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Administra va uppgi er 

Länsstyrelsens beslut, dnr:  43112‐4869‐2017 (2017‐02‐24)  

Stockholms läns museums dnr/projektnr:  2017:029/5017009 

Landskap:   Södermanland 

Kommun:  Stockholms stad 

Socken:  Brännkyrka socken 

Fas ghet:  Sätra 2:1  

Fornlämning:  ‐  

Koordinatsystem:  SWEREF 99 TM   

Typ av undersökning:  Arkeologisk utredning etapp 1  

Undersökt yta:  7 000 m2   

Uppdragsgivare:  Länsstyrelsen i Stockholm  

Företagare  Bonava Sverige AB 

Projektgrupp:  Tove Stjärna (projektledare), Lars Andersson 

Undersökningsperiod:  2017‐03‐21 

Arkivmaterial:  Stockholms läns museums arkiv 

Fynd:  ‐ 
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 Fig 1. Översiktskarta. Läget för utredningsområdet markerat med svart cirkel. Skala 1:200 000 

Sammanfa ning 

Stockholms läns museum har i mars 2017, e er beslut från Länsstyrelsen i Stockholm (dnr 43112‐

4869‐2017), u ört en arkeologisk utredning etapp 1 inom fas gheten Sätra 2:1, Stockholms stad.  

Exploatör var Bonava Sverige AB. 

Inom utredningsområdet har det  digare funnit e  gravfält, Brännkyrka RAÄ 155:1. Vid en arkiv‐

genomgång påträffades inget av intresse utöver den i ATA arkiverade dokumenta onen från 

undersökningen av gravfältet från år 1965. Den äldsta påträffade karteringen av området härrör 

från 1817. På denna och e erföljande kartor utgörs området av öppen mark och åker  llhörande 

Sätra gård. I Stockholms stadsarkiv kan det finnas y erligare kartor av intresse men de a har 

inte utre s då det inte bedömdes nödvändigt för utredningens sy e.  

Vid fäl nventeringen påträffades inga nya objekt av an kvariskt intresse. Platsen för det under‐

sökta gravfältet Brännkyrka 155:1 bedöms dock vara av fortsa  intresse i händelse av en eventu‐

ell fram da exploatering (objekt 1, bilaga 2). Under genomförande av föreliggande utredningse‐

tapp 1, beslutades a  det ska skrivas in i de kommunala planbestämmelserna a  marken i nulä‐
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Fig 2. Utredningsområdet markerat med svart linje på fastighetskartan. Fornlämningar markerade i rött. Skala 1:10 000. 

get inte ska bebyggas. Av denna anledning avslutades utredningen i och med a  etapp 1 var 

u örd.  

Bakgrund och sy e 

Utredningen föranleddes av a  Stockholms stad planerar för byggna on inom del av fas gheten 

Sätra 2:1. Inom utredningsområdet har det funnits e  gravfält, Brännkyrka 155:1, vilket under‐

söktes och togs bort  av Stockholms stadsmuseum år 1965. Mot bakgrund av de a bedömde 

Länsstyrelsen i Stockholms län a  det fanns risk för a  y erligare fornlämningar kunde finnas 

inom området och a  en arkeologisk utredning enligt 2§ kap 11§ kulturmiljölagen (1988:950) 

skulle u öras.  

Topografi och kulturmiljö 

Utredningsområdet omfa ade cirka 0,7 hektar och bestod av öppen parkmark  med en mindre 

bergknalle mot öst. Området omgavs mot syd, öst och väst av bilvägar och mot norr av en gång– 

och cykelbana.  Markslaget utgjordes av  glacial lera.  
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Utöver det ovan nämnda och  digare bor agna gravfältet Brännkyrka 155:1 finns i närområdet 

registrerat en ensamliggande stensä ning, Brännkyrka RAÄ 143:1, samt en nu försvunnen bebyg‐

gelse i form av e  boningshus, Brännkyrka RAÄ 142:1 (fig. 2). I det historiska kartmaterialet kan 

denna bebyggelse följas  från år 1817  ll och med karteringen för den ekonomiska kartan år 

1951.  

Vid undersökningen av gravfältet RAÄ 155:1 år 1965 bor ogs tre stensä ningar samt en hus‐

Fig. 3. Del av översiktskartan över Brännkyrka från år 1912 med UO markerad med svart linje. Läget för det undersökta och bor agna 

gravfältet Brännkyrka 155:1 markerat med rö . Skala 1:2000. 
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grund. Enligt uppgi er i fornminnesre‐

gistret (FMIS) observerades  dock vid en 

digare inventeringen år 1951 fem 

stycken runda stensä ningar. Området 

beskrivs som skadat både vid invente‐

ringen 1951 och i rapporten från 1965. 

