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Figur 1. Karta över Österåker med platsen för förundersökningen markerad med svart ring. 
Skala 1:250 000.
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Sammanfattning

Inför anläggandet av en ny väg i Österåkers kommun, Uppland, har Arkeolog
gruppen AB genomfört en arkeologisk förundersökning. En forskningsunder
sökning som avrapporterades år 2018 visade att fler fornlämningar kunde 
finnas i området. Dessa har sedermera registrerats i Kulturmiljöregistret 
(KMR) och fått fornlämningsnummer. Vid förundersökningen påträffades 
inga fornlämningar.  

Inledning
Arkeologgruppen AB har i februari 2020 genomfört en arkeologisk för
undersökning i anslutning till ett flertal fornlämningar i Österåkers kommun, 
norr om Stockholm. Anledningen till undersökningen är Österåkers 
kommuns planer för en ny vägsträckning till Näsängen. Beslutande i ären
det var Länsstyrelsen i Stockholms län och förundersökningen bekostades 
av Öster åkers kommun.

Bakgrund och kulturmiljö
Österåker är en expansiv bygd under yngre järnålder med gynnsamma 
geografiska förutsättningar.  Inom socknen finns ett stort antal kända forn
lämningar från perioden. Genom ett antal forskningsundersökningar som 
genomförts av amatörarkeologer under ledning av Gunilla Larsson, har om
rådet kring Johannelunds gård uppmärksammats. I den rapport som sam
manställts kring de undersökningarna (Larsson 2018) ligger tyngd punkten 
på en terrassering med vad som i rapporten tolkas som en lämning av en 
större hallbyggnad. Nedanför den höjd där terrasseringen återfinns redovi
sar rapporten även ett antal kolningsgropar, varav en kunde 14Cdateras till 
vikingatid. Syftet med förundersökningen är närheten till lämningar som 
ska ha hittats i denna forskningsundersökning. 
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Nedanstående lämningar var tidigare registrerade inom närområdet för den 
arkeologiska förundersökningen.
• Österåker 316:1 (L2013:809) stensamling
• Österåker 497 (L2013:2192) stensamling, oregelbunden
• Österåker 315:1 (L2013:184) stensträng
• Österåker 327:1 (L2013:112) fornlämningsliknande 

bildning, stensättningsliknande bildning

Följande lämningar har registrerats i Fornreg som en följd av forsknings
undersökningen (Larsson 2018). Registreringen gjordes genom Länsstyrel
sens försorg under vintern 2019–2020.
• L2020:1328 boplatsområde
• L2020:1328 kolningsanläggning
• L2020:1325 kolningsanläggning
• L2020:1327 kolningsanläggning

• L2020:1321 terrassering
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Figur 2. Karta över Åkersberga i Österåker. Platsen för förundersökningen är markerad i blått. Skala 1:10 000.
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Syfte och målgrupper
Förundersökningens syfte var att ge Länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför 
prövning om tillstånd till ingrepp i fornlämning. Förundersökningen skulle 
fastställa fornlämningens karaktär, datering, utbredning och komplexitet och 
ta tillvara eventuella fornfynd. Resultaten ska kunna användas av under sökare 
för att bedöma och beräkna omfattningen av en arkeologisk undersökning 
om det blir aktuellt. Resultaten ska också kunna användas i företagarens 
planering. Målgrupper för förundersökningen är främst Länsstyrelsen och 
Österåkers kommun.

Figur 3. Den planerade vägsträckan var delvis beredd med bärlager vid för
undersökningstillfället. Foto från söder.
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Metod och genomförande
Förundersökningen utfördes genom schaktgrävning med maskin. Vid för
undersökningstillfället hade en del av ytan redan beretts med bärlager inför 
byggnationen av den nya vägen. Fokus kom därför att läggas på den syd östra 
delen av området. Av den återstående sträckan var det endast en del som 
skulle beröras av vägen, främst i form av en vändplan för byggtrafiken. Hela 
den berörda ytan undersöktes. Schaktet grävdes skiktvis ned till naturlig 
undergrund för att därefter dokumenteras, fotas och mätas in. All inmätning 
gjordes i SWEREF 99 TM.
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Figur 4. Schaktplan. Skala 1:1 250.
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Resultat och tolkning
Schaktet var 2,5–15 meter brett och grävdes ned till 0,45–0,75 meters djup. 
Under matjordslagret framkom ett 0,1 meter tjockt lager av blågrå lera som 
mot schaktets botten övergick till en melerad brungrå lera. I västra delen av 
schaktet sträckte sig en smal moränbacke in i förundersökningsområdet. En 
hypotes som lyftes vid förundersökningen var att den utgjorde resterna av 
en äldre vägbank. Backen grävdes delvis igenom vid schaktningen och före
föll helt naturlig. Inga spår av arkeologiska lämningar påträffades i schaktet.

Utvärdering av resultaten  
i förhållande till undersökningsplanen

Förundersökningens syfte var att förse Länsstyrelsen med underlag inför 
prövning om tillstånd till ingrepp i fornlämning. Vid tiden för fältarbetet 
var flera av lämningarna inte registrerade i KMR och det var, utifrån den 
tillgängliga dokumentationen, svårt att bedöma deras geografiska position. 
För undersökningen fokuserade därför på den yta där vägen skulle komma 
att ligga. Inga avsteg från undersökningsplanen gjordes.
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