Ny kraftledning mellan Hamra—
Överby. Kompletterande utredning
delen Näshagen till Överby.

Kompletterande kulturarvsanalys och arkeologisk inventering
inför uppförande av ny 400 kV kraftledning mellan Hamra i
Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun, Uppsala
och Stockholms län.
Daniel Gunnarsson och Mats Pettersson

Ny kraftledning mellan Hamra—
Överby. Kompletterande utredning
delen Näshagen till Överby.
Kompletterande kulturarvsanalys och arkeologisk inventering inför uppförande av ny
400 kV kraftledning mellan Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna
kommun, Uppsala och Stockholms län.
Daniel Gunnarsson och Mats Pettersson

Administrativa uppgifter
Projektnummer: 1906
Fastighet: Hamra 1:4 m.fl.
Socken: Biskopskulla, Ed, Fröslunda, Giresta, Hjälsta, Håbo-Tibble, Håtuna, m.fl.
Kommun: Enköping, Håbo, Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby
Landskap: Uppland
Län: Uppsala, Stockholm
Fornlämningsnr: L1943:3958 m.fl.
Uppdragsgivare: Svenska kraftnät
Fältarbetstid: 2021-10-19 t.o.m. 2021-11-26
Projektansvarig: Benjamin Grahn Danielson
Fältansvarig: Mats Pettersson och Daniel Gunnarsson
För personalens meriter hänvisas till Picea kulturarvs hemsida
Utredningsområdets storlek: 300 hektar
Belägenhet i SWEREF 99 TM: Hamra N: 6624000 E: 626000, Överby N: 6597000 E:
662000
Dokumentationsmaterial: Mätfiler, beskrivningar, foton, fotografier
Digitalt dokumentationsmaterial förvaltas av Picea kulturarv
Ny kraftledning mellan Hamra—Överby. Kompletterande utredning delen
Näshagen till Överby.
Kompletterande kulturarvsanalys och arkeologisk inventering inför uppförande av ny
400 kV kraftledning mellan Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna
kommun, Uppsala och Stockholms län.
Picea kulturarv Rapport 2022:1
© Picea kulturarv 2022
Författare: Daniel Gunnarsson och Mats Pettersson
Foton: Där fotograf ej anges är bilder tagna av fältpersonalen
Omslagsbild framsida: Illustration av Nina Balknäs
Topografiska grundkartor och geodata: Tillhandahållen av beställaren
Övriga kartor och situationsplaner: Framställda av Picea kulturarv
Sökord: Uppland, Mälarslätten, kulturarvsanalys, arkeologisk inventering, fornlämning,
stensättning, ångsåg, kulturlandskap, historiska kartor

Picea kulturarv ek för
Folkvisegatan 12, BV
422 41 Hisings Backa
www.piceakulturarv.se
kontakt@piceakulturarv.se

Innehåll
Sammanfattning ............................................................................................................................................... 2
Del 1 - Inledning ............................................................................................................................................... 3
Bakgrund ........................................................................................................................................................ 3
Syfte.................................................................................................................................................................. 3
Avgränsning och utredningsområde................................................................................................... 4
Metod............................................................................................................................................................... 9
Del 2 - Kulturarvsanalys ............................................................................................................................ 10
Övergripande beskrivning ................................................................................................................... 10
Naturgeografiska förutsättningar ..................................................................................................... 10
Förhistoriska spår ................................................................................................................................... 11
Historiskt bruk .......................................................................................................................................... 12
Utpekade och skyddade kulturmiljövärden .................................................................................. 13
Del 3 – Arkeologisk inventering.............................................................................................................. 21
Arkiv- och kartstudier............................................................................................................................ 21
Inventering ................................................................................................................................................. 27
Del 4 - Kulturhistorisk värdering ........................................................................................................... 31
Antikvarisk bedömning ......................................................................................................................... 33
Konsekvenser och åtgärder ................................................................................................................. 34
Källor ................................................................................................................................................................. 37
Bilaga 1 – Lämningslista ............................................................................................................................ 39
Bilaga 2 – Resultatkartor ........................................................................................................................... 42

Figur 1. Översiktskarta över Östra Mellansverige med utredningsområdet markerat i lila. Tidigare
utredningsområdet i rosa.

1

Sammanfattning
Picea kulturarv har som underkonsulter till Calluna AB och Afry AB genomfört en
kulturarvsanalys med arkeologisk inventering inför uppförande av en ny 400 kVkraftledning mellan station Hamra i Enköpings kommun, Uppsala län, och station
Överby i Sollentuna kommun, Stockholms län. Arbetet har utförts på uppdrag av
Svenska Kraftnät.
Under 2021 har nya, alternativa ledningssträckningar blivit aktuella inom projektet,
varför Picea kulturarv har fått i uppdrag att komplettera den tidigare utredningen med
analys och inventering av de tillkommande ytorna. Under oktober och november 2021
har därmed ytterligare nästan 300 hektar analyserats och inventerats, huvudsakligen
avseende en alternativ sträckning mellan Näshagen och Överby.
Kulturarvsanalysen har identifierat alla kända kulturmiljövärden på lokal, regional och
nationell nivå. Identifierade värden har värderats och påverkan på dessa utretts. I
kulturarvsanalysen har konsekvenser och effekter på kulturmiljön i stort analyserats
och åtgärder för att minska påverkan föreslagits.
Under den kompletterande arkeologiska inventeringen har 10 nya lämningar
registrerats i Kulturmiljöregistret. Därutöver har samtliga sedan tidigare registrerade
lämningar besiktigats i fält och fornlämningsinformationen uppdaterats för 15 av dem.
Idag finns totalt 26 lämningar av olika slag registrerade i det nya utredningsområdet.
Lämningarna representerar ett stort tidsspann, från bronsålder fram till modern tid.
Påverkan på de utpekade kulturmiljöerna och kulturlandskapet generellt kommer till
stor del bestå i visuell påverkan genom den nya kraftledningen. Detta gäller både
riksintresset för kulturmiljövård och de lokalt utpekade kulturmiljöerna. På flera platser
finns det även risk för direkt fysisk påverkan på särskilda kulturmiljövärden, såsom
fornlämningar.
I utredningen lämnas generella rekommendationer om hänsynsavstånd på 20 meter till
alla fornlämningar och 10 meter till övriga kulturhistoriska lämningar. För enskilda
fornlämningar lämnas specifika rekommendationer om hänsyn och åtgärder.
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen och övriga kulturhistoriska
lämningar skyddas även genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs
vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i fornlämningar
lämnas till länsstyrelsen, vilka är de som avgör vilka antikvariska åtgärder som krävs.
Gränsmärken i aktuell gräns är skyddade enligt 14 kap. 8 § brottsbalken. Ansökan om
säkerställande av gränsmärken lämnas till Lantmäteriet.
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Del 1 - Inledning
Bakgrund
Svenska kraftnät arbetar med att planera för att bygga en ny 400-kV luftledning mellan
station Hamra i Enköpings kommun och station Överby i Sollentuna kommun, i Uppsala
respektive Stockholms län. Picea kulturarv har som underkonsulter till Calluna AB och
Afry AB fått i uppdrag att arbeta med en kulturarvsanalys/kulturmiljöutredning och
arkeologisk inventering som följer processen med att ta fram en lokalisering för
kraftledningen.
Projektet Hamra-Överby syftar till att förnya och förstärka överföringskapaciteten av el
till Storstockholm. Kraftledningen planeras som en 400 kV-luftledning. I samband med
projektet planeras även rivning av två äldre, 220 kV-luftledningar som delvis går i
samma sträckning där den nya planeras.
År 2020 genomförde Picea kulturarv en utredning i form av kulturarvsanalys och
arkeologisk inventering av den då aktuella ledningskorridoren (se Grahn Danielson m.fl.
2021, Picea kulturarv Rapport 2021:2). Utredningsområdet var cirka 50 kilometer långt,
mellan 200 och 1 000 meter brett och omfattade cirka 1 600 hektar.
Under 2021 har nya, alternativa ledningssträckningar blivit aktuella inom projektet,
varför Picea kulturarv har fått i uppdrag att komplettera den tidigare utredningen med
analys och inventering av de tillkommande ytorna. Under oktober och november 2021
har därmed ytterligare nästan 300 hektar analyserats och inventerats. Huvudsakligen
rör det sig om en alternativ sträckning mellan Näshagen och Överby men även mindre
kompletteringar utmed den tidigare utredda huvudkorridoren har genomförts.

Syfte
Syftet med kulturarvsanalysen är att på ett strukturerat sätt behandla kulturmiljöfrågor
inför fortsatt planering och samråd i projekt Hamra-Överby. Namnet ”Kulturarvsanalys”
tillämpas bland annat av Trafikverket i framtagandet av väg- och järnvägsplaner och har
blivit ett viktigt verktyg för att på ett tidigt stadium identifiera, karaktärisera och
värdera kulturmiljövärden i ett område. Detta arbetssätt har även tillämpats i uppdraget
för projekt Hamra-Överby.
I Kulturarvsanalysen genomförs en sammanställning av samtliga kända
kulturmiljövärden inom och i närområdet av utredningsområdet så att dessa bättre kan
hanteras enligt lagstiftning och föreskrifter i den fortsatta planeringsprocessen.
Den arkeologiska inventeringen är ett viktigt moment eftersom alla fornlämningar är
skyddade enligt Kulturmiljölagen (KML). Svenska kraftnät behöver i sin ansökan
redovisa påverkan på fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar, och
eventuellt ansöka om tillstånd till att göra ingrepp i fornlämningarna. För att inte
fornlämningar ska skadas behöver alla fornlämningar inom utredningsområdet
identifieras. I uppdraget ingår även att värdera lämningarna och att föreslå var generell
och särskild hänsyn bör iakttas.
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Figur 2. Utdrag ur GSD-Sverigekartan (© Lantmäteriet). Översiktskarta med utredningsområdet
och kulturarvsanalysens indelning markerade

Avgränsning och utredningsområde
Kulturarvsanalysen avgränsas i relation till investeringsåtgärden. För att kunna göra en
övergripande bedömning och karaktärisering behandlade analysen kulturlandskapet i
sin helhet från förhistorisk tid till nutid utifrån såväl fysiska lämningar, byggda miljöer
och företeelser som visuella samband. För att förstå kulturmiljön i området gjordes
utblickar utanför utredningsområdet, så att analysen även omfattar karaktäristiska
värden för landskapsavsnittet. Liksom för den tidigare kulturarvsanalysen innebär detta
att objekt upp till en kilometer ifrån utredningsområdet beaktats.
Under den arkeologiska inventeringen inventerades hela utredningsområdet till fots.
Fokus lades på impediment och randområden samt platser som pekats ut under
arkivstudien. På ett fåtal ställen omfattade utredningsområdet öppna åkermarker där
möjligheten att påträﬀa nya synliga fornlämningar bedömdes vara betydligt mindre än i
övrigt. Dessa platser inventerades mer extensivt.

