ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:34
ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING
I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Busstorget i Sigtuna

RAÄ 195:1, Sigtuna stad och kommun, Uppland
Annica Ramström

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:34
ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Busstorget i Sigtuna
RAÄ 195:1, Sigtuna stad och kommun, Uppland
Annica Ramström

Lst dnr 43111-24110-2015

ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB
Drottninggatan 11, 702 10 Örebro
Telefon 019-609 04 10
www.arkeologgruppen.se
arkeologgruppen@arkeologgruppen.se

© 2015 Arkeologgruppen AB
Arkeologgruppen rapport 2015:34
Författare
Aniica Ramström
Grafisk form Nina Balknäs @ Högtorps Diverse
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Dnr R50223371_150001

Innehållsförteckning
Sammanfattning........................................................................... 5
Inledning........................................................................................ 5
Bakgrund och kulturmiljö........................................................... 5
Syfte och frågeställningar........................................................... 5
Metod............................................................................................. 6
Resultat.......................................................................................... 7
Referenser..................................................................................... 8
Administrativa uppgifter............................................................ 9

Busstorget i Sigtuna

Figur 1. Karta över trakten kring Sigtuna med den aktuella undersökningsplatsen markerad
med en röd prick. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
I samband med schaktning inför pluggning av ett vattenrör sydöst
om busstorget i Sigtuna genomförde Arkeologgruppen AB en förundersökning i form av en schaktningsövervakning. Syftet med den
arkeologiska övervakningen var att dokumentera eventuella orörda
kulturlager, anläggningar eller murverk som skulle kunna framkomma
vid schaktningen.
Undersökningsytan var belägen sydöst om Sigtuna busstorg och
omfattade en yta av cirka 9 kvadratmeter bestående av ett schakt cirka
2,5x3,5 meter stort och inalles 3 meter djupt. Inga orörda kulturlager,
anläggningar eller konstruktioner hittades i schaktet.

Inledning

I samband med schaktning inför pluggning av ett vattenrör sydöst om
busstorget i Sigtuna genomförde Arkeologgruppen AB en förundersökning i form av en schaktningsövervakning. Schaktningen hade för
avsikt att göras i befintlig rörgrav. Undersökningen genomfördes av
Annica Ramström som också utarbetat den arkeologiska rapporten.

Bakgrund och kulturmiljö

Området kring busstorget i Sigtuna har varit hett ur arkeologisk synvinkel under senare år. Det nu aktuella undersökningsområdet ligger
tvärs över Uppsalavägen från ”Götes mack”. Där låg tidigare en bensinmack under många år. När den avvecklades vidtog en omfattande
sanering. År 2008 anträffades skelett och Sigtuna Museum gjorde en
undersökning. Då undersöktes sammanlagt 21 gravar och slutsatsen
blev att de ingått i en tidigare okänd gravgård. Flera liknande anläggningar är kända från Sigtuna sedan tidigare. Gravgården ansågs som
avgränsad mot norr och öster, men inte i övriga riktningar.
Vid en ytterligare arkeologisk insats 2014, då genom Arkeologikonsult och Stockholms Läns Museum, påträffades ytterligare ett
fyrtiotal gravar inom en yta omedelbart söder om den som undersöktes år 2008. Dessutom framkom äldre kulturlager och lämningar från
byggnader. Anmärkningsvärt var även de rikliga spåren från bronsgjutning och kammakeri.

Syfte och frågeställningar

Syftet med den arkeologiska övervakningen var att dokumentera
eventuella orörda kulturlager, anläggningar eller murverk som skulle
kunna framkomma vid schaktningen. Eventuella lager och anläggningar skulle undersökas och dokumenteras.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med fornminnesbilden i centrala Sigtuna. Det berörda
stadslagret Sigtuna 195:1 markerat med blått och busstorget markerat med rött.
Skala 1:10 000.

Metod
Den aktuella ytan grävdes skiktvis ner till nivån för vattenledningen med grävmaskin. Schaktet mättes in och fotograferades och en
schaktbeskrivning upprättades.
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Figur 3. Schaktplan över busstorget. Det grävda schaktet markerat med rött. Skala 1:1 000.

Resultat
Undersökningsytan var belägen sydöst om Sigtuna busstorg och
omfattade en yta av cirka 9 kvadratmeter bestående av ett schakt
cirka 2,5x3,5 meter stort och inalles 3 meter djupt. Schaktningen kom
att genomföras i befintlig rörgrav som var uppfylld med makadam.
Inga orörda kulturlager, anläggningar eller konstruktioner hittades
i schaktet eller dess väggar utan hela det nu upptagna schaktet hade
varit upptaget vid tidigare tillfälle.
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Administrativa uppgifter
Landskap:

Uppland

Län:

Stockholms län

Kommun:

Sigtuna kommun

Socken:

Sigtuna socken

Fastighet:

Busstorget

Arkeologgruppens diarienummer: Ag 2015_51
Länsstyrelsens diarienummer:

43111-24110-2015

Fornlämningsnr: Sigtuna 195:1
Projektledning:
Annica Ramström
Personal:
Annica Ramström
Undersökningstid: 2015-08-04
Exploateringsyta:

9 m2

Undersökt yta:

9 m2

Koordinatsystem:

SWEREF 99 TM

Dokumentationshandlingar som förvaras i ATA, RAÄ, Stockholm:
—
Digitalt arkiv:
Digitala data förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.
Fynd:
Inga fynd omhändertogs.
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