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Inledning

Under juli och början av augusti har den arkeologiska utredningen steg 1 genomförts. Steg 1 ska
klargöra om det i området finns synliga fornlämningar som inte är kända. Steg 1 ska också identifiera
möjliga fornlämningar, t.ex. osäkra lämningar eller lämningar med oklar antikvarisk status samt
identifiera områden där det kan finnas fornlämningar som inte är synliga i markytan (boplatslägen i
tabell och på kartor). Inom dessa behövs en utredningsgrävning genomföras.
Arbetet inleds med en kart- och arkivstudie. Därefter fältinventeras området till sin helhet på
sedvanligt sätt och arbetet kombineras med provstick med sond där detta anses nödvändig. Detta
PM redovisar resultatet av genomfört steg 1.
Arkeologisk utredning steg 2 innebär att utredningsgrävningar av möjliga lägen för fornlämningar
genomförs och att osäkra lämningar eller lämningar med oklar antikvarisk status provundersöks. Steg
2 av utredningen planeras att genomföras snarast under hösten 2018. Den genomförs så snart
marken är skördad och djuren är intagna och marken är tillgänglig för arkeologerna.

Utredningens resultat

Vid utredningen registrerades 35 objekt. Av dessa är 3 objekt registrerade i FMIS sedan tidigare
(Obj 9,11 och 23).
Vid inventeringen registrerades 6 fornlämningar, Obj 9, en färdväg (delvis hålväg), Obj 11, Siggetorps
gamla tomt, Obj 32, 1 fångstgrop för varg samt 3 skålgropar (en typ av hällristning), Obj 16, 27–28.
14 av objekten är Övriga kulturhistoriska lämningar. Dessa är 3 enstaka hus-/källargrunder, 7
skogsbrukslämningar samt 2 torp och 2 by-/gårdstomter. Övriga kulturhistoriska lämningar åtnjuter
inte samma lagskydd, men ska visas hänsyn och utgör värdefull kulturhistoriska inslag i miljön. För
bytomter och torp med ursprung äldre än 1850 gäller att om de avhyses så klassas de som
fornlämning
15 av objekten utgörs av möjliga fornlämningar. Av dessa är 8 objekt boplatslägen. Boplatslägen
avser tänkbara förhistoriska boplatser, d.v.s. potentiella fornlämningar vars status fastställs genom
utredningsgrävningar. Till möjliga fornlämningar ingår också husgrunder med av osäker ålder samt 3
möjliga förhistoriska gravar (Obj 13–15) och 1 tjärdal (Obj 23). Den antikvariska statusen fastställs
genom utredningsgrävningar vid steg 2 – även kring skålgroparna föreslås en utredningsgrävning för
att se om ytterligare lämningar framkommer (Obj 16, 27–28).

Objekt

Typ

Obj 1

Lägenhetsbebyggels
e, Sundstorp

Obj 2

Boplatsläge

Obj 3
Obj 4
(ligger
inom
Obj 17)
Obj 5

Antikvarisk
status

Övrig
Bebyggt
kulturhistorisk
lämning

Möjlig
fornlämning
Område med
Övrig
Skadad av vändplan.
skogsbrukslämningar kulturhistorisk
lämning
Husgrund,
Möjlig
Del av Wiken?
historisk tid.
fornlämning
ytterligare en möjlig
husgrund är SV om
Gränsmärke

Obj 6

Boplatsläge

Obj 7

Lägenhetsbebyggels
e, Jonstorp

Obj 8

Husgrund, sentida

Obj 9/
Floda
262:1
Obj 10

Färdväg

Obj 11/
Floda
147:1
Obj 12

By-/ bytomt,
Siggetorp

Boplatsläge

Övrig
kulturhistorisk
lämning
Möjlig
Äldre odling,
fornlämning.
stenröjt område
Övrig
Bebyggt
kulturhistorisk
lämning
Övrig
Tegel
kulturhistorisk
lämning
Fornlämning
Västra delen utgörs av
Floda 262:1
Möjlig
fornlämning
Fornlämning