4

Fältarbetet avgränsades så att lämningar kopplade till sena 1800-talets och 1900-talets
jordbruk, så som yngre gärdesgårdar, gränsmärken, odlingsrösen och åkermark inte
mättes in som lämningar, med några få undantag. I dessa fall har i stället noteringar
gjorts i fält, till exempel gällande gränsmärken i aktiva gränser (som har ett
kulturhistoriskt värde men som inte är skyddade av Kulturmiljölagen). Under
inventeringen gjordes även bedömningar av påverkan på andra utpekade intressen för
kulturmiljövården samt en bedömning av påverkan på kulturlandskapet generellt.
Större delen av det nu aktuella utredningsområdet utgörs av en sammanhängande
sträcka som ansluter till den sydöstra delen av den tidigare utredda korridoren, figur 2
och 5. Denna del av utredningsområdet ligger strax norr om Bro och Kungsängen i
Upplands-Bro kommun och norr om Stäket i Järfälla kommun. Här utgörs
utredningsområdet av en cirka 18 kilometer lång och 150 meter bred korridor som i
huvudsak berör kuperad skogs- och hällmark.
Utöver detta utgörs utredningsområdet av fem mindre ytor som ansluter till andra delar
av den tidigare utredda korridoren, figur 3–4. Ytorna har inte blivit föremål för en ny
kulturarvsanalys, då de omfattas väl av det tidigare utförda arbetet. Bland dessa finns en
cirka fem hektar stor yta direkt söder om Örsundsbro, en femton hektar stor yta vid
Håtuna, en fem hektar stor yta strax söder om Håtuna samt två ytor om totalt 18 hektar
söder om Skråmsta.
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Figur 3. Utdrag ur GSD-Terrängkartan (© Lantmäteriet). Översiktskarta över den nordvästra
delen av utredningsområdet, där endast en fem hektar stor yta direkt söder om Örsundsbro är
aktuell. Kartan visar utpekade kulturmiljöer och objekt i kulturmiljöregistret.
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Figur 4. Utdrag ur GSD-Terrängkartan (© Lantmäteriet). Översiktskarta över den centrala delen
av utredningsområdet. Här är en femton hektar stor yta vid Håtuna, en fem hektar stor yta strax
söder om Håtuna samt två ytor om totalt 18 hektar söder om Skråmsta aktuella. Kartan visar
utpekade kulturmiljöer och objekt i kulturmiljöregistret.
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Figur 5. Utdrag ur GSD-Terrängkartan (© Lantmäteriet). Översiktskarta över den sydöstra delen
av utredningsområdet. Här ligger den större, sammanhängande delen av det nu aktuella
utredningsområdet. Kartan visar utpekade kulturmiljöer och objekt i kulturmiljöregistret.
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Metod
Kulturarvsanalys
Arbetet inleddes med inläsning och en arkivstudie av hittills framtaget material gällande
kulturmiljövärden samt vilka arkeologiska insatser som gjorts. Under arkivstudien
granskades historiska kartor över hela utredningsområdet, från 1600-talets
geometriska kartor och de följande skifteskartorna till 1900-talets ekonomiska kartor
med sina fastighetsgränser samt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) första
kartering av jord- och bergarter, hydrografi samt fornlämningar.
I de fall materialet visade sig ha noteringar om företeelser som kunde peka på dolda
lämningar, så som lägenhetsbebyggelse, gårds- eller byplatser eller gravfält,
rektifierades dessa kartor. Detta bearbetades till ett underlag som användes för den
arkeologiska inventeringen. Även höjd/laserdata granskades för att analysera synliga
lämningar, till exempel gravfält och husgrunder. Vidare genomfördes ytterligare
arkivstudier med analys av ortnamn, kyrkoarkiv med mera, framför allt som stöd till att
bedöma om en lämning ska vara fornlämning eller ej.
En sammanställning av samtliga kända kulturhistoriska värden gjordes kompletterat
med relevant data från Kulturmiljöregistret (KMR), SGU, Lantmäteriet, Riksarkivet med
mera. Landskapet beskrivs utifrån dess historiska karaktär och hur det används idag. De
utpekade värdena bedömdes och värderades avseende känslighet och vilken påverkan
projektet ger.
I sista skedet framställdes en preliminär bedömning kring den föreslagna
exploateringens påverkan och konsekvenser för de identifierade kulturvärdena med
hjälp av GIS-analyser och fältbesök. I samband med utvärderingen urskildes lämpliga
åtgärder för att minimera intrång och bibehålla och/eller stärka kulturmiljöer.
Arkeologisk inventering
Under fältarbetet inventerades det nya utredningsområdet till fots. Inventeringen
utfördes under veckorna 42, 43 och 47, 2021. Under inventeringen arbetade två
arkeologer för att i 10–50 meter breda slag täcka hela utredningsområdet. En mindre
del av utredningsområdet sträckte sig in på Försvarsmaktens övningsområde och kunde
inte gås över. Dock är stolpplaceringar i övningsområdet inte aktuella inom projektet.
Påträffade lämningar mättes in, fotograferades och beskrevs enligt
Riksantikvarieämbetets praxis. I samband med inventeringen besöktes alla sedan
tidigare kända fornlämningar inom utredningsområdet. Beroende på hur aktuell den
tidigare fornminnesinformationen bedömdes vara har de mätts in, fotograferats samt
beskrivits på nytt, i syfte att kvalitetssäkra och hålla informationen i KMR uppdaterad.
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Del 2 - Kulturarvsanalys
Kulturarvsanalysen behandlar landskapet som omger utredningsområdet, och omfattar
inslag upp till en kilometer ifrån utredningsområdet, figur 5. Först beskrivs hur
landskapet växt fram och dess kulturhistoriska kontexter och områdets förutsättningar.
Sist i kulturarvsanalysen redovisas utpekade och skyddade kulturmiljövärden inom hela
utredningsområdet.

Övergripande beskrivning
Platsen för större delen av det nu aktuella utredningsområdet ligger i den sydligaste
delen av landskapet Uppland, strax norr om Bro och Kungsängen i Upplands-Bro
kommun och norr om Stäket i Järfälla kommun. Utredningsområdet löper generellt i
nordvästlig—sydöstlig riktning, från Näshagen vid nordvästra änden av Lejondalsjön till
stationen vid Överby. Utredningsområdet berör sex historiska socknar och tre
kommuner, men landskapet består i huvudsak av stora, sammanhängande partier med
kuperad skogs- och hällmark.
De geologiska förutsättningarna innebär att merparten av utredningsområdet under
historisk tid karaktäriserats som utmark, relativt avlägsen ifrån bebyggelse och
jordbruk. Utredningsområdet sammanfaller exempelvis med Håbo, Bro och Sollentuna
häradsallmänningar – större periferära skogsallmänningar som haft många delägare.

Naturgeografiska förutsättningar
I generella termer har alla landskap i Sverige påverkats starkt av inlandsisen och dess
avsmältning. Isen har brutit, skavt och slipat hela berggrunden. Genom avsmältningen
och sedimenteringen som följt har isen och vattnet bildat de geologiska förutsättningar
som utgör den grund landskapet växer fram i.
Det nu aktuella landskapsavsnittet tog form som en relativt tät del av skärgården tidigt
för denna del av Uppland, redan för cirka 5000 år sedan, figur 6. Öarna bestod av
moränklädda bergspartier med mellanliggande glacial lera, på samma sätt som i övriga
delområden men med större sammanhängande berg- och moränmarker, särskilt mot
söder och öster. Vid cirka 1000 f.Kr. hade en stor del av detta höglänta område redan fått
den karaktär det har idag. I den nordvästra delen hade öarna mellan Håtuna och
Granhammar bildat en enda stor ö, och Lejondalssjön hade avsnörts från Mälarhavet.
Samtidigt hade den sydöstra delen av utredningsområdet tagit formen av en stor bergoch moränbunden udde, omgiven av Skarven och en idag försvunnen fjärd vid Edssjön
och Norrviken. Den yngsta större förändringen inom delområdet har skett kring Västra
Ryd och Granhammar där de lägsta, breda dalarna ännu varit vattenfyllda vid cirka 1000
f.Kr. Här har områdets största sammanhängande slätt sedan succesivt tagit form, och
håller än idag på att grundas upp i de östligaste delarna vid Granhammarsvik.

10

Figur 6. Utdrag ur Strandnivåkartan (©SGU) för uppskattning av strandlinjeförskjutning. Visar
ungefärliga strandnivåer mellan 6000 och 1000 BP (ca. 4000 f.Kr. och 1000 e.Kr.). Svart markering
visar utredningsområdet

Förhistoriska spår
Vad gäller de tidigare kulturspåren av människor i området finns mycket information att
hämta bland annat från de registrerade lämningarna i Kulturmiljöregistret (Fornsök
2022). Generellt sett är Mälarslätten mycket rik på förhistoriska lämningar, vilket delvis
syns inom det analyserade området.
De utpräglade bronsåldersmiljöer som finns på många platser kring det tidigare
utredningsområdet (Grahn Danielson m fl 2021) saknas i det nu aktuella området. På ett
fåtal platser finns dock gravrösen som normalt associeras med bronsåldern, så som
L2017:2900 i närheten av Lejondal och L2017:9348 vid Ängsjö. Vid Lejondal har även
en tidstypisk holkyxa påträffats (L2017:753). Den annars relativt glesa förekomsten av
typiska bronsålderslämningar tyder på att delområdet saknar platser med ett tidigt
11

intensivt jordbruk. Samtidigt är rösena ett tydligt spår efter att människor ändå levt i
och rört sig genom området, särskilt i närheten av sjölederna så som vid Ängsjö.
Lämningar från järnåldern är betydligt mer vanligt förekommande inom området. Kring
utredningsområdet finns flera platser som präglas av järnålderns gravmiljöer. En av
dessa ligger vid Tingsviken söder om Lejondalsjön, och består bland annat av gravfältet
L2017:3354. En annan finns kring åkerslätten vid Granhammar, där bland annat
stensättningen L2014:5533 ingår. I sydöst ansluter utredningsområdet dessutom till ett
större, mycket fornlämningstätt område mellan Överby och Vällsta där gravfältet
L2017:684 utgör en av de västligaste delarna. Dessa lämningsmiljöer återspeglar den
stora bosättning- och jordbruksexpansionen som sker vid både de större och mindre
lerslätterna i området under järnåldern.
Den kanske mest utpräglade miljön från yngre järnålder i området är den vid
Granhammars slätt. Här finns flera för perioden karaktäristiska gravfält, men även
runstenar och gårdsbildningar som levt kvar långt in i historisk tid, så som Granhammar
och Tibble. På så sätt är kulturmiljön av samma karaktär som vid de centrala
jordbruksbygderna i det tidigare utreddda området, där lämningarna vittnar om den
stora befolkningsexpansionen under denna period.

