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Schakt i Katterumsvägen, Pryssgården

Figur 1. Karta över Norrköpingstrakten med platsen för schaktningsövervakningen markerad
med svart ring. Skala 1:250 000.
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Sammanfattning
E.on Energi AB planerade att gräva ner elkablar i närheten av kända fornlämningar längs två lokalvägar i Pryssgården, Norrköping. Flera av dem har
tidigare undersökts och tagits bort, särskilt L2019:2752 och 2008:8375, som
var de fornlämningar som legat närmast aktuella schakt. Då det fanns risk att
fornlämningar skulle kunna påverkas av de förestående arbetena beslutade
Länsstyrelsen i Östergötlands län att en schaktningsövervakning skulle ske
i samband med markarbetena.
Inför arbetenas utförande visade det sig att de ursprungliga platserna för
övervakning inte var aktuella. Istället skulle en 90 meter lång sträcka i östvästlig riktning övervakas längs med Kattarumsvägen. Länsstyrelsen ändrade
uppdraget i enlighet med de nya förutsättningarna och arbetet kunde utföras
i enlighet med gällande beslut.
Inga fornlämningar framkom vid schaktningsarbetena. Marken var inom
aktuell sträcka påfyllt med grus och morän till ett djup av 0,7 meter. De påförda massorna utgjordes till delar av gammalt byggmaterial, i fyllningen fanns
bitar av asfalt och tegel. I botten av schaktet framkom emellertid ett gammalt
markskikt som kan vara en ursprunglig markyta. Dock innehöll även denna
tegel, samt kol och sot.

Inledning
E.on Energi AB planerade att gräva ner elkablar i närheten av kända fornlämningar längs två lokalvägar i Pryssgården, Norrköping. Flera av dem har
tidigare undersökts och tagits bort, särskilt L2019:2752 och 2008:8375, som
var de fornlämningar som legat närmast aktuella schakt. Utbredningen för
dessa fornlämningar är dock oklar och delar av boplatserna kan finnas kvar.
Dessutom kan det finnas fler, okända fornlämningar.
Länsstyrelsen i Östergötlands län bedömde att de grävarbeten som E.ON
planerade inom fastigheten Pryssgården 1:1 skulle kunna innebära att delar
av i området befintliga fornlämningar skulle kunna komma att skadas, varför
ett beslut togs angående en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Områdena markerades på en översiktskarta. Det rörde sig om
två kortare, i nord-syd belägna ytor som skulle vara objekt för nedgrävning
av elkabel.
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Figur 2. Karta över Pryssgården med läget för undersökningen markerat med rött.
Skala 1:10 000.
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Figur 3. Karta över området med aktuellt schakt utsatt med röd linje. I väster och öster finns
de tidigare angivna ytorna skrafferade i blått. Skala 1:5000.
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Bakgrund och kulturmiljö
Ytorna låg i nära anslutning till två sedan tidigare boplatsområden
(L2019:2752 och L2008:8375) Båda var omfattande till yta och innehåll, de
kunde inte heller begränsas till storlek. Boplatserna har daterats till äldre
järnålder, men det förekom också anläggningar och dateringar till bronsålder
(KMR). Strax österut finns flera fornlämningar, bland annat ett större block
med hällristningar (L2009:5662) där det finns över 460 skålgropar.
Fornlämningarna skall också ses i förhållande till det närmaste
fornlämningsbeståndet vilket innefattar Fiskebygravfältet, Pryssgårdsboplatsen samt Himmelstalunds hällristningar. I det sammanhanget kan de
många fornlämningarna som finns inom senare tids villabebyggelse och industrier, utgöra rester av skadad, större bebyggelse i området.

Förändringar av uppdraget
Det visade det sig inför arbetenas utförande att de ursprungliga platserna för
övervakning inte var aktuella. Istället skulle en 90 meter lång sträcka i östvästlig riktning övervakas längs med Kattarumsvägen. Detta schakt var beläget norr om samt väster respektive öster om de tidigare ytornas belägenhet.
Länsstyrelsen ändrade uppdraget enligt de nya förutsättningarna och
arbetet kunde utföras i enlighet med gällande beslut. Den nya ytan låg endast några meter norr om de tidigare ytorna. Berörd fornlämning förblev
L2019:2752, då den ytan låg rakt söder om den nya övervakningsytan.