Obj 16

Möjlig
fornlämning
Stensättning?
Möjlig
fornlämning
Stensättning?
Möjlig
fornlämning
Stensättning?
Möjlig
fornlämning
Hällristning/skålgrop Fornlämning

Obj 17

Boplatsläge

Obj 18

Område med
Övrig
skogsbrukslämningar kulturhistorisk
lämning

Obj 13
Obj 14
Obj 15

Anmärkning

Källargrund

Möjlig
fornlämning

Åtgärd
Ingen åtgärd.
Om torpet avhyses
ändras antikvarisk status
till fornlämning
Utredningsgrävning
Dokumentation
Registrering i FMIS
Utredningsgrävning,
Fördjupad arikivstudie
Ingen åtgärd.
Utredningsgrävning
Ingen åtgärd.
Om torpet avhyses
ändras antikvarisk status
till fornlämning
Dokumentation.
Fördjupad arkivstudie
Arkeologisk
förundersökning

Norr om Siggetorps gamla
tomt
Flera tydliga husgrunder

Utredningsgrävning

Del av Siggetorp?
Sannolik grav

Utredningsgrävning
Fördjupad arkivstudie
Utredningsgrävning

Röjningsröse?

Utredningsgrävning

Röjningsröse?

Utredningsgrävning

Ligger i kanten av
boplatsläge
Inom boplatsläget är
husgrund och källargrund
Obj 4

Utredningsgrävning

Arkeologisk
förundersökning

Utredningsgrävning
Dokumentation
Registrering i FMIS

Obj 19
Obj 20
Obj 21
Obj 22

Husgrund,
historisk tid.

Övrig
kulturhistorisk
lämning
Kolningsanläggning Övrig
kulturhistorisk
lämning
Boplatsläge
Möjlig
fornlämning
By-/gårdstomt, Lena Övrig
kulturhistorisk
lämning

Dokumentation
Registrering i FMIS
Dokumentation
Registrering i FMIS
Del av Lenas gamla
odingsmarker
Brukshundsklubb.
Inom S delen av markerad
tomt är 2 husgrunder

Obj 23/
Floda
244:1
Obj 24

Tjärdal

Möjlig
fornlämning

Husgrund, historisk
tid.

Obj 25

Boplatsläge

Obj 26

By-/gårdstomt,
Uppsala

Övrig
kulturhistorisk
lämning
Möjlig
Äldre grusgropar. Uppsala
fornlämning.
gamla tomt inom läget
Övrig
Delvis brukad
kulturhistorisk
lämning

Obj 27
Obj 28

Hällristning/skålgrop Fornlämning
Hällristning/skålgrop Fornlämning

Obj 29

Boplatsläge

Möjlig
fornlämning

Obj 30

Boplatsläge

Obj 31

Kolningsanläggning

Obj 32

Fångstgrop/varg

Möjlig
fornlämning
Övrig
Skadad av vändplan
kulturhistorisk
lämning
Fornlämning

Obj 33

Område med
Övrig
skogsbrukslämningar kulturhistorisk
lämning
Område med
Övrig
skogsbrukslämningar kulturhistorisk
lämning
Område med
Övrig
skogsbrukslämningar kulturhistorisk
lämning

Obj 34
Obj 35

På stenblocket ligger
odlingssten.
Utanför utredningsområdet
påträffades kvarts och
skärvsten.

Utredningsgrävning
Ingen åtgärd.
Registrering i FMIS
Om tomten avhyses
ändras status till
fornlämning.
Utredningsgrävning
Dokumentation
Registrering i FMIS
Utredningsgrävning
Ingen åtgärd.
Registrering i FMIS.
Om tomten avhyses
ändras status till
fornlämning
Utredningsgrävning
Utredningsgrävning
Utredningsgrävning
Utredningsgrävning
Dokumentation
Arkeologisk
förundersökning
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation

