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SAMMANFATTNING 
Stockholms läns museum har utfört en arkeologisk förundersökning i form av 
schaktningsövervakning vid byte av kraftledningsstolpar inom fornlämningarna RAÄ Västerhaninge 
26:1 (ett gravfält) Västerhaninge 28:1 (en boplats) i Haninge kommun och en efterbesiktning vid 
RAÄ Sorunda 607: (ett gravfält) i Nynäshamn kommun. Syftet med förundersökningen var dels att 
minimera risken för att fornlämningarna förstördes vid arbetet och dels att dokumentera eventuella 
lämningar som kunde komma att beröras. 

Vid gravfältet RAÄ Sorunda 607:1 gjordes en efterbesiktning. Vid  gravfältet RAÄ Västerhaninge 26:1 
och boplatsen RAÄ Västerhaninge 28:1 gjordes en schaktningsövervakning. Inget av antikvariskt 
intresse påträffades. 

Fig. 1. Terrängkartan med läget för gravfältet RAÄ Sorunda 607:1 markerad med blått. Skala 1:20 000. 
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Fig. 2. Terrängkartan med läget för gravfältet RAÄ Västerhaninge 26:1 och boplatsen 28:1 markerade. Skala 1:20 000. 

INLEDNING 
Stockholms läns museum har under juli och december 2014 utfört en arkeologisk förundersökning i 
form av schaktningsövervakning vid byte av kraftledningsstolpar inom fornlämningarna RAÄ 
Västerhaninge 26:1 (ett gravfält) Västerhaninge 28:1 (en boplats) i Haninge kommun samt en 
efterbesiktning vid  RAÄ Sorunda 607: (ett gravfält) i Nynäshamn kommun.  

BAKGRUND 
Vattenfall arbetar med att byta stolpar till kraftledning som delvis går genom ett gravfält (RAÄ 
Västerhaninge 26:1) och en boplats (RAÄ Västerhaninge 28:1) i Haninge kommun samt ett gravfält 
(RAÄ Sorunda 607:1) i Nynäshamn kommun. För att undvika att skada fornlämningarna och för att 
dokumentera eventuella äldre lämningar, beslutade länsstyrelsen att Stockholms läns museum 
skulle utföra en schaktningsövervakning vid arbetet.  

SYFTE 
Syftet med schaktningsövervakningen var dels att minimera risken för att fornlämningarna 
förstördes vid arbetet och dels att dokumentera eventuella lämningar som kunde komma att beröras.  
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KULTURMILJÖ 
Gravfältet RAÄ Sorunda 26:1 är beläget i en sydsluttning på ett tätväxt skogsklätt berg. Ca 400 
meter norrut  finns boplatsen RAÄ Sorunda 28:1. Boplatsen ligger i en åker söder om landsvägen 
och är omgiven av skogsmark. Ingen av fornlämningarna är undersökta, men i flera omgångar har 
bland annat fynd som tyder på en gropkeramisk datering hittats vid boplatsen. Fynden består bl.a. 
av keramik, kvarts, flintavslag och yxfragment (FMIS—Fornsök oktober 2015).  I närområdet finns 
rikligt med  fornlämningar. En stor del av dessa består av ensamliggande stensättningar (RAÄ 
Västerhaninge 23:1, 124:1-4, 135:1-14, 136:1, 189:1, 190:1 samt 641). Men det finns även högar (RAÄ 
Västerhaninge 125:1 och 127:1), gränsmärken (RAÄ Västerhaninge 642 och 643) och även en 
boplats (Västerhaninge 354:1 och en terrassering (Västerhaninge 124:5). Omkring 800 meter väster 
om boplatsen RAÄ Västerhaninge 28:1 finns Ekeby gamla tomt (RAÄ Västerhaninge 384:1). 

Gravfältet Sorunda 607:1 ligger på en skogsklädd bergssluttning i blockrik terräng. Strax intill 
bergskullen finns bostadsbebyggelse och åkermark. Även här finns också en hel del fornlämningar. 
Ca  200 meter i nordöstlig riktning finns ytterligare två gravfält (RAÄ Sorunda 608:1 och 609:1). I 
norr och öster finns dessutom ett flertal husgrunder (RAÄ Sorunda 66:1, 605:1, 614:1-3 och 643:1).  

