuner, Stockholms län. Insatserna genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen Stockholm (beslut
dnr 431-52193-2021), inför Trafikverkets planerade byggnation av Tvärförbindelse Södertörn - en
ny vägsträckning mellan trafikplats Vårby backe och
Jordbro söder om Stockholm.

Utredningen och förundersökningen omfattade grävning av sökschakt med grävmaskin samt handgrävning
av provrutor. I anslutning till fyndplatsen L2016:307
påträffades ingenting av antikvariskt intresse. Vid
avgränsningen mot söder av boplatsen L2014:9396
påträffades fynd i form av bearbetad kvarts och grönsten. Fornlämningens utbredning mot söder och
sydväst har utifrån fynden justerats i Kulturmiljöregistret.

Figur 1, motstående sida. Översiktskarta med läget för
arkeologisk utredning och förundersökning markerat med
cirklar. Skala 1:100000.

7

Bakgrund
Antikvarisk bakgrund

Boplatsens höjd över havet sammanfaller grovt med
strandlinjen för cirka 7000–7500 år sedan, vilket
också tangerar Litorinahavets högsta nivåer. Förutsatt att boplatsen varit strandbunden innebär detta en
möjlig datering av lämningen till yngre mesolitikum.

Trafikverket planerar för byggandet av Tvärförbindelse
Södertörn. Inom och i anlsutning till det planerade
arbetsområdet är i Kulturmiljöregistret registrerat
lämningarna L2014:9396 (boplats, fornlämning) och
L2016:307 (fyndplats, övrig kulturhistorisk lämning).
Länsstyrelsen beslutade att det inför de fortsatta arbetena krävdes en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte respektive en arkeologisk utredning etapp
2 (Lst beslut 431-52193-2021). Fältarbetet genomfördes under november 2021.

Tidigare undersökningar
De två berörda lämningarna har inte tidigare varit
föremål för några antikvariska insatser efter det
att de registrerades i KMR. I samband med planeringen inför byggandet av Tvärförbindelsen Södertörn har dock flera arkeologiska utredningar genomförts utmed väg 259 (Celin, Lundin & Westrin 2017,
Westrin 2018, Westrin 2019) En arkeologisk förundersökning genomfördes även av flera lämningar
utmed den planerade vägsträckan år 2019 (Grönwall
2020).

Topografi och berörda lämningar
L2016:307 (fyndplats, övrig kulturhistorisk
lämning)
Fyndplatsen registrerades i Kulturmiljöregistret
(KMR) i början av 1990-talet efter anmälan om fynd
av fem kvartsavslag samt ett kvartssplitter i ”lerig åker
sluttande mot SÖ”. Platsen är i registret inprickad i
direkt anslutning till den södra slänten till väg 259
(fig. 2). Inprickningen har skett manuellt med en eventuell felmarginal på 10 meter, vilket innebär att den
egentliga fyndplatsen kan vara belägen i kanten av den
åkeryta som angränsar mot sydväst. Detta skulle också
bättre motsvara ovan citerade terränguppgift i registret.
Fyndplatsen är belägen drygt 30 m ö h. Den anslutande åkermarken sluttar mot ett mindre vattendrag
med utlopp i sjön Orlången i norr. Om fyndplatsen
utgör spåren av en strandbunden boplats skulle detta
kunna innebära en datering till mellanneolitikum, då
Orlången fortfarande utgjorde en vik förbunden med
Östersjön.

L2014:9396 (boplats, fornlämning)
Boplatsen är belägen i skogig, kuperad terräng cirka
55 m ö h. Området utgör ett idag välbesökt rekreationsområde med bl a anlagda stigar och utegym.
Fornlämningen registrerades i början av 1990-talet
efter anmälan om fynd av bearbetad kvarts utmed en
av stigarna. Avgränsningen i KMR är preliminär och
utöver påträffade fynd bestämd utifrån platsens topografiska förhållanden.
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Figur 2. Kartor med berörda lämningar samt kringliggande registrerade lämningar i KMR redovisade. Skala 1:5000.
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Genomförande
Syfte och frågeställningar

Metoder och arbetsmoment

L2016:307, fyndplats

Arkeologisk utredning etapp 2 (L2016:307)

Utredningens syfte var att fastställa om fyndplatsen L2016:307 utgjorde fornlämning. Om fornlämning konstaterades skulle denna avgränsas. Ett möjligt
fyndmaterial förväntades preliminärt bestå av bearbetade bergarter, keramik samt animaliskt benmaterial.
Möjliga anläggningar och konstruktioner förväntades
kunna utgöras av härdar och härdgropar, stolp- och
pinnhål samt större sammanhängande konstruktioner i form av t ex hus och hägnader.