PM steg 2
Sammanfattande resultat
Vid den arkeologiska utredningen har 46 objekt registrerats. Av dessa är 16 fornlämningar och 25
kulturhistoriska lämningar. Övriga har efter utredningsgrävningarna och fördjupade studier
avfärdats till delar eller till sin helhet.
Fornlämningarna utgörs av 3 stenåldersboplatser (varav en är belägen omedelbart utanför
utredningsområdet), 4 skålgropslokaler, 2 varggropar, 1 färdväg, 1 smedja, 2 gårdstomter och
2 torp/backstuga.
Övriga kulturhistoriska lämningar utgörs av 7 kolningsplatser (med kojgrunder), 1 tjärdal. 4
bebyggda torp, 5 övriga husgrunder, 1 gränsmärke, 3 röjningsrösen och 3 områden med fossila
åkerområden.

Historiska kartor
Siggetorp, Viken och Uppsala har alla namnbelägg från tidigt 1400-tal enligt ortnamnsarkivet i
Uppsala (SOFI) och Lena har första belägg från 1300-tal. Första gången dessa syns på kartan är på
1600-talets sockenkartor. Nedan exempel från Stora Malms socken. Se vidare nedan.

Till höger kartan från 1689
där Uppsala ligger kvar på sin
gamla tomtplats.

Kommentarer
Uppsala. Obj 26, utgör nuvarande Uppsala till vilken gården flyttats under 1700-talet. Boningshuset
brann 2012 och byggdes inte upp igen. Idag bor arrendatorn i Viken även om viss verksamhet
förekommer samt att markerna till Uppsala brukas. Eftersom verksamhet finns kvar så har
gårdstomten fått status Övrig kulturhistorisk lämning men detta ändras till fornlämning om gården
avhyses.
Obj 39, sydöst om nuvarande Uppsala, har vi påträffad Uppsalas äldre tomt. Tomten finns på en
karta från 1689 och första belägg för Uppsala är från 1400-talet. Vid utredningsgrävningarna
påträffades husgrunder och en stensatt gårds- eller ladugårdsbacke. Teglet utgörs huvudsakligen av
obränt lertegel men det framkom också handslaget stortegel. Övriga fynd utgjordes av typiska fynd
såsom rödgods, kritpipor, handsmidda nitar och spikar etc. vilket bekräftar datering.

Foton från Uppsala gamla tomt, Obj 39. Ovan är stensläggningen som påträffades. Nedan lertegel till
vänster och annat fyndmaterial till höger.

Torp
Sundstorp, Jonstorp och Lenatorpet är bebodda idag och har den antikvariska statusen: Övrig
kulturhistorisk lämning. Om dessa avhyses ändras status till fornlämning.
Lena gård, torp, backstuga och soldattorp
Lena har äldsta belägg från 1300-talet och finns på sockenkartor från 1600-talen. Lenas tomt är delad
i tre: Lena(torpet), Soldattorpet och Backstugan. I kyrkböckernas husförhörslängder kan man
konstatera att Lena har två gårdar under 1700-talet och blir torp under först under 1830-talet.
Då var endast ett av husen bebodd. Idag är endast Lenatorpet kvar med byggnader och brukas av
brukshundsklubben som klubblokal och träningsområde.
Backstugan har flera välbevarade ruiner. Soldattorpet är överlagrad av en vändplan men tydliga
terrasseringar syns i kanterna runt om samt två källargrunder. Lena och hela miljön kring Lena
inkluderad de gamla åkermarkerna är välbevarad med flera ålderdomliga särdrag kvar varför miljön
har ett upplevelsevärde.

Smedjan
Obj 4. Smedja. Vid utredningsgrävningen framkom kraftigt lager med slagg och kolstybb samt några
metallföremål. Teglet, som saknar märkning, utgörs av handslaget stortegel av äldre mått. Vi har inte
hittat något daterande material eller något i arkiven som daterar. Inte heller hembygdsföreningen
eller markägare/arrendator känner till platsen. Dock gör frånvaron av sentida fynd att vi bedömer
den som äldre än 1850 och därmed fornlämning.
Bilden nedan är smedjan med en större oxel i och fyndmaterialet med slagg, rödgods och nitar.