Historiskt bruk
Under historisk tid har en stor del av det aktuella landskapsavsnittet fungerat som
utmark och häradsallmänning. Med andra ord rör det sig om mark som inte använts till
odling, utan istället främst använts till bete och skogsbruk, oftast långt ifrån
bebyggelsen. På flera håll korsar utredningsområdet sockengränser som inte sällan har
varit relativt flytande i de stora hällmarkerna och skogarna i häradsallmänningarna.
Gränserna mellan Håbo-Tibble och Bro (Håbo och Bro häradsallmänningar) samt Järfälla
och Eds socknar (Sollentuna häradsallmänning) är exempel på detta.
I grova drag kvarstår den fördelningen av markslag som vuxit fram och etablerats
tillsammans med jordbruket under yngre järnålder och medeltid. Förändringar har dock
skett i randområdena, där skogsmarken övergått i odlad mark. Här finns ytor som inte
nyttjas i det moderna jordbruket men som under tidigare århundraden varit lönsamma
att bruka. Ett exempel är de många torp som funnits här. Just torpmiljöer är fortfarande
en karaktäristisk del av det aktuella området, så som vid Lilla Tingsviken och vid
Sandboda – Tallovet – Brokmyran.
Två områden sticker ut med sitt storskaliga och långvariga jordbruk, Lejondal och
bygden kring Granhammar. I bägge områden finns ett förtätat område med både äldre
och yngre järnålderslämningar i form av ensamliggande stensättningar och gravfält.
Lämningarna visar i båda fall på att det finns en lång bebyggelsekontinuitet från äldre
järnålder fram till idag. Det är ingen slump att det vid dessa platser etableras herrgårdar
under historisk tid. Ett intressant inslag är att det vid herrgårdarna även har bedrivits
försök med industriverksamheter under 1800-talet, nämligen en hammarsmedja vid
Lejondal och en ångsåg vid Granhammar.
I takt med skogsbetets minskande betydelse och framväxten av det moderna
skogsbruket har det senaste århundradet inneburit att områdets stora skogsmarker har
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fått en ny karaktär. Idag växer oftast hög tallskog i stora delar av området, med inslag av
avverkade hyggen.

Utpekade och skyddade kulturmiljövärden
Utredningsområdet med den planerade kraftledningen berör flera utpekade
kulturmiljövärden. Förutom fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
berörs ett riksintresse för kulturmiljövården och flera kommunalt utpekade
kulturmiljöer. Kulturmiljövärden redovisas på figur 3.
Riksintresse för kulturmiljövården
Utredningsområdet berör inga riksintressen för kulturmiljövården utöver de som
behandlats i samband med den tidigare utredningen. Det nya utredningsområdet
innebär dock ett något utökat överlapp med riksintresset Håtuna – Håbo-Tibble [AB 35],
i Stockholms Län, Upplands-Bro kommun (Riksantikvarieämbetet 2022). Riksintresset
finns mitt i utredningsområdet, mellan Håtuna och Håbo-Tibble, figur 4. Den utpekade
kulturmiljön omfattar ett cirka 34 kvadratkilometer stort område, bestående av
slättlandskapet mellan Håtunaviken/Sigtunafjärden i nordöst och bergsområdet kring
Håbo häradsallmänning i sydväst. Riksintresset motiveras och beskrivs enligt följande
(Riksantikvarieämbetet 2021):
Motivering:
Centralbygd med förhistorisk bruknings-och bosättningskontinuitet från ett forntida
stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska bebyggelselägen,
dominerande herrgårdar och medeltida kyrkor. (Fornlämningsmiljö, Bymiljö, Kyrkomiljö,
Herrgårdslandskap).
Uttryck för riksintresset:
Bronsåldersrösen i områdets södra del och ett tiotal järnåldersgravfält som vittnar om den
äldsta bosättningen. Särskilt märkligt är fornlämningskomplexet "Fornsigtuna" vid
Signhildsberg med stor husgrund efter halliknande byggnad, flera husgrundsterrasser och den
mäktiga Signhilds kulle, troligen en kungsgård med hamn-, marknads-och samlingsplats som
etablerats redan vid slutet av äldre järnåldern. Herrgårdarna Håtunaholm, Signhildsberg och
Aske gård med ekonomibyggnader, parkanläggningar, alléer, torp och arbetarboställen samt det
av godsdriften präglade landskapet. Gårdar och byar karaktäristiskt placerade på moränbackar.
Tjusta by med fyra generationer skolbyggnader och andra byggnader för bl.a. handel och
hantverk. Håtuna och Håbo-Tibble 1200-talskyrkor.

Cirka 150 hektar av det tidigare behandlade utredningsområdet sammanfaller med
riksintresset. Det nu aktuella utredningsområdet sammanfaller med ytterligare cirka 15
hektar av den västra och södra delen av riksintresseområdet. Detta innebär att den
planerade exploateringen nu kan hamna ytterligare något närmre några av de
järnåldersgravfält som nämns som uttryck för riksintresset. Vid Kvarnnibble har
utredningsområdet utvidgats mot gravfälten L2016:1541 och L2016:1619. I den
sydligaste delen av riksintresset har utredningsområdet utvidgats mot gravfälten
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L2016:1024 och L2016:2106. Här finns även uttrycket ”Gårdar och byar karaktäristiskt
placerade på moränbackar” närvarande i form av bebyggelsen vid Albylund.
Regionalt och lokalt utpekade kulturmiljövärden
För Stockholms län har ingen övergripande sammanställning eller strategi kring
särskilda kulturmiljöer kunnat hittas, men frågan är aktuell i regionen (Region
Stockholm 2021).
På den lokala nivån berör det aktuella utredningsområdet fyra stycken kommunalt
utpekade kulturmiljöer. Dessa ligger i Upplands-Bro kommun och beskrivs i
kommunens fördjupade kulturmiljöprogram (Prenzlau-Enander 1991 och 2000):
Nr 11 Lejondal
Lejondal är en herrgårdsmiljö belägen vid Lejondalssjöns västra strand. Kulturmiljön
har lyfts fram på grund av sin välbevarade 1800-talskaraktär och långa historia. De
förhistoriska gravarna i området indikerar att herrgården sannolikt har anor från yngre
järnålder. I området nordväst om herrgården finns även resterna av en fördämning som
under 1700-talet försett en hammarsmedja vid Lejondal med vattenkraft – Upplands
sydligaste järnbruk. Utredningsområdet sammanfaller delvis med det forna
vattenmagasinet, men passerar även på nära håll fornlämningarna i Lejondals periferi.
Nr 12 Tingsviken
Kulturmiljön har främst pekats ut på grund av gravröset L2017:3498 som man daterar
till yngre bronsålder – äldre järnålder. Graven är en av de största i sitt slag i kommunen
och ligger även lättillgängligt intill Hällkanavägen, vid södra änden av Lejondalssjön.
Utöver L2017:3498 finns ytterligare ett antal gravar från samma tidsperiod i
närområdet, så som L2017:3186 och L2017:3187. Utredningsområdet ligger precis intill
de sistnämnda fornlämningarna men sammanfaller även med gravfältet L2017:3354
(och särskilt den högst belägna av de ingående gravarna) vilken kan ses som en del av
den utpekade yngre bronsålder – äldre järnåldersmiljön kring Tingsviken.
Nr 32 Sandboda – Tallovet – Brokmyran
Denna utpekade kulturmiljö består av en uppsättning torp som ligger tätt intill varandra
i ett karaktäristiskt läge vid skogsbrynet väster om Granhammar. Fram till 1990-talet
hade området bevarat sin 1800-talskaraktär ovanligt väl, med enkla stugor och uthus på
var sida om en slingrande grusväg. Som Prenzlau-Enander (2000) påpekar så har
markarbeten och nybyggen förändrat området en del under senare tid, men
kulturmiljön är fortfarande en av få bevarade exempel på ett historiskt
bebyggelsemönster och social struktur i östra Mälardalen. Utredningsområdet korsar
vägen (Tångvägen) i norra delen av kulturmiljön, men berör i övrigt inte själva
bebyggelsen, figur 7.
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Figur 7. Tångvägen och Granhammars slätt där den korsas av utredningsområdet.
Utredningsområdet går i samma riktning som gränsen mellan åkergärdena i bilden. Impedimentet
mitt i bilden är södra spetsen av bergspartiet Hammaren, där Tibbles gamla tomt och gravfält
ligger.

Nr 33 Tibble gravfält
Tibble gravfält ligger vid Granhammar och är upptaget i kulturmiljöprogrammet på
grund av platsens stora och komplexa samling fornlämningar och pedagogiska potential.
Tibble gård fanns här i över 1000 år och bland annat vittnar en av kommunens största
gravfält (L2014:5828) tillsammans med två runstenar (L2014:5343 och L2014:5964)
om Tibbles betydelse under yngre järnålder. Kulturmiljön besitter ett mycket
karaktäristiskt läge med det öppna landskapet i söder och en skyddande höjd i norr.
Utredningsområdet berör inte den utpekade platsen direkt, men går tvärs igenom det
landskapsrum som beskrivs som ett ingående värde, figur 7.
Kulturmiljöregistret
Inom en kilometer från det kompletterande utredningsområdet mellan Näshagen och
Överby finns 284 objekt av olika slag registrerade i Riksantikvarieämbetets
kulturmiljöregister (Fornsök 2022), figur 8. Av dessa är 23 belägna inom
utredningsområdet, se bilaga 1 – lämningslista. Objekten ligger i huvudsak samlade
kring slätterna och de mindre dalarna i landskapet, så som vid Granhammar och Bro—
Lejondal. Den enskilt största skillnaden mot lämningsbilden kring området som
utreddes 2020 är den totala avsaknaden av hällristningar. Detta beror på att det nya
utredningsområdet inte berör miljöer rika på bronsålderslämningar – det vill säga de
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högre belägna slättbygderna som tidigare analyserades, framför allt i Enköpings
kommun.

Figur 8. Diagrammet visar en sammanställning av objekt i Kulturmiljöregistret som finns inom en
kilometer av utredningsområdet, ordnad efter lämningstyper och de antikvariska bedömningar
dessa har.