Sökschaktning med grävmaskin
Sökschaktning med grävmaskin gjordes med utgångspunkt från befintlig lägesangivelse för fyndplatsen i
KMR, i riktning mot angränsande åkermark mot väst
och söder. Öppnade ytor grovrensades för hand med
fyllhammare och vid behov finrensades med skärslev
(fig. 4).
Avgränsning bestämdes genom fynd- och anläggningstomma ytor på minst 30 meters avstånd från
eventuell konstaterad lämning. Öppnade ytor återställdes efter avslutad fältundersökning.

L2014:9396, boplats
Förundersökningen syftade till att ta fram planeringsoch beslutsunderlag genom att avgränsa boplatsen
L2014:9396. Ett förväntat fyndmaterial bedömdes kunna omfatta bearbetade bergarter, i första
hand kvarts, samt animaliskt benmaterial. Eventuella
anläggningar och konstruktioner som skulle kunna
påträffas förväntades vara härdar och härdgropar,
stolp- och pinnhål samt spår av hyddor.

Provrutor
Sparsamma förekomster av till exempel kvarts
bedömdes kunna vara svåra att upptäcka i samband
med sökschaktningen. För att säkerställa antikvarisk status bedömdes 0,5 x 0,5 meter stora provrutor behöva grävas för hand med skärslev inom valda
schaktade ytor, efter det att överliggande vegetationsoch matjordslager avlägsnats. Provrutor grävdes och
dokumenterades i 0,05 meter tjocka stick, tills dess att
en nivå för ej kulturpåverkad markhorisont var möjlig
att fastställa.
Preliminärt förväntades cirka 1 m2 att handgrävas som
provrutor i samband med utredningen.

Arkeologisk förundersökning i avgränsande
syfte (L2014:9396)
Sökschaktning med grävmaskin
Sökschaktning med grävmaskin genomfördes med
utgångspunkt från befintlig fornlämningsgräns i enlighet med Länsstyrelsens direktiv. Sökschaktningen
genomfördes varsamt, med ett maskinavlägsnande
av endast de översta vegetationslagren. Öppnade
ytor grovrensades för hand med fyllhammare och vid
behov finrensades med skärslev.

Figur 3. Grävning av provgrop R2 i samband med den
arkeologiska förundersökningen av L2014:9396. På
bilden ses arkeolog Amanda Patriksdotter. Foto från
nordöst.

Avgränsning bestämdes genom fynd- och anlägg-
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fället tilldelades respektive objekt ett unikt ID-nr som
tillsammans med geodatat lagrats och strukturerats i
dokumentationssystemet Intrasis.
Sökschakt, provrutor och anläggningar har relaterats till respektive objekt-ID och beskrivits i digitalt
upprättad mall i fältdator. Beskrivningar lagrades i
realtid på molnbaserad server, för ett säkert omhändertagande av insamlad data.
En riklig fotodokumentation har skett löpande av
arbetsmoment, objekt och fynd av antikvariskt
intresse.
Insamlad geodata, beskrivningar och fotodokumentation har utgjort underlag för redovisning av utredningens/förundersökningens resultat i planer, tabeller och figurer.

Fyndstrategi
Figur 4. Sökschaktning med grävmaskin i anslutning till
fyndplatsen L2016:307. Foto från nordöst.

ningstomma ytor på minst 30 meters avstånd från
konstaterad lämning. Öppnade ytor återställdes efter
avslutad fältundersökning.
Provrutor
Sparsamma förekomster av till exempel kvarts bedömdes kunna vara svåra att upptäcka i samband med
sökschaktningen. För att säkerställa antikvarisk status
grävdes 0,5 x 0,5 meter stora provrutor för hand med
skärslev på valda schaktade ytor, efter det att vegetationslagret avlägsnats. Provrutorna grävdes och dokumenterades i 0,05 meter tjocka stick, tills dess att ej
kulturpåverkad markhorisont kunde konstateras (fig.
3).
Preliminärt förväntades cirka 5 m2 att handgrävas som
provrutor i samband med förundersökningen.

Dokumentation
Samtliga objekt av relevans för utredningens/förundersökningens syften mättes in med RTK-GPS i koordinatsystemet SWEREF 99 TM. Vid inmätningstill-
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Fynd skulle i enlighet med Länsstyrelsens direktiv
inte omhändertas i samband med utredningen/förundersökningen. Påträffade fynd har återdeponerats på
fyndplats efter dokumentation (inmätning, fotografering och beskrivning). Eventuellt benmaterial skulle
mätas in och noteras men inte beskrivas eller analyseras vidare.