Stenåldersboplatser
Tre stenåldersboplatser registrerades
Obj 29 är en stenåldersboplats med fynd av kvarts och skärvsten. Dock påträffades inget
boplatsmaterial inom utredningsområdet varför vi där konstaterade att boplatsen ligger utanför
utbredningsområdet längs med kanten av Stora mossen.
Obj 30 konstaterades vara boplats med fynd av skärvsten, kvartsavslag och skrapa av bergart. Inom
objektet finns också en varggrop,
Obj 21, östra delen. Här hittade minst en härdrest, spridd skärvsten, sotfläckar och några bitar slagen
kvarts. Bild nedan av fynd från Obj 21.

Hällristning – sålgropar/älvkvarnar
Ovan är en av de 4 skågropslokaler som registrerades. Alla ligger på utmärkande och uppstickande
hällar i kanterna av hagmarken. Just denna återfanns vid utredningsgrävningen kring en häll. På fotot
syns Roger Wikell som genomfört en särskild insats vid inventeringen av hällristningslokalerna.

Vargropar
Två varggropar registerades. En av var känd sedan tidigare och utmärkt med kulturstubbar.
Groparna tillhör en grupp av gropar som fortsätter söderut utanför utredningsområdet och
det område som kallas för Varggropen där ytterligare varggropar finns.
Nedan en av groparna, Obj 32.

Kolningsanläggningar
Flera kolningsplatser, 7 st, med kolbotten (rest efter kolmilan) och kojgrund har registerats.
Enstaka är skadade och förstörda men några är välbevarade och bevarandevärda.
Nedan är en typisk rest av kolmilan – en vallformig kolbotten och under den en lika
välbevarad kojgrund. Flera av kojorna har informationsskyltar uppsatta.

Objekt

Typ

Antikvarisk
status

Anmärkning

Provschakt

Åtgärd efter steg 2

Obj 1
Sundstorp

Torp

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Bebyggt

Obj 2

Boplatsläge

Ej fornlämning

Obj 3

Kolningsplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Skadad av vändplan.

Obj 4

Husgrund,
historisk tid.

Fornlämning

Smedja

Obj 5

Gränsmärke

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Obj 6

Boplatsläge

Ej fornlämning

Obj 7

Torp

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Bebyggt

Ingen åtgärd.
Om torpet avhyses ändras
antikvarisk status till
fornlämning

Obj 8

Husgrund

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Tegel, sentida

Dokumentation.

Obj 9/
Floda
262:1

Färdväg

Fornlämning

Västra delen utgörs av
Floda 262:1

Arkeologisk
förundersökning

Obj 10

Boplatsläge

Ej testat

Ligger i anslutning till Siggetorps
skyddsområde.

Se objekt 11

Obj 11/
Floda
147:1

By-/ bytomt,
Siggetorp

Fornlämning

Flera tydliga husgrunder

Arkeologisk
förundersökning

Obj 12

Källargrund

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Sentida källargrund

Dokumentation

Obj 13

Röjningsröse

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Ingen åtgärd

Obj 14

Röjningsröse

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Ingen åtgärd

Obj 15

Röjningsröse

Övrig
kulturhistorisk

Ingen åtgärd

S34

Ingen åtgärd.
Om torpet avhyses ändras
antikvarisk status till
fornlämning

S27-34

Avfärdat, Ingen åtgärd
Dokumentation

S35-37

Arkeologisk
förundersökning
Ingen åtgärd

S48-51

Avfärdat. Ingen åtgärd

lämning
Obj 16

Hällristning/
skålgrop

Fornlämning

Obj 17

Boplatsläge

Ej fornlämning

Obj 18

Kolningsplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Dokumentation

Obj 19

Husgrund,
historisk tid.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Dokumentation

Obj 20

Kolningsanläggning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Dokumentation

Obj 21

Boplats

Fornlämning

Boplatsläge

Ej fornlämning

By-/gårdstomt,
Lena

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Obj 23/
Floda
244:1

Tjärdal

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Dokumentation

Obj 24

Husgrund,
historisk tid.