Fornlämningar
Av de 284 registrerade objekten är 111 stycken fornlämningar. Strax över hälften av
dessa är förhistoriska gravar av typen stensättning. Stensättningarna förekommer längs
hela den aktuella sträckan, men särskilt många finns i området kring
Lejondal/Tingsviken samt vid Vällsta. I många fall kan dessa kopplas till den äldre
järnålderns bosättningar och kommunikationsleder.
Den näst vanligast förekommande fornlämningstypen är gravfält, vilka i regel består av
ett flertal stensättningar. Gravfälten ligger samlade i landskapet i stort sett i samma
mönster som stensättningarna, med undantaget att särskilt många även finns i området
kring Granhammarslätten (exempelvis L2014:5603 i Brunna och L2014:5828, ”Tibble
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gravfält”). Gravfält associeras normalt med den yngre järnålderns jordbruksbygd och
befolkningsexpansion, men kan även vara av en äldre karaktär så som vid Tingsviken
(L2017:3354).
Röse, hög och grav markerad av sten/block är ytterligare förhistoriska gravformer som
förekommer i mindre antal. Rösena räknas vanligtvis som den äldre av dessa gravtyper
(bronsålder—äldre järnålder). Majoriteten av rösena i området ligger vid Ängsjö med
utblickar över vattnet.
Lämningsnr

Lämningstyp

Antikvarisk bedömning

L2014:5533

Stensättning

Fornlämning

L2017:2916

Lägenhetsbebyggelse

Fornlämning

L2017:3186

Stensättning

Fornlämning

L2017:3354

Gravfält

Fornlämning

L2021:8313

Stensättning

Fornlämning

Tabell 1. Lista över kända fornlämningar inom det aktuella utredningsområdet, ordnade efter
lämningsnummer.

Inom utredningsområdet finns fem fornlämningar, tabell 1. Tre av dessa är
stensättningar. L2017:3186 är en 5x4 meter stor och 0,5 meter hög, rektangulär
stensättning. Den består av en stenpackning med upp till 1,3 meter stora stenar.
Stensättningen ligger på ett krön och är en av ett 10-tal ensamliggande stensättningar
som ingår i fornlämningsmiljön kring Tingsviken som beskrivs i Upplands-Bro
kommuns kulturmiljöprogram (Prenzlau-Enander 1991). L2014:5533 är en rund
stensättning, 4 meter i diameter och 0,5 meter hög. Stensättningens kant markeras av en
kantkedja med särskilt stora stenar, varav ett par förmodligen är jordfasta block som
inkorporerats i konstruktionen, figur 9. Denna stensättning ligger på ett flackt krön i
närheten av Granhammar. Liksom för de flesta fornlämningar i området blickar platsen
för stensättningen ut över Granhammarslätten. Den tredje stensättningen, L2021:8313,
är av ett mindre format, 1,5 meter i diameter och 0,2 meter hög. Den synliga
konstruktionen utgörs endast av en kantkedja. Stensättningen ligger ute i Sollentuna
häradsallmänning, i skogsmarken söder om avfallsanläggningen Edstippen.
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Figur 9. Stensättningen L2014:5533 med markant kantkedja. Bakom träden i bakgrunden öppnar
sig Granhammars slätt. Fotot taget mot norr.

L2017:3354 är ett gravfält som ligger i en sydöst-sluttning vid Tingsviken. Gravfältet
består av minst 8 stycken runda stensättningar. Den största av dessa är 7 meter i
diameter och ligger i ett krönläge i gravfältets norra del. Gravfältet kan ses som en del av
den tidigare nämnda rika fornlämningsmiljön kring Tingsviken. Det kan tänkas att
gravfältet började som en plats för enstaka stensättningar under yngre och sedan
fortsatt att brukas och utvecklats under yngre järnålder. Undersökningar som gjorts vid
den intilliggande trafikplatsen styrker den dateringen och eventuellt har gravfältet
tidigare även täckt den södra sluttningen av höjden.
En femte fornlämning, lägenhetsbebyggelsen L2017:2916, ligger även den vid
Tingsviken. Lämningen består av tomt- och byggnadsresterna efter ett torp. Torpet har
tillkommit i samband med det yngre indelningsverkets utveckling under sent 1600-tal
eller tidigt 1700-tal och har kallats Trumpetartorp. Torpet beboddes fram till mitten av
1900-talet.
Övriga kulturhistoriska lämningar m.m.
Inom en kilometer av utredningsområdet finns även 100 övriga kulturhistoriska
lämningar och 34 möjliga fornlämningar. Majoriteten av dessa lämningar är av typer
som kan kopplas till jordbruk och bebyggelse under historisk tid, så som röjningsröse,
gränsmärke, lägenhetsbebyggelse, bytomt/gårdstomt och husgrund, historisk tid. Den
stora majoriteten av bebyggelselämningarna återfinns kring de historiska
jordbruksmarkerna i närheten av Granhammar och i direkt anslutning till Lejondal samt
i öster kring Vällsta. Just herrgårdarna Granhammar och Lejondal har även varit en
drivande faktor bakom både tillkomsten och övergivandet av bebyggelse i området
under historisk tid. Tillkomsten har exempelvis skett genom att man har arrenderat ut
mark i utkanterna av herrgårdarnas ägor till torp (så som L2017:3525, Sveden,
Lejondal), medan byar och gårdar övergetts när herrgårdarna tillskansat sig marker i sin
omgivning (så som L2014:6506, Tibble, Granhammar). Sammantaget berättar dessa
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lämningar om hur jordbruket, bebyggelsemönstret och den sociala strukturen
förändrats genom århundradena i denna del av Mälardalen.
Av de totalt 284 registrerade objekten är 39 sådana som saknar antikvarisk bedömning
eller inte är kulturhistoriska lämningar. Detta är informationsobjekt i registret som
oftast är till för att informera om lämningar tagits bort eller registrerats under nya
nummer. Sex av dessa finns inom utredningsområdet.
Lämningsnr

Lämningstyp

Antikvarisk bedömning

L2013:8007

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

L2017:2408

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

L2017:3039

Avrättningsplats

Övrig kulturhistorisk lämning

L2017:3040

Minnesmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

L2017:3348

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn

Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:7453

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:7486

Husgrund, historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:7506

Träindustri

Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:8315

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:8316

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:8320

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

L2021:8321

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

Tabell 2. Lista över kända övriga kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet för den nya
sträckningen, ordnade efter lämningsnummer.

Tolv övriga kulturhistoriska lämningar finns inom utredningsområdet för den nya
sträckningen, tabell 2. Fem stycken är gränsmärken som finns i hällmarken på Håbo och
Sollentuna häradsallmänningar, de flesta med oklart sammanhang. Gränsmärkena är
stenkonstruktioner som i regel är kring 1x1 meter i basen, strax över en halvmeter höga
och med någon form av mitt- eller visarsten överst. Gränsmärket L2021:8316 skiljer sig
från de övriga och är ett monumentalt gränsmärke med en två meter hög rest sten som
markerar en brytpunkt i gränsen mellan Sollentuna häradsallmänning 1:1 och 1:3.
De två röjningsrösena, L2013:8007 och L2017:2408, ligger vid Granhammar
respektive Tingsviken och är lämningar efter jordbruk under historisk tid. Här har sten
ifrån åkern samlats ihop i en större hög och lagts åt sidan.
L2017:3039 och L2017:3040 är en avrättningsplats och ett tillhörande minnesmärke i
form av en informationsskylt. Platsen ligger strax söder om Tingsviken och är noterad
på en geometrisk karta från 1697. Här ska den sista avrättningen i Bro socken skett år
1842. Avrättningsplatser förlades oftast avsides men synligt, till exempel utanför en
stads gränser men gärna intill en landsväg.
L2017:3348 är en naturlig jättegryta som ligger intill en äldre stig i utkanten av
Lejondal.
Husgrunden L2021:7486 ligger i en skogsbacke söder om Tingsviken. Den består av
6x5 meter stor stensyll, och de eventuella resterna av en eldpall antyder att det kan röra
sig om en backstuga.
Träindustrin L2021:7506 är lämningarna efter ett ångdrivet sågverk som legat vid
stranden söder om Granhammar herrgård. På platsen finns idag resterna efter två
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byggnader, förmodligen maskin-/pannhus respektive såghus som tillsammans täcker en
cirka 40x20 meter stor yta.
Övriga delar av utredningsområdet
Kulturarvsanalysen har främst behandlat lämningarna och landskapet som finns inom
den sammanhängande huvuddelen av utredningsområdet mellan Näshagen och Överby.
I de andra delarna av det aktuella utredningsområdet finns ytterligare tre registrerade
kulturmiljöobjekt; en som utgår på grund av felregistrering samt två övriga
kulturhistoriska lämningar, tabell 3.
Lämningsnr

Lämningstyp

Antikvarisk bedömning

L2021:7407

Lägenhetsbebyggelse

Övrig kulturhistorisk lämning

L2016:1314

Lägenhetsbebyggelse

Övrig kulturhistorisk lämning

L2016:961

Fornlämningsliknande lämning

Ingen antikvarisk bedömning

Tabell 3. Lista över samtliga registrerade objekt i övriga delar av utredningsområdet.