De tre undersökta stensä ningarna var 

cirka 7 meter i diameter stora och cirka 

0,4‐0,5 meter höga. Stensä ningarna 

innehöll flera brandlager och fynden 

beskrivs som spridda i dessa. Huvudsak‐

ligen utgjordes fynden av brända ben 

och keramik men även söljor, e  beslag 

av brons, en bronsnål, del av en järn‐

ring, nitar och spikar av järn samt kam‐

fragment förekom. Den undersökta husgrunden ansågs vara från sen  d och eventuellt vara en 

smedja då stora mängder slagg, tegel och järnföremål påträffades (ATA d.nr 489/65).  

Metod och genomförande 

Utredningen har bestå  av en kart– och arkivgenomgång (ATA, FMIS, Lantmäteriets digitala kart‐

arkiv, Sveriges geologiska undersökningar, Vi erhetsakademiens bibliotek samt Stock‐

holmskällan) och en fäl nventering. Sy et med kart– och arkivstudien var a  klargöra hur områ‐

det har ny jats över  d samt a  e ersöka uppgi er om eventuella  digare undersökningar i om‐

rådet.  

Vid fäl nventeringen dokumenterades området i text och foto. Vid fäl nventeringen rådde goda 

sik örhållanden.  

Resultat 

Vid kart– och arkivstudien påträffades handlingar rörande den arkeologiska undersökningen från 

1965 av RAÄ Brännkyrka 155:1 samt a  informa on om gravfältet finns i FMIS från förstagångsin‐

venteringen 1951. Mot bakgrund av a  det i FMIS ange s e  högre antal stensä ningar än de 

som undersöktes 1965, samt a  det i handlingar från ATA framstår som a  endast lämningar som 

var synliga i ytan då undersöktes, re‐

kommenderades en fortsa  etapp 2 

med e ersökning av y erligare lämning‐

ar. E er avslutad etapp 1 beslutades 

dock a  ytan i dagsläget inte ska be‐

byggas.  

Vid fäl nventeringen påträffades inga 

nya objekt men platsen för det 

bor agna gravfältet utgör fortsa  e  

objekt då området framstod som rela‐

vt opåverkat (se bilaga 2). Begräns‐

ningen för objektet är sa  e er de topo‐

grafiska förhållandena. Vid gränsen mot 

Fig. 4. Utredningsområdet från väst.  

Fig. 5. Utredningsområdet från öst. I förgrunden läget för det  digare 

undersökta och bor agna gravfältet Brännkyrka  155:1. 
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sydväst finns en svag förhöjning som löper över ytan och som tycks utgöra en gräns mellan på‐

verkad markyta i den sydvästra delen av området och orörd markyta (förutom den arkeologiska 

undersökningen) mot nordost. Inom objekt 1 växer även e  flertal större träd vilket talar för a  

ytan inte blivit störd under senare  d. Utredningsområdets sydvästra del framstår dock som del‐

vis påverkad. Ytan är stundtals mycket jämn och material skulle kunna vara påfört. Det löper 

även minst e  större kabelschakt över ytan. Inom de a område observerades inga indika oner 

för av an kvariskt intresse.  

Utvärdering 

Utredningen genomfördes i enlighet med undersökningsplanen. E er genomförandet av etapp 1 

skedde en avstämning med Länsstyrelsen vare er det beslutades a  en etapp 2 ej var nödvändig 

då området i dagsläget ej ska exploateras. Utredningen avslutades sålunda e er slu örd etapp 1.   

Referenser 

Arkiv 

Rikets allmänna kartverks arkiv: RAK‐id: J112‐75‐19, RAK‐id: J133‐10i5e53, RAK‐id: J243‐75‐1  

Stockholms stadsarkiv. Del av W.M Carpelans karta över Stockholm från 1917 ( llgänglig digitalt 

via Stockholmskällan) 

Riksan kvarieämbetet, fornminnesregistret (FMIS) 

Sveriges geologiska undersökningar (SGU), Stockholm SV, 1968.  

ATA dnr 489/65 
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Bilaga 1. Objektsbeskrivningar 

Objekt 1 

Objekt 1 omfa ar ytan för det undersökta gravfältet RAÄ 155:1 samt e  område kring denna, ca 

80 x 40 m. Inom objektet kan y erligare anläggningar hörande  ll gravfältet finnas, varför objek‐

tet bör utredas vidare om området ska bebyggas.  
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Bilaga 2. Områdesplan 

Områdesplan. Skrafferad yta anger föreslaget område för vidare utredning vid en eventuell  fram da explo‐

atering (objekt 1). Skala 1:1500. 

Objekt 1 
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Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 25, 131 54 Nacka, 08‐586 194 00 www.stockholmslansmuseum.se 