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Dokumentation

Obj 25

Boplatsläge

Ej fornlämning

Flera lämningar inom objektet
med egna objektnummer

Obj 26

By-/gårdstomt,
Uppsala

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Delvis brukad

Obj 27

Hällristning/
skålgrop

Fornlämning

Obj 28

Hällristning/

Fornlämning

Inom boplatsläge är husgrund och
källargrund
Obj 4

S43

Arkeologisk
förundersökning

S24-26
S38-47

Boplatsläge är avfärdat.
Ingen åtgärd

Del av Lenas gamla odlingsmarker

Arkeologisk undersökning

Ö-delen
Obj 21

Avfärdat, Ingen åtgärd

Övriga
delar
Obj 22

Brukshundsklubb.

Ingen åtgärd.
Om tomten avhyses
ändras status till
fornlämning.

Registrering i FMIS
S14-23
S52-60
S70-74

Ingen åtgärd

Ingen åtgärd.
Om tomten avhyses
ändras status till
fornlämning
Arkeologisk undersökning

På stenblocket ligger odlingssten.

Arkeologisk undersökning

skålgrop
Obj 29
NV-delen

Boplats

Fornlämning

Utanför utredningsområdet
påträffades kvarts och skärvsten

S64

Arkeologisk
förundersökning

Obj 29
Övrig del

Boplatsläge

Ej fornlämning

Obj 30

Boplats

Fornlämning

Skärvsten,
avslag i kvarts skrapa i bergart

Obj 31

Kolningsplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Skadad av vändplan

Obj 32

Fångstgrop/varg

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

Obj 33

Kolningsplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Dokumentation

Obj 34

Kolningsplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Dokumentation

Obj 35

Kolningsplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Dokumentation

Obj 36

Fångstgrop/varg

Fornlämning

Arkeologisk
förundersökning

Obj 37

Kolningsplats

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Obj 38

Hällristning/
Skålgrop

Fornlämning

Obj 39

By-/gårdstomt

Fornlämning

Uppsala äldre tomt
Läget finns på 1600-talets karta.
Tidigaste belägg 1424.
Fynd från tiden

S1-9, S60

Arkeologisk
förundersökning

Obj 40

Fossil åker

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Delvis på 1600-talets karta
Uppodlad på 1856 karta
Ålderdomliga formelement:
hög terrasskant, stora
röjningsrösen, delvis med
kantkedja

S10-13

Dokumentation

Obj 41

Husgrund,
historisk tid

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Avfärdat, Ingen åtgärd

S61-63

Arkeologisk
förundersökning
Dokumentation

Kolbotten är skadad av grustäckt

Dokumentation

Arkeologisk undersökning

Dokumentation

Obj 42

Fossil åker

Övrig
kulturhistorisk
lämning

På kartan från 1856

Obj 43

Fossil åker

Fornlämning

Ålderdomlig
Karta från 1856

Dokumentation

S82-83

Undvik
Arkeologisk undersökning

S77-81

Undvik, Dokumentation

Rödgods,tegel,bränd lera
Obj 44

Fossil åker

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Välbevarade formelement,
tydliga terrasseringar
Idag gräsmatta till
Brukshundsklubben
Östra delen stenåldersboplats