L2021:7407 är lämningarna efter ett torp som ligger söder om Örsundsbro. Torpet har
varit känt som Hedland och på platsen finns idag resterna av en terrasserad husgrund
med källargrop. L2016:1314 är även det lämningarna efter ett torp. Platsen heter
Skråmstatorp och ligger ett par kilometer sydväst om Håbo-Tibble kyrka, i kanten av
Håbo häradsallmänning. Här finns resterna efter fyra byggnader; ett bostadshus, en
jordkällare och två uthus/ekonomibyggnader.
Tidigare arkeologiska undersökningar
Under 2020 har ytterligare en arkeologisk utredning utförts vid väg 269 i Upplands-Bros
kommun, nu i området kring bergtäkten i höjd med Näshagen (länsstyrelsen Stockholms
diarienummer: 431-3063-2020). Framför allt kunde utredningen visa på ett flertal
boplatser och fyndplatser från stenålder, då området väster om Lejondalssjön utgjorde
en ö i Mälarhavet (Beckman-Thoor 2020). I området registrerades även en stensättning
och ett röse, samt ett flertal gränsmärken som markerar den historiska häradsgränsen.
Vid trafikplatsen Kockbacka, direkt söder om Lejondalssjön har gravar från bronsålder –
äldre järnålder undersökts vid ett par olika tillfällen. I samband med att motorvägen E18
anlades utfördes en arkeologisk undersökning av fem stensättningar 1969. 2015
utfördes ytterligare undersökningar i området i samband med att trafikplatsen skulle
anläggas (länsstyrelsen Stockholms diarienummer: 4311-24966-2014). Vid detta tillfälle
undersöktes fyra gravar samt en kolbotten från historisk tid. Undersökningen daterade
samtliga gravar till perioden yngsta bronsålder – äldsta järnålder, bland annat med hjälp
av 14C-datering (Wertwein 2015).
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Del 3 – Arkeologisk inventering
Arkiv- och kartstudier
Inför inventeringen genomfördes en kart- och arkivstudie. Förutom att studera den
historiska markanvändningen inom och intill utredningsområdet har syftet varit att
tidigt identifiera platser i landskapet som kan hysa fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar. Det historiska kartmaterialet visar att utredningsområdet
till stor del är beläget i tidigare utmark.
Västtibble
Den markanvändning som går att utläsa inom Västtibbles del av utredningsområdet är
utmark (ägomätning 1690 akt A14:19–20). Inom området finns också en mosse
redovisad samt en ”vise” (gränssten), ej påträffad i fält, (ägodelning 1705 akt B30:33:1).
Marken nyttjas ännu idag som skogsmark.
Skråmsta
På Skråmsta utmark, direkt norr om utredningsområdet, ligger Skråmsta torp och i öst
är ”Laggarvägen” noterad, vilken passerar en liten åkerteg (rågångsbestämning 1749 akt
B30-23:1). Inom utredningsområdet har äng övergått till åker, och därefter till den skog
som finns idag.
Alby
Albys ägor är här noterade som utmark med tall och gran samt björk i norr (geometrisk
avmätning 1690 akt A19:11). Marken idag nyttjas oförändrat som skog.
Vallby skog
Vallbys utmark inom utredningsområdet nyttjas oförändrat som skog (arealavmätning
1788 akt 01-bre-19, laga skifte 1918 akt 01-bre-avs70), ingen förändring till idag.
Lejondal
På den historiska kartan redovisas Lejondals utmark samt Bro häradsallmänning och
torpet Lilla Tingsviken (arealavmätning 1807 akt 01-bre-22).
Utmark redovisas både väster och öster om Lejondalssjön (laga skifte 1918 akt 01-bre83). Utmark/skog, ingen förändring i markanvändning till idag.
Bro häradsallmänning
På Bro häradsallmänning inom korridoren, vid torpet Lilla Tingsviken, har markerna
brukats till åker (geometrisk ägomätning år 1697 akt B9-3:1), vilket är fallet än idag. Där
Lilla Tingsvikens tomt är markerad finns idag endast en lada, resten av bebyggelsen har
flyttats till norra sidan av åkermarken. På kartan finns även avrättningsplatsen
L2017:3039 noterad strax söder om torpet, figur 10.
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Figur 10. Utsnitt ur geometrisk ägomätning över Bro häradsallmänning, år 1697, akt B9-3:1. På
kartan visas Lilla Tingsviken med tillhörande åkermark (”O” och ”p”) samt avrättningsplatsen
L2017:3039 (”Rättar plats”). Det aktuella utredningsområdet går tvärs över åkermarken.
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Finsta
På Finsta ägor inom korridoren finns vägen till Lejondal mellan torpet Finkan och förbi
Grindtorpet noterad samt två stycken femstenarör, dock inte påträffade i fält
(geometrisk ägomätning 1713 akt B9-6:1), figur 11.

Figur 11. Utsnitt från Finsta geometrisk ägomätning 1713 akt B9-6:1, ur projektets GIS. Vid övre
kanten visas Grindtorpet och vid nedre Trumpetartorp med ett äldre bebyggelseläge. Det gula
bandet är utredningsområdet.

Den tidigare utmarken brukas ännu idag till skog, ingen förändring. Hagar redovisade år
1713 har övergått till åker (laga skifteskartan år 1917 B9-6:3) vilket är oförändrat till
idag.
I norra änden av Trumpetartorpets åkergärde, direkt söder om korridoren, är torpets
bebyggelselämningar (L2017:2916) registrerade.
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Tång
På Tångs utmark finns tall och gran noterad samt hag- och ängsmark. Vid upprättandet
av den geometriska kartan benämns enheten, som utredningsområdet täcker, Garpboda.
Garpboda är då är ett halvt avgärda kronohemman (geometrisk avmätning 1702 akt
B82-17:1).

Figur 12. Vid upprättandet av den geometriska kartan benämns enheten, som utredningsområdet
täcker, Garpboda. Garpboda är då är ett halvt avgärda kronohemman (geometrisk avmätning
1702 akt B82-17:1). Den kommer senare, troligen under 1800-talet, att byta namn till Tång. Det
gula bandet är utredningskorridoren.

Kalvhagarna nyttjas senare, på den västra delen, som åker (häradskartan år 1863) och
idag slutligen som golfbana, figur 13. Gården byter namn till Tång vid någon tid innan
häradskartans upprättande. Öster mot Sandboda är marken noterad som utmark
(storskifte 1765 akt B82-17:2).
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Figur 13. Gården Tångs läge i förhållande till utredningsområdet, med utsnitt ur häradskartan år
1863 och ett ortofoto från idag.

Bunna
Enligt en historisk karta över Brunna (skattläggningskarta 1691 akt B82-2:1) finns skog
i väst, mossbotten centralt i utredningsområdet och inägor i den östra delen (åker och
äng) samt soldattorp. Söder om soldattorpet finns utmarken som skog, vilket är fallet
även idag. Här har också noterats ”wägen till Granhammar”, en sträckning som inte
längre finns kvar.
Vid storskiftet har mossen har blivit äng (storskifte 1761) för att senare övergå till
åkermark (laga skifte 1918 akt B82-2:3).
Tibble
På den historiska kartan över Tibble ägor avbildas inom utredningsområdet (från norr)
Tibbles ängsmark och åkermark och Skrivaretorpets äng samt längs den västra
ägogränsen en serie femstenarör (ägomätning 1724 akt B82-14:1). Utmarken brukas
som skog ännu idag.
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Figur 14. På den historiska kartan över Tibble ägor avbildas inom utredningsområdet (från norr)
Tibbles ängsmark och åkermark och Skrivaretorpets äng samt längs den västra ägogränsen en
serie femstenarör (ägomätning 1724 akt B82-14:1). Det gula bandet är utredningsområdet.

Tibble gård finns inte längre kvar utan har uppgått i Granhammars säteri. Från 1631
kom Tibble gård att sambrukas med granngården Granhammar. Lämningarna efter
Tibble gårdstomt ligger cirka 500 meter norr om utredningsområdet. Alldeles norr om
vägen mellan Granhammar och Lerberga ligger Tibbles järnåldersgravfält (L2014:5828).
Tibble omnämns i medeltida skrifter redan 1330 och var under 1500-talet ett
skattehemman (Prenzlau-Enander 1991, s. 145f).
Granhammar
För Granhammars ägor har endast en historisk karta studerats, häradskartan 1863. Men
i en notering på Tibble ägomätningskarta, direkt väster om Granhammars ägor, står att
läsa ”Granhammars södra skogsmarker möter här utanför”.
Mindre åkergärden finns centralt i Granhammars del av utredningsområdet, i övrigt
endast utmark/skog (häradskartan 1863) som är oförändrat till idag.
En ångsåg finns noterad nere vid granhammarsvikens västra strand tillsammans med en
väganslutning på en tidig geologisk karta (jord-och bergartskatan SGU 1863).
Lämningarna efter ångsågen (L2021:7506) påträffades och registrerades i samband
med inventeringen.
Sollentuna häradsallmänning
På kartan över Sollentuna häradsallmänning finns notering om ”Bärgaechtig mark med
Gran samt något Tall och Björk hwar af till en del är till timmer Tienligt” samt
”Degermossen, oduglig Römossa med pors och sqwattram samt någre små tallar
bewäxt”. Längs mossens östra kant löper också ”sträkes kyrkioväg” från Iljsboda mot
Eds kyrka (ägomätning 1736 akt A20-30:2). Marken brukas idag som skogsmark.
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Vällsta
Utmarken som ligger inom utredningsområdet har noterats som brukad till ”timmer,
vedbrand och gärdestång”. Inägan till Vällsta sammanfaller delvis med
utredningsområdet i den östra delen, och består av åkergärde och ängsmark
(ägomätning 1731 akt A20-38:1). Ängsmarken har under 1800-talet kommit att brukas
till åker (häradskartan 1863).

Inventering
Den arkeologiska inventeringen inleddes med besök till de mindre ytor som tillkommit i
anslutning till det tidigare utredningsområdet. Följande dagar inventerades den
alternativa ledningssträckan mellan Näshagen och Överby. I november blev det aktuellt
att undersöka ytterligare ett alternativ för denna ledningssträcka, då närmast stationen i
Överby. I samband med fältarbetet rapporterades sammanlagt tio nya lämningar in till
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister och uppgifterna kring femton tidigare
registrerade lämningar uppdaterades, tabell 4.
Lämningsnr

Lämningstyp

Antikvarisk bedömning

Händelse

Aktualitetsstatus

L2014:5533

Stensättning

Fornlämning

Uppdaterad

Bekräftad i fält

L2014:6222

Fornlämningsliknande bildning

Ingen antikvarisk bedömning

Uppdaterad

Utgår på grund av felregistrering

L2016:1314

Lägenhetsbebyggelse

Övrig kulturhistorisk lämning

Uppdaterad

Bekräftad i fält

L2016:961

Fornlämningsliknande lämning

Ingen antikvarisk bedömning

Uppdaterad

Utgår på grund av felregistrering

L2017:2408

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

Uppdaterad

Bekräftad i fält

L2017:2495

Fornlämningsliknande lämning

Ingen antikvarisk bedömning

Uppdaterad

Utgår på grund av felregistrering

L2017:2496

Fornlämningsliknande lämning

Ingen antikvarisk bedömning

Uppdaterad

Utgår på grund av felregistrering

L2017:2571

Fornlämningsliknande bildning

Ingen antikvarisk bedömning

Uppdaterad

Utgår på grund av felregistrering

L2017:2717

Stensättning

Ingen antikvarisk bedömning

Uppdaterad

Överförd till annan lämning

L2017:2830

Stensättning

Ingen antikvarisk bedömning

Uppdaterad

Överförd till annan lämning

L2017:2831

Stensättning

Ingen antikvarisk bedömning

Uppdaterad

Överförd till annan lämning

L2017:2916

Lägenhetsbebyggelse

Fornlämning

Uppdaterad

Bekräftad i fält

L2017:3186

Stensättning

Fornlämning

Uppdaterad

Bekräftad i fält

L2017:3354

Gravfält

Fornlämning

Uppdaterad

Bekräftad i fält

L2017:3497

Stensättning

Ingen antikvarisk bedömning

Uppdaterad

Överförd till annan lämning

L2021:7407

Lägenhetsbebyggelse

Övrig kulturhistorisk lämning

Nyregistrerad

Bekräftad i fält

L2021:7448

Husgrund, historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

Nyregistrerad

Bekräftad i fält

L2021:7453

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

Nyregistrerad

Bekräftad i fält

L2021:7486

Husgrund, historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

Nyregistrerad

Bekräftad i fält

L2021:7506

Träindustri

Övrig kulturhistorisk lämning

Nyregistrerad

Bekräftad i fält

L2021:8313

Stensättning

Fornlämning

Nyregistrerad

Bekräftad i fält

L2021:8315

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

Nyregistrerad

Bekräftad i fält

L2021:8316

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

Nyregistrerad

Bekräftad i fält

L2021:8320

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

Nyregistrerad

Bekräftad i fält

L2021:8321

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

Nyregistrerad

Bekräftad i fält

Tabell 4. Lista över lämningar som inventerats i samband med fältarbetet hösten 2021, ordnade
efter lämningsnummer.