Analyser
Inga prover har insamlats för analys i samband med
utredningen/förundersökningen.

Rapportering och distribution
Resultaten av undersökningen presenteras i denna
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för
2021. 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.

Resultat
L2016:307 (fyndplats)
Sökschaktning
Belägenheten för fyndplatsen L2016:307 var i KMR
angiven till den södra slänten av väg 259, endast cirka
åtta meter från körbanan (fig. 5 och 8). Den utpekade fyndplatsen bedöms idag inte vara av antikvariskt intresse, då eventuella lämningar som tidigare
skulle kunna ha funnits här med stor sannolikhet är
försvunna i samband med arbeten för vägen. Eftersom
inprickningen i KMR skett manuellt och med en angiven felmarginal på cirka 10 meter, bedömdes det dock
som nödvändigt att gräva sökschakt inom den mot
väster angränsande åkermarken, i syfte att fastställa
antikvarisk status. Ett viltstängsel avgränsade åkerytan
från vägområdet vid foten av vägslänten, och samtliga
sökschakt förlades direkt väster om detta.

Figur 6. Sökschaktning utmed väg 259 i anslutning till
fyndplatsen L2016:307. Foto från väst.

Åtgärd
Några lämningar av antikvariskt intresse har
inte kunnat påvisas i anslutning till fyndplatsen
L2016:307. I enlighet med RAÄ:s rekommendationer lämnas nuvarande antikvarisk status, övrig kulturhistorisk lämning, oförändrad i KMR.

Figur 5. Läget för angiven fyndplats L2016:307 i KMR,
i slänten till väg 259. På bilden ses arkeolog Amanda
Patriksdotter. Foto från nordväst.

Sammanlagt grävdes sex stycken sökschakt inom
utredningsområdet (S1-S6, fig. 8 och bilaga 1). Ingenting av antikvariskt intresse påträffades i samband
med sökschaktningen.

Provrutor
En provruta grävdes i syfte att fastställa ytans antikvariska status (R1, fig. 8 och bilaga 2). Ingenting av antikvariskt intresse påträffades.

Figur 7. Sökschaktning för avgränsning av boplatsen
L2014:9396. Här S16, från nordöst.
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Figur 8. Schakt och provruta samt läget för fyndplatsen L2016:307 i KMR. Skala 1:1000.

L2014:9396 (boplats)
Sökschaktning
Sammanlagt grävdes 18 stycken sökschakt inom
undersökningsområdet (fig. 7 och 10 samt bilaga 1).
I fyra av schakten (S7, S13, S15, S16) påträffades
fynd av bearbetad kvarts i samband med schaktning
(fig. 9). Samtliga fynd återdeponerades efter inmätning och dokumentation. Övriga fynd i anslutning
till boplatsen L2014:9396 påträffades vid grävning av
provrutor (se nedan).

Provrutor
Inom schaktade ytor grävdes 23 stycken provrutor för
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Figur 9. Ett urval av bearbetad kvarts påträffat i samband
med förundersökningen av L2014:9396. Fynden har
återdeponerats på fyndplatsen efter dokumentation.

Figur 10. Schakt och provrutor grävda för avgränsning av L2014:9396. Skala 1:500.
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Figur 11. Ny utbredning av L2014:9396 i KMR efter förundersökningens resultat. Skala 1:5000.

hand (fig. 10 samt bilaga 2). I fem av dessa påträffades fynd i form av bearbetad kvarts och grönsten som
bedöms höra samman med boplatsen L2014:9396.
Samtliga fynd återdeponerades efter inmätning och
dokumentation.
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Åtgärd
Gränsen för boplatsen L2014:9396 justeras i KMR
utifrån påträffade fynd mot söder och sydväst i enlighet med figur 10 och 11.

Utvärdering av undersökningsplan
Arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte har utan avvikelser
genomförts i enlighet med av Länsstyrelsen godkänd
undersökningsplan.
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Bilaga 1. Schakt
Ploglager0,30Ͳ0,35m,därunderlera.Enstaka
inslagavkolstänk.
Ploglager0,30Ͳ0,35m,därunderlera.Enstaka
inslagavkolstänk.
Ploglager0,30Ͳ0,35m,därunderlera.
Ploglager0,30Ͳ0,35m,därunderlera.
Ploglager0,30Ͳ0,35m,därunderlera.
Ploglager0,30Ͳ0,35m,därunderlera.
0,1mtjocktlageravförna,därunderbrunröd,
sandigmorän.
0,1mtjocktlageravmossa/förna,därunder
brunrödmoränmedinslagavnaturgrusochsand.