Syfte och målgrupper
Syftet var i första hand att undvika att fornlämningar skulle komma till skada
och om detta inte kunde undvikas att de undersöktes och dokumenterades.
Då närområdet är rikt på fornlämningar (som kanske till och med utgör delar
av ett större, sammanhängande fornlämningsområde) fanns en överhängande
risk att det skulle kunna komma fram fornlämningar i det smala schaktet.
Målgrupperna är främst Länsstyrelsen och exploatören som behöver få
tillgång till specialiserad information i sitt fortsatta arbete i området.
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Metod och genomförande
Schaktningsövervakningen genomförs genom att arkeolog (från Arkeologgruppen AB) följer med vid grävningsarbetet och bedömer om fornlämning
påträffas inom schaktet. I de fall fornlämning påträffas kan en av tre åtgärder komma i fråga:

• En mindre omläggning av kabeln i de fall det rör sig

om mindre lämningar som stolphål eller härdar. Därvid
kan ingrepp i fornlämning undvikas samtidigt som
lämningen blir registrerad till läge och ytlig karaktär.

• I de fall det är svårare att gå runt dessa mindre anläggningar av

grävningstekniska orsaker kan enstaka stolphål, härdar eller liknande
små och relativt okomplicerade lämningar undersökas direkt.

• Större anläggningar som stora härdar och härdgropar,

skärvstenshögar, gravar och andra mer omfångsrika och komplexa
lämningar bör i varje enskilt fall först diskuteras med Länsstyrelsen
innan eventuell undersökning kan genomföras. Antingen kan en större
omläggning bli aktuell eller så bör en mer ingående och omfattande
undersökning genomföras. Detta fordrar antagligen ett nytt beslut.

Resultat
Vid nedläggningen av kabeln grävdes ett 77 meter långt schakt med en 0,3
meter bred skopa. Djupet på schaktet var genomgående 0,6�0,7 meter.
Schaktet grävdes i ett område där tjocka lager med påförda massor fanns.
Till botten på det grävda schaktet bestod marken av raseringsmassor, gamla
vägrester (asfaltsklumpar) och annat skräp. Det gick att urskilja påförda
massor i minst två skikt, båda huvudsakligen bestående av sandig morän,
uppblandat med krossat grus (fraktion 0�90). I den västra delen var inblandningen i det övre skiktet större av asfalt och grus samt mindre sprängsten.
I mitten av schaktet nådde botten ned till ett underliggande, humöst
skikt som sannolikt utgjorde spår av ett äldre markskikt. Möjligen är detta
den ursprungliga markytan. I markskiktet eller omedelbart på detta fanns
kol- och sot fläckvis samt bitar av tegel.
Då schaktet inte skulle grävas djupare kunde inte heller skiktets djup
fastställas. Emellertid mättes höjden över havet på lagret för framtida referenser. Detta låg på nivåer mellan 27,67 och 28,14 meter, mätt från väst till öst.
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Figur 4. Plan över schaktet med det i botten bevarade markskiktet markerat med brunt. Skala 1:500.
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Tolkning
Katterumsvägen utgör sydlig begränsning för bostadsområdet Pryssgården.
Området präglas av villabebyggelse från 1910-talet och framåt. Vägen har helt
klart byggts om förbättrats, höjts upp vid flertalet tillfällen sedan dess. Vattenoch avloppsledningar, el- och teleledningar har också tillkommit senare.
Inom ytan där schaktet grävdes, i kanten av dagens väg, bör eventuella
fornlämningar redan ha skadats eller helt försvunnit. Söder därom finns det
all anledning att vara fortsatt uppmärksam på att fornlämningar fortfarande
kan finnas; särskilt med tanke på spåren av fornlämning vid L2019:2752.

Figur 5. Foto längs med schaktet vid undersökning. Foto från öster.
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Utvärdering av resultaten
i förhållande till undersökningsplanen
Syftet var i första hand att undvika att fornlämningar skulle komma till skada
och att om detta inte kunde undvikas att de undersöktes och dokumenterades.
Då närområdet är rikt på fornlämningar (som kanske till och med utgör delar
av ett större, sammanhängande fornlämningsområde) fanns en överhängande
risk att det skulle kunna komma fram fornlämningar i det smala schaktet.
Vid övervakningen framkom inga fornlämningar, däremot upp till 0,7
meter tjocka lager med påförda massor från upprepade ombyggnader av
Katterumsvägen. I botten fanns spår av en gammal markyta.
Trots att området inte innehöll några synliga spår av fornlämning utgör
förekomsten av sådana i det absoluta närområdet att det fortfarande finna
anledning att vara vaksam i framtiden i samband med markingrepp.
Resultaten bedöms därför vara i god överensstämmelse med undersökningsplanen, även om inga fornlämningar påträffades inom ledningsschaktet.
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