Fornlämningsbilden stämmer i stort överens med den som tidigare iakttagits under
2020 års mer omfattande utredning. En väsentlig skillnad mot den tidigare utredningen
är dock att det nu aktuella utredningsområdet i huvudsak omfattat kuperad skogs- och
hällmark, och inte sådana slätter, höjder och randområden som annars karaktäriserar
Mälardalen och de rikaste kulturmiljöerna. Kulturlandskapets sammansättning var med
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andra ord mycket annorlunda, även om de ingående elementen är de samma som
observerats under den tidigare utredningen. Stora delar av utredningsområdet ligger
långt ifrån jordbruksmarken och centralbygderna, och innehåller ytterst få synliga
kulturlämningar. Utredningsområdet korsar dock jordbruksbygder på ett par ställen;
vid Lejondal och vid Granhammar.
Majoriteten av de nyregistrerade lämningarna är spår efter de senaste århundradenas
jordbruk och industri, och har bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar, figur 15
och 16. Fem stycken var gränsmärken som påträffades i hällmarken på Håbo och
Sollentuna häradsallmänningar, de flesta med oklart sammanhang. Gränsmärkena är
stenkonstruktioner som i regel är kring 1x1 meter i basen, strax över en halvmeter höga
och med någon form av mitt- eller visarsten överst. L2021:8316 skiljer dock ut sig som
ett monumentalt gränsmärke med en två meter hög rest sten som markerar en
brytpunkt i gränsen mellan Sollentuna häradsallmänning 1:1 och 1:3.
Figur 15 (t.v.). Gränsmärket L2021:7453, ett typiskt mindre gränsmärke i före detta utmark. Foto

taget mot nordöst. Figur 16 (t.h.). Gränsmärket L2021:8316, en mer märkvärdig variant av
gränsmärke bestående av ett 2x2 meter stort postament med en stor, rest sten i mitten. Fotot taget
mot väst.

Husgrunderna L2021:7448 och L2021:7486 är resterna efter ensamstående enklare
byggnader från historisk tid, den första vid Norränge och den andra vid Lilla Tingsviken.
Husgrunden L2021:7486 vid Tingsviken har eventuellt rester av en eldpall, vilket
antyder att det kan röra sig om en backstuga. Husgrunden L2021:7448 vid Norränge
ligger egentligen strax innanför gränsen för det tidigare utredningsområdet, men
tolkades inte som en konstruktion vid 2020 års inventering. Vid 2021 års inventering
gjordes en ny bedömning av lämningen, som nu med hjälp av höjdataanlys kunde tolkas
som en konstruerad husgrund.
Lägenhetsbebyggelsen L2021:7407 är lämningarna efter torpet Hedland och ligger
söder om Örsundsbro. På platsen finns idag resterna av en terrasserad husgrund med
källargrop.
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Träindustrin L2021:7506 är lämningarna efter ett mycket tidigt ångdrivet sågverk som
legat vid stranden söder om Granhammar herrgård. Ångsågen finns noterad på ett
kartblad från 1863, vilket betyder att den hör till en tidig generation av ångdrivna sågar.
På platsen finns idag resterna efter två byggnader, förmodligen maskin-/pannhus
respektive såghus, figur 17 och 18.

Figur 17 (t.v.). Utsnitt ur Jord-och bergartskatan, Aa-serien, nr 8 (1863). I övre delen syns vägen
mellan Brunna och Granhammar. Ångsågen finns markerad i högra kanten, intill stranden. Figur
18(t.h.). Husgrunden efter såghuset syns som en rad med mossiga syllstenar bland småträd och löv.
Fotot taget mot nordöst.

Den nyregistrerade fornlämningen, stensättningen L2021:8313, är en ensamliggande
förhistorisk grav som ligger i hällmark i Sollentuna häradsallmänning. Stensättningen
ingår inte i någon känd eller idag urskiljbar fornlämningsmiljö, utan ligger i ett ganska
okaraktäristiskt läge. Eventuellt är det från ”Degermossen” och stigarna nedanför berget
som stensättningen var tänkt att vara synlig.
Bland de tidigare registrerade lämningar som inventerades och uppdaterades var
ovanligt många registrerade som fornlämningsliknande lämningar, en lämningstyp som
normalt används för att beskriva något i kulturmiljön som kan misstas för en
fornlämning. Utav dessa visade sig flertalet vara naturbildningar som svårligen kunde
misstas för fornlämningar och har därför markerats som utgående ur
Kulturmiljöregistret. I andra fall kunde dock tidigare osäkra registreringar uppdateras
och bedömas som fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar (L2014:5533,
L2016:1314, L2017:2408, L2017:2916, L2017:3186, L2017:3354).
Utöver detta överfördes registreringen av flera stensättningar (L2017:3497,
L2017:2717, L2017:2830 och L2017:2831) till gravfältet L2017:3354 i samband med att
beskrivningen och bedömningen av gravfältet reviderades, figur 19.
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Figur 19. Större stensättning på bergskrön, beläget i norra delen av gravfältet L2017:3354. I
bakgrunden skymtar trafikplatsen Kockbacken (E18) bakom träden. Fotot taget mot väst.
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Del 4 - Kulturhistorisk värdering
Större delen av det nya utredningsområdet berör ett landskapsavsnitt som till stora
delar saknar de komplexa och rika kulturmiljöer som omger slättbygderna inom det
tidigare utredningsområdet. Inom utredningsområdet finns ändå de flesta av de element
som man kan vänta sig i Mälardalens kulturlandskap; öppet jordbrukslandskap, gods,
gårdar, torp, skogar, ålderdomliga landsvägar och farleder samt en variation av
fornlämningar som vittnar om områdets långa historia.
Rapporten har kontextualiserat de individuella inslagen och lämningarna i ett bredare
kulturhistoriskt perspektiv, inriktat på områdets utveckling från bronsålder till historisk
tid. Flera av lämningarna och andra drag i landskapet i och kring utredningsområdet är
även upptagna som specifika värden i olika utpekade kulturmiljöer, så som riksintressen
för kulturmiljövården och kulturmiljöer som beskrivs i de olika kommunernas
kulturmiljöprogram.
Nedan ges en övergripande kulturhistorisk värdering där lämningarna som finns inom
utredningsområdet bedöms avseende vetenskapligt och pedagogiskt värde.
Bedömningsskalan är kvalitativ och värdena anges som låg, medelhög och hög.
Gravar och gravfält
Fyra av de fem fornlämningarna inom utredningsområdet är olika ensamliggande gravar
och gravfält, samtliga bestående av stensättningar. Lämningstyperna var vanligt
förekommande i det tidigare utredningsområdet och går även att hitta i stora delar av
landet. Gravarna i allmänhet och järnåldersgravfälten i synnerhet är ett signum för
Mälarslättens kulturmiljö, där de förekommer mycket frekvent och oftast kan visa på en
tydlig brukningskontinuitet i landskapet. Många av gravarna har höga vetenskapliga och
pedagogiska värden. Detta beror på att läge, konstruktion och innehåll kan berätta
mycket om förhistoriska förutsättningar och förhållanden, samtidigt som själva
gravarna kan vara väl synliga, ha ett högt upplevelsevärde och tydligt visa spår efter
förhistorians människor. Eventuellt kan ensamliggande stensättningar, till skillnad från
gravfält, i allmänhet sägas ha ett något lägre pedagogiskt värde (medelhögt) då de oftast
är svårare att upptäcka och förstå. De flesta gravarna inom utredningsområdet ingår
dock i särskilda fornlämningsmiljöer, vilket är som mest påtagligt vid Tingsviken.
Gravfältet L2017:3354 och stensättningen L2017:3186 ingår, tillsammans med ett
flertal andra gravar kring Tingsviken, i en gravmiljö med rötter i yngre bronsåldern.
Bland annat talar gravarnas former och resultatet av tidigare undersökningar i området
för den höga åldern. Då gravarna dessutom ligger lättillgängliga i närheten av ett
motionsspår och vid karaktäristiska höjdlägen har de synnerligen högt pedagogiskt och
vetenskapligt värde.
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Historisk bebyggelse
En av de vanligaste av lämningskategorierna är historisk bebyggelse (fyra objekt). I det
nu aktuella utredningsområdet finns endast lämningar efter lägenhetsbebyggelse och
enskilda husgrunder. Flera av dessa lämningar hör till 1800-talets jordbruk och
befolkningsexpansion, och har ett relativt lågt vetenskapligt värde. Eftersom torpen
många gånger kan kopplas till herrgårdarna och storgårdarnas verksamhet och
jordbrukslandskap, är de dock ett viktigt inslag i kulturmiljön. I den bemärkelsen kan
lämningarna ses som typiska för den här delen av landet och speglar en specifik
historisk epok som format landskapet under de senaste århundradena. De har ett
medelhögt pedagogiskt värde eftersom de illustrerar förhållandena i och
förutsättningarna för de storskaliga jordbruken innan mekaniseringens tid. I enstaka fall
kan historiska bebyggelselämningar även besitta höga vetenskapliga värden på grund av
sin ålder. Så är fallet för lämningarna efter Trumpetartorp (L2017:2916), den femte
fornlämningen inom utredningsområdet, som är ett tidigt etablerat soldattorp.
Ångsågen
Träindustrin L2021:7506 är lämningarna efter ett mycket tidigt ångdrivet sågverk som
legat vid stranden söder om Granhammar herrgård. Ångsågen finns noterad på ett
kartblad från 1863, vilket betyder att den hör till en tidig generation av ångdrivna sågar
och är en unik industrilämning i regionen. Den första kommersiella ångsågen i Sverige
anlades 1849 i Tunadal utanför Sundsvall i Medelpad. Denna följdes i
Sundsvallsdistriktet av ångsågar i Mon 1851 och i Skönvik och Sundsbruk 1856.
Ångsågarna revolutionerade sågverksindustrin genom att det tidigare starka beroendet
av vattenkraft som drivkälla försvann. Ångsågen vid Granhammar kunde således
anläggas vid en farled istället för en kraftkälla, och läget illustrerar vattenvägarnas stora
betydelse innan mekaniserade transporter. På platsen finns idag resterna efter två
byggnader, förmodligen maskin-/pannhus respektive såghus. Platsen är svårtillgänglig
och övervuxen med sly, men ångsågens unika art och läge innebär att lämningen har
högt vetenskapligt och pedagogiskt värde.
Avrättningsplatsen
Avrättningsplatsen med tillhörande informationsskylt (L2017:3039 respektive
L2017:3040) är en ovanlig typ av kulturlämning. Platsen är noterad på en geometrisk
karta från 1697 och användes senast som avrättningsplats 1842. Avrättningsplatsen i sig
har ett lågt vetenskapligt värde. Dock ger skylten, tillsammans med närheten till
motionsspår, platsen ett högt pedagogiskt värde där besökande och förbipasserande
enkelt kan lära sig om dödstraffet och lokal historia.
Röjningsrösen och gränsmärken
De röjningsrösen och gränsmärken som finns inom utredningsområdet besitter i sig låga
vetenskapliga och pedagogiska värden. De ingår inte heller i något väl synligt
sammanhang som skulle förhöja deras pedagogiska värde.
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Antikvarisk bedömning
Inventeringen har resulterat i att tio nya lämningar har registrerats i
Kulturmiljöregistret. Av dessa utgör en fornlämning och nio övriga kulturhistoriska
lämningar. De består av flera olika lämningstyper och är i stort sett samstämmiga med
den vidare lämningsbilden som är känd i landskapet, med undantag för ångsågen
(L2021:7506) som utgör ett ovanligt inslag i kulturmiljön. Nedan redovisas Picea
kulturarvs rekommendationer för vilken hänsyn som bör iakttas för lämningarna i
utredningsområdet. Samtliga rekommendationer och kända kulturmiljövärden
redovisas även i lämningslistan och resultatkartorna, se bilaga 1 och 2.
Efter inventeringen är de kända och synliga lämningarna så pass välavgränsade att det
inte ska råda tvekan om de kommer bli påverkade eller ej. För bevarandet av
fornlämningar gäller även ett så kallat fornlämningsområde som omger själva den
registrerade lämningen. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn
till dess art och betydelse. Fornlämningsområdets storlek avgörs av länsstyrelsen och
beslutas från fall till fall.
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. Kulturmiljölagen och övriga kulturhistoriska
lämningar skyddas även genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs
vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer.
Begäran om arkeologisk utredning och ansökan om ingrepp i fornlämningar lämnas till
länsstyrelsen. Det är bara länsstyrelsen som kan fatta beslut om antikvariska åtgärder
enligt 2 kap. Kulturmiljölagen.
Gränsmärken i aktuell gräns är skyddade enligt 14 kap. 8 § brottsbalken. Detta kan även
gälla stengärdsgårdar i aktuella gränser, som i första hand markerar rågångarna.
Ansökan om säkerställande av gränsmärken lämnas till Lantmäteriet.
Generell hänsyn
I det fortsatta arbetet med planering av projektet bör justeringar göras så att
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inte påverkas. Ett rekommenderat
skyddsavstånd om minst 10 meter till övrig kulturhistorisk lämning och 20 meter till
fornlämning bör hållas. några fall krävs att det visas ytterligare försiktighet och särskild
hänsyn.
Samtliga lämningar bör markeras med snitselband innan avverkning och framtida
markarbeten. I samband med uppförandet av den nya kraftledningen är det mycket
viktigt att tillfälliga körvägar, arbetsytor och uppställningsplatser för material även
håller samma skyddsavstånd till lämningarna. I de fall skyddsavstånd inte kan hållas
men lämningen ej blir direkt påverkad bör lämningarna förses med någon form av
fysiskt skydd under byggperioden.
Vidare samråd med länsstyrelsen enligt 2 kap. §10 Kulturmiljölagen rekommenderas. I
samrådet kan länsstyrelsen ställa krav på vilka åtgärder som är nödvändiga för att
fornlämningar inte ska skadas, krav på ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning
samt krav om antikvariska åtgärder i de fall ingrepp i fornlämning inte går att undvika. I
och med att projektet är beläget i två län, Uppsala län och Stockholms län, bör det
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efterfrågas ett gemensamt samrådssvar från de båda länsstyrelserna. Det är viktigt att
länsstyrelserna samordnar sina svar och ger samstämmiga bedömningar, så inte
projektet får olika krav beroende på vilken sida av länsgränsen arbetet kommer ske.
Särskild hänsyn
Alla lämningar i utredningsområdet har bedömts i frågan om särskild hänsyn. Generellt
sett bedöms sammanhållna fornlämningsmiljöer och platser med höga
upplevelsevärden motivera särskild hänsyn, så att dessa värden inte förstörs genom
exempelvis stolpplacering. För det aktuella utredningsområdet rekommenderas särskild
hänsyn vid två platser; höjden med gravfältet L2017:3354 och stensättningen
L2017:3186 samt strandläget med ångsågen L2021:7506. På dessa platser
rekommenderas ett skyddsavstånd som går utöver det som gäller vid generell hänsyn,
för att ge fornlämningsmiljöerna ett lämpligt skydd, se bilaga 2.
Lämpliga ytor för arkeologisk utredning steg 2
Hela utredningsområdet har även bedömts avseende lämpliga ytor for arkeologisk
utredning (”steg 2”). Fem ytor har lyfts upp som lämpliga att gå vidare till en eventuell
arkeologisk utredning enligt 2 kap. Kulturmiljölagen, se bilaga 2. Detta är platser där det
inte tydligt gått att avgöra utbredningen av lämningarna eller områden där det kan
förväntas finnas lämningar dolda under markytan (till exempel boplatser), och där
fördjupade arkeologiska utredningar bör föregå andra markingrepp. Dessa har pekats ut
utifrån kända fyndplatser och boplatser, topografi och läge. Observera att det alltid är
länsstyrelsen som beslutar vilka arkeologiska åtgärder som är nödvändiga.