35,00

Aream2
52,61

34,29

45,98

0,35Ͳ0,45

33,44
32,67
31,71
31,02
55,86

39,61
32,67
27,58
27,43
21,48

0,35Ͳ0,45
0,35Ͳ0,45
0,30Ͳ0,40
0,35Ͳ0,45
0,15

55,92

21,05

0,1Ͳ0,15

301 JORDBROMALM6:2

0,1mtjocktlageravmossa/förna,därunder
brunrödmoränmedinslagavnaturgrusochsand.

56,32

15,45

0,1Ͳ0,15

10

305 JORDBROMALM6:2

55,20

8,42

0,1Ͳ0,2

11

311 JORDBROMALM6:2

55,42

6,24

0,1Ͳ0,15

12

350 JORDBROMALM6:2

58,26

4,95

0,1

13

358 JORDBROMALM6:2

0,08mtjocktlageravmossa/förna,därunder
brunrödsandigmorän.
0,1mtjocktlageravmossa/förna,därunder
brunrödsandigmorän.
0,1mtjocktlageravmossa/förna,därunderbrunt
naturgrus/morän.
0,1mtjocktlageravmossa/förna,därunder
gulbrunsand.Fyndavbearbetadkvarts.

52,11

3,67

0,1

14

368 JORDBROMALM6:2

54,90

6,68

0,1

15

377 JORDBROMALM6:2

56,47

7,47

0,1Ͳ0,15

X

16

389 JORDBROMALM6:2

51,72

4,59

0,1Ͳ0,15

X

17

408 JORDBROMALM6:2

51,05

2,39

0,1Ͳ0,2

18

412 JORDBROMALM6:2

0,1mtjocktlageravmossa/förna,därunder
gulbrunsand.
0,1mtjocktlageravmossa/förna,därunder
gulbrunsand.
0,1mtjocktlageravmylla/förna,därunderbrun
sand.
0,1mtjocktlageravmylla/förna,därunderbrun
sand.
Sentidapåverkadytamedbruntillsvartgråmorän
medytligainslagavrecentafynd.

52,83

3,05

0,25

19

416 JORDBROMALM6:2

51,32

7,14

0,1

20

424 JORDBROMALM6:2

58,54

8,61

0,1

21

432 JORDBROMALM6:2

57,43

4,78

0,1Ͳ0,15

22

440 JORDBROMALM6:2

61,44

12,59

0,1Ͳ0,2

23

450 JORDBROMALM6:2

0,05mgråbrunsandmedinslagavmylla,
därundergulsand.
0,02mtjocktlagermedbrunsand,därundergul
sand.
0,1mtjocktlageravmossa/förna,därunderbrun
sand.
0,1mtjocktlageravmossa/förna,därunderbrun
sandigmorän.
0,1mtjocktlageravmossa/förna,därunderbergi
schaktetsVdel.Iövrigtbrunsandigmorän.

56,93

4,44

0,1

24

458 JORDBROMALM6:2

60,57

11,78

0,2

Nr

IntrasisId Fastighet
1

201 BJÖRKSÄTTRA1:2

2

214 BJÖRKSÄTTRA1:2

3
4
5
6
7

227
237
245
271
282

8

290 JORDBROMALM6:2

9

BJÖRKSÄTTRA1:2
BJÖRKSÄTTRA1:2
BJÖRKSÄTTRA1:2
BJÖRKSÄTTRA1:2
JORDBROMALM6:2

Beskrivning

0,1mtjocktlageravgrästorv,därundergulbrun
morän.

Möh

Djupm
0,35Ͳ0,50

Fynd

X

X

Bilaga 2. Provrutor
Nr
1

IntrasisId Fastighet
223 BJÖRKSÄTTRA1:2

Beskrivning
Storlekm
St1:lerautaninslagavkulturpåverkan.Ibotten 1x1
lera.
St1:Gulsandigmorän.Fyndavplattformsavslag 0,5x0,5
samtkärnaavkvarts.
St2:Gulsandigmorän.Fyndavkvartsavslag.
St3:Gulsandigmorän.Fyndavplattformsavslag
samtettmindreavslag.

Tjocklek/stick Antalstick
0,05
1

Fynd

2

286 JORBROMALM6:2

0,05

3

X

3

297 JORBROMALM6:2

St1:Gulsandigmorän.Fyndavplattformsavslag 0,5x0,5
avkvarts.
St2:Gulsandigmorän.
0,5x0,5
St1:Brunsandigmorän.
St2:Brunsandigmorän.
St1:Brunsandigmorän.
0,5x0,5
St2:Brunsandigmorän.

