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Gång och cykelväg i Hall

Figur 1. Karta över Östertälje med den aktuella undersökningsplatsen markerad med svart.
Skala 1:250 000.
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Sammanfattning

I samband med anläggandet av nya parkeringsytor och en gång- och
cykelväg inom fastigheten Hall 4:4 utförde Arkeologgruppen AB en
schaktningsövervakning under två dagar i juni år 2017. I direkt anslutning till markarbetet ligger ett gravfält (Östertälje 110:1).Två ensamliggande gravar (Östertälje 109:1 och Östertälje 109:2) ligger också i
närheten av undersökningsområdet. Inget av antikvariskt intresse påträffades vid schaktningsarbetet.

Inledning

Inför anläggandet av en ny parkeringsyta samt en gång- och cykel
väg inom fastigheten Hall 4:4 har Arkeologgruppen AB genomfört en
arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. Arbetet
utfördes under två dagar i juni månad år 2017. Beställare var Specialfastigheter i Sverige AB och beslutande i ärendet var Länsstyrelsen i
Stockholms län.

Bakgrund och kulturmiljö

Kring undersökningsområdet finns ett stort antal registrerade fornlämningar. I Håga finns ett flertal lämningar som kan dateras till bronsålder. Dessa utgörs av hällristningar, skärvstenshögar, rösen och ensamliggande stensättningar (Östertälje 88:1, 119:1, 120:1, 122:1, 193:1,
205:1, 210:1). Ett stort röse med en diameter på ca 25 meter finns
också strax söder om Hall (Östertälje135:1). I området finns dessutom
flera järnåldersgravfält (Eriksson 2005). Intill undersökningsområdet finns gravfältet Östertälje 110:1. Gravfältet beskrivs i fornminnesregistret som ett cirka 50 x 50 meter stort gravfält med cirka fem runda
stensättningar. Gravfältet är skadat av en gammal grustäkt. Inom gravfältet finns flera förhöjningar som kan vara ytterligare gravar. I den
nordvästra delen av gravfältet finns ett trettiotal älvkvarnar. Området
är idag inhägnat av stängsel och går inte att beträda. Norr och väster om
undersökningsområdet finns också två ensamliggande gravar: Östertälje 109:1, registrerad som en stensättning och Östertälje 109:2,
registrerad som en övertorvad hög (www.fmis.se).

Syfte och frågeställningar

Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt
dokumentera den eller de eventuella fornlämningar, som framkommer
i anslutning till gravfältet.

5

Gång och cykelväg i Hall

Figur 2. Foto av schakt 2. Sett från söder.

Metod

Undersökningen genomfördes genom att två schakt grävdes med maskin. Schakten grävdes skiktvis ner till 0,2–0,4 meters djup. Schakten
beskrevs, fotograferades och mättes in med handhållen GPS. Inmätningarna bearbetades sedan i ArcGis 10.3.1.

Resultat

Schakt 1 grävdes söder om Östertälje 109:1 i nord-sydlig riktning. Ytan
som övervakades var 15x6 meter. Den östra delen planades av och här
bestod stratigrafin av påfört grus. Den västra delen av schaktet låg i en
slänt. Här var ytan uppfylld av matjord upp till 0,4 meter med enstaka
stenar mot botten.
Schakt 2 grävdes i nord sydlig riktning längs med en befintlig bruksväg. Den upptagna ytan låg i en västslänt mot ett dike och här banades
bara växtskiktet av till ett djup av cirka 0,10 meter. .. Under torven vidtog gulbrun moränsand. Ytan har troligen släntats av tidigare, i samband
med att diket anlades. Inget av antikvariskt intresse hittades.

Utvärdering av resultaten
i förhållande till undersökningsplanen

Den arkeologiska undersökningen genomfördes enligt undersökningsplanen. Arbetet gick som planerat och inga avsteg gjordes från undersökningsplanen.
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Figur 3. Schaktplan med intilliggande fornlämningar. Skala 1:1 000.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Län:

Stockholm

Kommun:

Södertälje

Landskap

Södermanland

Socken

Östertälje

Fastighet

Hall 4:4

Fornlämningsnummer

Östertälje 109:1-2, Östertälje 110:1

Lämningstyp
Gravfält ensamliggande gravar
Datering
—
Typ av undersökning
Schaktningsövervakning
Länsstyrelsens beslutsdatum
2017-03-21
Länsstyrelsens diarienummer
43111-36238-2017
Arkeologgruppens projektnummer
Ag2017_08
Projektledning

Annica Ramström

Personal

Erica Strengbom

Undersökningstid

2017-06-01 till 2017-06-07

Exploateringsyta

180 kvadratmeter

Undersökt yta

180kvadratmeter, 41 löpmeter

Inmätningsteknik

Handhållen GPS

Koordinatsystem

SWEREF 99 TM

Höjdsystem

RH 2000

Arkiv
Arkivmaterial förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.
Digitalt arkiv
Digitala data förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.
Fynd
Inga fynd omhändertogs.
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