Fig. 3. Fastighetskartan med gravfältet RAÄ Västerhaninge 26:1 och boplatsen 28:1 samt fornlämningar registrerade enligt 
FMIS markerade med rött. Skala 1:10 000. 
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GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

I juni 2014 skulle schaktningsövervakning av gravfältet RAÄ Sorunda 607:1 utföras efter 
överenskommelse med Vattenfall Eldistribution AB. Väl på plats visade det sig att den då aktuella 
schaktningen inte pågick inom något fornlämningsområde. Bytet av elstolpen vid gravfältet hade 
genomförts vid tidigare tillfälle, utan arkeologisk medverkan. Därför kunde endast en 
efterbesiktning göras av det redan utförda arbetet vid RAÄ Sorunda 607:1. Dock föreföll inte 
gravfältet ha några skador efter ingreppet, då stolpen såg ut att vara nedsatt i berg (se fig 7).  

I december 2014 kunde schaktningsövervakningen vid  gravfältet RAÄ Västerhaninge 26:1 och 
boplatsen RAÄ Västerhaninge 28:1 genomföras. 

Vid gravfältet grävdes fyra gropar för stolpe och stag (grop 1-4). Groparna var ca 1x1 meter stora och 
1,5 meter djupa. Inget av arkeologiskt intresse påträffades (se fig 5 och 8). 

Fig. 4. Fastighetskartan med RAÄ Sorunda 607:1 samt fornlämningar registrerade enligt FMIS markerade med rött.  
Skala 1:5 000. 
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Inom boplatsområdet grävdes två stolpgropar (grop 5-6), ca 1x1 meter stora och 1,5 meter djupa. 
Groparna var placerade i ett dike och i vägkanten (se fig 6 och 8). Inte heller här påträffades något av 
arkeologiskt intresse. 

Fig. 5. Läget för groparna vid gravfältet  
RAÄ Västerhaninge 26:1 markerat med svarta punkter.  
Utsnitt ur Vattenfalls underlagskarta. Ej skalenlig. 

Fig. 6. Läget för groparna vid boplatsen  
RAÄ Västerhaninge 28:1 markerat med svarta 
punkter.  
Utsnitt ur Vattenfalls underlagskarta. Ej skalenlig. 

Fig. 7. Läget för elstolpen placering vid gravfältet 
RAÄ Sorunda 607:1 markerat med svart punkt.  
Utsnitt ur Vattenfalls underlagskarta. Ej skalenlig. 
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Grop nr.  Storlek  Beskrivning 

1  1 X 1 m  

1,5 m djup 

Gräs, markyta: 0,1 m 

Mörbrun mylla: 0,4 m 

2  1 X 1 m  

1,5 m djup 

Gräs, markyta: 0,1 m 

Mörbrun mylla: 0,4 m 

3  1 X 1 m  

1,5 m djup 

Gräs, markyta: 0,1 m 

Mörbrun mylla: 0,4 m 

Rödbrun sandig silt: 0,7 

Gråbeige lera: 1 m 

4  1 X 1 m  

1,5 m djup 

Gräs, markyta: 0,1 m 

Mörbrun mylla: 0,4 m 

5  1 X 1 m  

1,5 m djup 

Gräs, markyta: 0,1 m 

Mörbrun mylla: 0,4 m 

6  1 X 1 m  

1,5 m djup 

Gräs, markyta: 0,1 m 

Mörbrun mylla: 0,4 m 

Fig. 8. Beskrivning av groparna. 
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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
 
Länsstyrelsens beslut, dnr: 431–15384–2012 (beslutsdatum: 2012-10-09, tilläggsbeslut: 2014-02-12). 

Stockholms läns museum, dnr: 2012:121. 

Landskap: Södermanland. 

Kommun: Västerhaninge socken, Haninge kommun och Sorunda socken, Nynäshamn kommun. 

Fastighet: Utlida 1:70 Haninge kommun och Österby 1:58 Nynäshamn kommun. 

Koordinatsystem: SWEREF99 TM. 

Fornlämning: RAÄ Västerhaninge 26:1 och 28:1, Sorunda 607:1. 

Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. 

Orsak till undersökningen: Byte av kraftledningsstolpar. 

Uppdragsgivare: Vattenfall Eldistribution AB. 

Undersökningsperiod: juli och december 2014. 

Projektgrupp: Tina Mathiesen. 

Arkivmaterial: Förvaras i Stockholms läns museums arkiv. 

Fynd: Inga fynd tillvaratogs. 
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