Konsekvenser och åtgärder
Konsekvenser och effekter
Det nya utredningsområdet är till stor del förlagt till ytor som inte tidigare exploaterats
och ligger långt ifrån befintliga kraftledningar. Påverkan på de utpekade kulturmiljöerna
och kulturlandskapet generellt kommer till stor del bestå i visuell påverkan genom den
nya kraftledningen. Detta gäller både riksintresset för kulturmiljövård och de lokalt
utpekade kulturmiljöerna. På flera platser finns det även risk för direkt fysisk påverkan
på särskilda kulturmiljövärden såsom fornlämningar och andra kulturhistoriska
lämningar.
Konsekvenser för riksintresse för kulturmiljövård, Håtuna – Håbo-Tibble [AB 35]
Möjliga konsekvenser för riksintresset beskrevs i samband med den tidigare
utredningen, men förändringar i utredningsområdet innebär att ett par tillägg bör göras.
Bland uttrycken för riksintresset noteras den karaktäristiska placeringen av gårdar och
byar i landskapet samt fornlämningsmiljön. För detta uttryck riskeras fortfarande inte
någon direkt påverkan (kraftledningen placeras inte direkt på/i bebyggelse eller
fornlämningar), men de rumsliga och visuella sambanden kan påverkas. Därmed kan
karaktären förändras och/eller de visuella sambanden försvagas för de utpekade
värdena beroende på var framtida kraftledningar går. I den sydligaste delen av
riksintresset har utredningsområdet utvidgats mot gravfälten L2016:1024 och
L2016:2106 samt andra fornlämningar inom riksintresset. Här finns även uttrycket
”Gårdar och byar karaktäristiskt placerade på moränbackar” närvarande i form av
bebyggelsen vid Albylund. Dock innebär den täta skogsmiljö som idag skymmer
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siktlinjerna i området att en ny kraftledning sannolikt skulle ha en begränsad påverkan
på de rumsliga och visuella sambanden.
I den nordvästra delen av riksintresset har utredningsområdet utökats något. Eftersom
den planerade exploateringens omfattning är oförändrad och de möjliga förflyttningarna
är marginella kvarstår den tidigare bedömningen: De rumsliga och visuella sambanden
som fornlämningsmiljön och kyrkomiljön ingår i kan påverkas. För fornlämningsmiljön
och gravfälten kan även direkt fysisk påverkan uppstå.
Konsekvenser för lokalt utpekade kulturmiljöer
Det nya utredningsområdet berör fyra olika lokalt utpekade kulturmiljöer som beskrivs i
kulturmiljöprogrammet för Upplands-Bro:
Vid Nr 11 Lejondal riskeras ingen fysisk påverkan. Däremot riskeras en visuell påverkan
på den fornlämningar (förhistoriska gravar och gravfält) som ingår i den utpekade
kulturmiljön.
Vid Nr 12 Tingsviken riskeras direkt fysisk påverkan på gravfältet L2017:3354 som utgör
en viktig del av den utpekade kulturmiljön. Detta värde kan skadas av den planerade
kraftledningen, även i samband med anläggningsarbetet. I närheten av gravfältet finns
två ensamliggande stensättningar som ingår som värden i den utpekade miljön. För
dessa och för gravfältet riskeras även en visuell påverkan.
Vid Nr 32 Sandboda – Tallovet – Brokmyran riskeras en visuell påverkan på den
utpekade kulturmiljön. Denna påverkan uppstår framför allt genom vägen, som är ett
viktigt värde i kulturmiljön, korsas den planerade kraftledningen. Visuell påverkan på
kulturmiljön uppstår också då den planerade kraftledningen korsar det öppna
odlingslandskapet.
Utredningsområdet ligger cirka 400 meter ifrån Nr 33 Tibble gravfält, men i och med de
visuella sambandens betydelse för kulturmiljön riskeras påverkan även här. Utsikterna
över den öppna slätten åt söder ingår som ett värde i den utpekade kulturmiljön, vilket
kan påverkas av den planerade kraftledningen.
Konsekvenser för fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar
Många av de lämningar som finns registrerade inom utredningsområdet kan komma att
påverkas i samband med de planerade insatserna. Om fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar förstörs påverkas kulturmiljön och landskapet negativt. Vid
påverkan på fornlämningar kommer krav ställas om till exempel arkeologiska
undersökningar enligt 2 kap. Kulturmiljölagen. Men en arkeologisk undersökning
ersätter inte värdet som fornlämningen har i landskapet. Det blir i så fall fråga om en
degenerering av kulturlandskapet som leder till negativa konsekvenser.
Åtgärder
Avseende fornlämningar redovisas föreslagna hänsynsåtgärder under antikvarisk
bedömning. Avseende påverkan på landskapets kulturmiljövärden bör anpassningar av
projektet ske så att siktlinjer bevaras, att visuell påverkan på utpekade miljöer inte ökar,
och att anpassningar av projektet sker.
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Därefter bör Svenska Kraftnät genomföra åtgärder som kompenserar den påverkan som
sker, exempelvis i form av att stärka övriga kulturvärden genom att hålla
kulturlandskapet öppet. Det kan till exempel handla om att stötta lantbruket genom att
ersätta lokala lantbrukare för att de med djur ska hålla kulturmiljöerna i
kraftledningsgatorna öppna och betade. Det är också värt att nämna att rivningen av de
äldre kraftledningarna kommer att ha en positiv effekt på det berörda öppna
kulturlandskapet. Beslut kring krav och åtgärder bör samrådas med Länsstyrelserna.
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Vallby skog, arealavmätning 1788 akt 01-bre-19, lantmäteriet.
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Västtibble, geometrisk ägomätning 1690 akt A14:19–20, lantmäteriet.
Västtibble, geometrisk ägodelning 1705 akt B30:33:1, lantmäteriet.
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Bilaga 1 – Lämningslista
Lämningsnr Lämningstyp