0,05

2

X

4

317 JORBROMALM6:2

0,05

2

5

321 JORBROMALM6:2

0,05

2

6

325 JORBROMALM6:2

St1:Brunsandigmorän.
St2:Brunsandigmorän.

0,5x0,5

0,05

2

7

329 JORBROMALM6:2

St1:Brunsandigmorän.
St2:Brunsandigmorän.

0,5x0,5

0,05

2

8

334 JORBROMALM6:2

St1:Brungrusigmorän.
St2:Gulgrusigmorän.

0,5x0,5

0,05

2

9

338 JORBROMALM6:2

St1:Bruntnaturgrusmedinslagavmorän.
St2:Brunmoränmedinslagavgrus.

0,5x0,5

0,05

2

10

342 JORBROMALM6:2

St1:Bruntnaturgrusmedinslagavmorän.
St2:Gulgrusigmorän.

0,5x0,5

0,05

2

11

348 JORBROMALM6:2

0,5x0,5

0,05

3

12

354 JORBROMALM6:2

St1:Ljusbrungrusigmorän.
St2:Gulgrusigmorän.
St3:Gulgrusigmorän.
St1:Ljusbrungrusigmorän.
St2:Gulgrusigmorän.

0,5x0,5

0,05

2

13

363 JORBROMALM6:2

St1:Ljusbrunsand.Fyndavbearbetadkvartsi
formavetttuntplattformsavslag.
St2:Ljusbrunsand.Fyndavbearbetadkvartsi
formavettplattformsavslagochettavslag.
St3:Gulbrunsand.
St4:Gulbrunsand.

0,5x0,5

0,05

4

14

373 JORBROMALM6:2

St1:Gulbrunsandigmorän.
St2:Gulbrunsandigmorän.

0,5x0,5

0,05

2

15

381 JORBROMALM6:2

St1:Gulbrunsand.Fyndavtrekvartsavslag
varavettbipolärtsamtettplattformsavslagav
grönsten.
St2:Gulbrunsand.
St3:Gulbrunsand.

0,5x0,5

0,05

3

16

385 JORBROMALM6:2

St1:Gulsand.
St2:Gulsand.

0,5x0,5

0,05

2

17

393 JORBROMALM6:2

St1:Gulbrunsand.
0,5x0,5
St2:Gulbrunsand.
St3:Gulbrunsand.Fyndavplattformsavslagav
kvarts.
St4:Gulbrunsand.IdenVdelenavprovrutanen
markfaststen.

0,05

4

18

404 JORBROMALM6:2

St1:Gulsand.
St2:Gulsand.

0,5x0,5

0,05

2

X

X

X

Nr IntrasisId Fastighet
19
420 JORBROMALM6:2

Beskrivning
St1:Gulgråsandmedinslagavmylla.
St2:Gulsand.

Storlekm
0,5x0,5

Tjocklek/stick Antalstick
0,05
2

20

428 JORBROMALM6:2

St1:Överstgråbrunsand,därundergulsand.
St2:Gulsand.

0,5x0,5

0,05

2

21

436 JORBROMALM6:2

St1:Överstgråbrunsand,därundergulsand.
0,5x0,5
St2:Sandigmoränmedgrågulsandiprovrutans
Ödel.

0,05

2

22

446 JORBROMALM6:2

St1:Sandigmorän.
St2:Brungrusigmorän.

0,5x0,5

0,05

2

23

454 JORBROMALM6:2

St1:Gulbrunsandigmorän.
St2:Gulbrunsandigmorän.

0,5x0,5

0,05

2

24

462 JORBROMALM6:2

St1:Gråsandigmorän,därundergulsandig
morän.
St2:Gulsandigmorän.

0,5x0,5

0,05

2

Fynd

En arkeologisk utredning etapp 2 samt en arkeologisk
förundersökning i avgränsande syfte genomfördes under hösten
2021 i Huddinge respektive Haninge kommuner, Stockholms län.
Insatserna genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen Stockholm
och mot bakgrund av Trafikverkets planering inför byggandet
av en ny vägsträckning - Tvärförbindelse Södertörn. Den
arkeologiska utredningen i anslutning till fyndplatsen L2016:307
i Huddinge kommun resulterade inte i några observationer av
antikvariskt intresse. Vid avgränsningen mot söder av boplatsen
L2014:9396 i Haninge kommun kunde fornlämningen konstateras
ha en något större utbredning mot söder och sydväst än tidigare
känt. Resultaten av utredning/förundersökning har registrerats i
Kulturmiljöregistret.

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