Antikvarisk
bedömning

L2013:8007 Röjningsröse

Övrig
kulturhistorisk
lämning

L2014:5533 Stensättning

Fornlämning

L2014:6222

Ingen
Fornlämningsliknande
antikvarisk
bildning
bedömning

L2016:1314 Lägenhetsbebyggelse

L2016:961

L2017:2408

L2017:2495

L2017:2496

L2017:2571

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Ingen
Fornlämningsliknande
antikvarisk
lämning
bedömning
Övrig
Röjningsröse
kulturhistorisk
lämning
Ingen
Fornlämningsliknande
antikvarisk
lämning
bedömning
Ingen
Fornlämningsliknande
antikvarisk
lämning
bedömning
Ingen
Fornlämningsliknande
antikvarisk
bildning
bedömning

L2017:2831 Stensättning

Ingen
antikvarisk
bedömning

Beskrivning

Händelse

Röjningsröse, runt, 3 m diam och
0,4 m h, av 0,2-0,5 m st stenar.
Övermossat. Påträffad vid
Besiktigad
arkeologisk utredning 2015. (RAÄ
dnr 3.4.2-2339-2016)
Stensättning, rund, 4 m diam och
0,3-0,5 m h med kantkedja
bestående av 0,4-0,9 m l och 0,3-0,6
m h stenar. I ytan talrika 0,3-0,5 m
Uppdaterad
st övertorvade stenar. I SÖ delen
ingår 2 jordfasta block, 1,5x0,7 m
resp. 1,1x1,0 m st.
Utgår på
grund av
felregistrering
Torplämning, 70x65 m (N-S),
bestående av en boningshusgrund,
två uthusgrunder och en
källargrund. Boningshusgrunden är
8x6 m (Ö 10cgS-V 10cg N)bestående
av 0,3 m h och 0,1-1 m l kallmurade
stenar. En del är tuktade. Raserad
skorstensmur är i N 10cg Ö delen,
1,5 m diam och 0,25 m h av 0,1-0,7
m st stenar. Uthusgrund 7x5,5m (N
10cg Ö- S 10cg V) bestående av 0,4
m h och 0,2-1 m l kallmurade
Uppdaterad
stenar. En del är tuktade. V 10cg N
och S 10cg V delarna är helt
raserade p g a väg. Uthusgrund 18x8
m (N 10cg-S10cg V) bestående av
delvis glest lagda 0,1-0,4 m h och
0,1-1 m l stenar. Skiljeväggar kan
urskiljas i N 10cg Ö delen och två vid
mitten. Källargrunden är 5x3 m
(ÖNÖ-VSV) med ingång från VSV.
Väggarna är klädda av 0,2-0,5 m st
stenar. Ca 1 m dj.
Utgår på
grund av
felregistrering
Röjningsröse, 3 m diam och 0,6 m h,
Uppdaterad
av sten, jord och tegelflis.

Föreslagen åtgärd

Generell hänsyn

Generell hänsyn

-

Generell hänsyn

-

Generell hänsyn

Utgår på
grund av
felregistrering
Utgår på
grund av
felregistrering
Utgår på
grund av
felregistrering

-

-

-

4) Område med
stensättningsliknande lämningar,
Överförd till
110x10-25 m(NÖ-SV), bestående av
annan
ca 7 runda eller närmast runda
lämning
lämningar,3-6 m diam och 0,2-0,5 m
h. De har delvis lätt, delvis kraftigt
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-

övermossad fyllning av 0,1-0,5 m st
stenar.

L2017:2916 Lägenhetsbebyggelse

Fornlämning

L2017:3039 Avrättningsplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

L2017:3040 Minnesmärke

Övrig
kulturhistorisk
lämning

L2017:3186 Stensättning

Fornlämning

Naturföremål/L2017:3348 bildning med bruk,
tradition eller namn

Övrig
kulturhistorisk
lämning

L2017:3354 Gravfält

Fornlämning

L2017:3497 Stensättning

Ingen
antikvarisk
bedömning

L2021:7407 Lägenhetsbebyggelse

Övrig
kulturhistorisk
lämning

L2021:7448

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Bebyggelselämningar, 95x80 m (NS), bestående av en källare
ochtalrikt med tegel, bränt timmer
m.m. Källaren är i sitt
yttreövertorvad, 6 m diam och av
cement. Välbevarad. Öppen i V.
Stensättningsliknande lämning,
rund, 6 m diam och 0,2 m h.
Övertorvad. I mitten grop, 2 m diam
och 0,3 m dj. Fem tallar och en
björk. Platsen har varit
avrättningsplats. Mollberg var den
siste som avrättades där (1842). På
lämningens N kant är en skylt med
följande text...
Stensättningsliknande lämning,
rund, 6 m diam och 0,2 m h.
Övertorvad. I mitten grop, 2 m diam
och 0,3 m dj. Fem tallar och en
björk. Platsen har varit
avrättningsplats. Mollberg var den
siste som avrättades där (1842). På
lämningens N kant är en skylt med
följande text...
Stensättning, rektangulär, 5x4 m
(Ö–V) och 0,5 m h. Fyllning av
vanligen 0,3–0,5 m st övermossade
stenar. I kanterna finns större, upp
till 1,3 m st stenar.
Jättegryta, 25x22 cm, 25 cm dj.
Gravfält, 120x70 m (NÖ–SV),
bestående av minst 8 runda
stensättningar, 3–7 m diam och 0,2–
0,5 m h. Övermossade med i ytan
talrika stenar, 0,2–1,2 m st. En har
grop i mitten, 1 m diam och 0,5 m
dj. En möjlig stensättning har
påförts röjn
Stensättning, rest av, rund, 6 m
diam och 0,1-0,3 m h. Delvis lätt,
delvis kraftigt övermossad fyllning
av dels talrika 0,1-0,2m st, dels ett
fåtal 0,3-0,6 m st stenar.
Torplämning, ca 25×20 m (N–S),
bestående av 1 husgrund med
källare. Husgrunden är 7x7 m (N–S),
med delvis synlig stensyll. Grunden
är terrasserad i en brant V-sluttning
med en ca 4x4 m stor och 1,2 m dj
källargrop och ev ingång från N.
Terrasseringen fortsätter N om
husgrunden och här finns eventuellt
fler husgrunder.
Husgrund, rektangulär, 10x8 m (Ö–
V) och 0,6 m h. Husgrunden består
av glest liggande och delvis
övertorvade 0,4–1,2 m st syllstenar.
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Uppdaterad

Generell hänsyn

Besiktigad

Generell hänsyn

Besiktigad

Generell hänsyn

Uppdaterad

Särskild hänsyn

Uppdaterad

Generell hänsyn

Uppdaterad

Särskild hänsyn

Överförd till
annan
lämning

-

Nyregistrerad Generell hänsyn

Nyregistrerad Generell hänsyn

L2021:7453 Gränsmärke

L2021:7486

Husgrund, historisk
tid

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

L2021:7506 Träindustri

Övrig
kulturhistorisk
lämning

L2021:8313 Stensättning

Fornlämning

L2021:8315 Gränsmärke

Övrig
kulturhistorisk
lämning

L2021:8316 Gränsmärke

Övrig
kulturhistorisk
lämning

L2021:8320 Gränsmärke

Övrig
kulturhistorisk
lämning

L2021:8321 Gränsmärke

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Gränsmärke, stenröse, 0,6x0,6 m
(N–S) och 0,7 m h. Stenröset består
av 0,2–0,6 m st stenar i 6 skift. En ev
visarsten ligger nedrasad på S sidan
av röset.
Husgrund, 6x5 m (NV–SÖ) och 0,2 m
h, bestående av en tät stensyll av
0,15–0,3 m st stenar. Husgrunden är
till stor del övertorvad. I hörnen är
stenarna något större och en ev
eldpall finns i Ö hörnet.
Såglämning efter ångsåg, ca 40x20
m (Ö-V), bestående av 1 husgrund
efter sågverk och 1 husgrund efter
pannhus. Sågverksgrunden ligger i
områdets S del och är 20x8 m (Ö-V),
0,2-1 m h och består av en tät
stensyll av vanligen ca 0,5 m st
stenar. I V delen finns en ev källare
med nedgång inifrån.
Pannhusgrunden ligger i områdets N
del och är ca 15x4 m (Ö-V), 1,5 m h
och består av en stensyll av 0,4-1 m
st stenar och en därpå liggande vall
av framför allt jord och tegel. Syllen
är endast synlig i Ö delen.
Fundament till en ev ramp eller
bryggkonstruktion ansluter mot Ö
kortsidan. Mellan de två
husgrunderna går en ränna, ca 15x3
m (Ö-V) och 1 m dj, idag strax ovan
vattenlinjen.
Stensättning, rund, 1,5 m diam och
0,2 m h. Ofylld med synlig kantkedja
av 0,3-0,6 m st stenar.
Gränsmärke, röse, ca 1x1 m (NV-SÖ)
och 0,25 m h, av 0,2-0,4 m st stenar.
Mittstenen är 0,6 m h, 0,2 m br och
0,1 m tj. Mittstenen är kullfallen.
Gränsmärke, upprest sten,
bestående av 1 mittsten och
postament. Den resta stenen är 2 m
h, 0,5 m br och 0,2 m tj.
Postamentet är 2x2 m (N-S) och 0,7
m h och består av 0,1-0,9 m st
stenar. Ligger i aktiv fastighetsgräns,
tidigare gräns mellan Sol
Gränsmärke, röse, 1x1 m (N-S) och
0,6 m h, av 0,25-0,4 m st stenar.
Mittstenen är 0,7 m h, 0,3 m br och
0,2 m tj.
Gränsmärke, upprest sten, 0,7 m h,
0,4 m br och 0,2 m tj med skoning
av 0,3-0,5 m st stenar.
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Nyregistrerad Generell hänsyn

Nyregistrerad Generell hänsyn

Nyregistrerad Särskild hänsyn

Nyregistrerad Generell hänsyn

Nyregistrerad Generell hänsyn

Nyregistrerad Generell hänsyn

Nyregistrerad Generell hänsyn

Nyregistrerad Generell hänsyn

Bilaga 2 – Resultatkartor
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(Detalj inom kartblad 7)
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