Obj 45

Backstuga

Fornlämning

Undvik
Arkeologisk undersökning

På karta från 1856
Flera välbevarade lämningar

Obj 46

Soldattorp

Fornlämning

Första belägg från 1600-tal
Delvis överlagrad
Fynd av rödgods och tegel

S76

Undvik
Arkeologisk undersökning

Lst dnr 431-2878-2019

PM för arkeologisk förundersökning av L2019:1496
Eldrun kulturmiljö har tillsammans med Kraka kulturmiljö genomfört en arkeologisk
förundersökning av L2019:1496 i Katrineholms kommun. Undersökningen genomfördes 2-7
juni 2019.
Vid undersökningen upptogs ett profilschakt genom hela den fossila åkermarken i NÖ-SV-lig
riktning för att konstatera odlingslagrets tjocklek och karaktär. Ytterligare fem större ytor
upptogs på så sätt att hela områdets odlingslager, samt eventuella anläggningar under
odlingslagret, skulle kunna fastställas. Tre röjningsösen som bedömdes vara åldersomliga
delundersöktes. I röjningsrösena och i profilschaktet insamlades makroprover för analys och
datering.
Den sydöstra delen av den fossila åkern – från profilschaktet och mot sydöst - bedöms vara
ålderdomlig, medan den nordvästra delen sannolikt upptagits under sent 1700- till tidigt
1800-tal. Bedömningen stärks av historiskt kartmaterial.
Sparsamt med fynd av tegel och metallfragment framkom – varav mer rikligt i den
nordvästra yngre delen. Profilschaktet och schakten i sydöstra delen visar att odlingslagret är
mellan 0,05-0,1 m tjockt uppe på åkermarken och närmare 0,8 meter tjockt i slänten ner vilket talar för en lång brukningstid där odlingslagret eroderat ner.
Längst i nordöstra kanten av profilschaktet framkom en härdbotten av förhistorisk karaktär,
en sotfläck och en mörkfärgning. Härden innehöll keramikfragment, sot och kol. Alla
anläggningar återfanns i en siltigare del av åkermarken. I härden insamlades kol- och
makroprov för analys och datering.
Övriga anläggningar som framkom i de upptagna ytorna är av sentida karkatär. Dessa utgörs
av nedgrävningar, störhål och stolphål. Att notera är att stolphålen ligger parvis. Även i dessa
insamlades jordprov för eventuell datering.
Alla framkomna anläggningar har undersökts och borttagits inom ramen för
förundersökningen och enligt länsstyrelsens kravspecifikation. Förundersökningens syfte
anses därmed ha uppnåtts. I samråd med länsstyrelsen bedömdes att ingen ytterligare
arkeologisk undersökning krävs.

Anette Färjare
Eldrun kulturmiljö AB
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2019-09-25

431-2878-2019

1(2)

Urban Mattsson
010-2234365
Katrineholms kommun

Tillstånd till ingrepp i fornlämningen L2019:1496 och dess
fornlämningsområde, Katrineholms kommun.
Länsstyrelsen beslutar att ge er tillstånd enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen (1988:950)
(KML) till ingrepp inom fornlämningen L2019:1496 (område med fossil åkermark) och
dess fornlämningsområde, fastighetern Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun (bilaga 1).
Den planerade byggnationen kräver ingen arkeologisk insats utöver den redan genomförda
arkeologiska förundersökningen.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Katrineholms kommun har för avsikt att upprätta ny detaljplan inom rubricerad fastighet
inför framtida byggnationer.
Den planerade detaljplaneläggningen berör fornlämningen L2019:1496 och dess
fornlämningsområde. Med anledning av detta beslutade Länsstyrelsen i Södermanland att
en arkeologisk förundersökning av fornlämningen ska genomförasför att resultera i ett
underlag till tillståndsprövningen enligt KML.
Den arkeologiska förundersökningen inom Lövåsen 3:1 utfördes av Eldrun Kulturmiljö
och visar att den fossila åkermarken har brukats från sent 1700-tidigt eller 1800-tal. I
åkermarken togs ett längre profilschakt samt en terasskant för att fastställa odlingslagret.
Fem större ytor togs upp för att undersöka eventuella spår efter tidigt jordbruk. Tre
röjningsrösen av ålderdomlig karaktär undersöktes delvis. I nordöstra delen framkom en
härd av förhistorisk karaktär med fynd av keramik. Det framkom även några stolphål och
störhål av sentida karaktär (bilaga 2).
MOTIVERING TILL BESLUTET
Länsstyrelsen bedömer att tillstånd till ingrepp inom fornlämningen L2019:1496 och dess
fornlämningsområde kan medges. Den fossila åkermarken med tillhörande element
undersöktes delvis och dokumenterades. Undersökningens ambitionsnivå bedöms av
Länsstyrelsen som rimlig.

Hur man överklagar




Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du inom tre veckor skriftligen
överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna
överklagandet till Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping. Du kan även
skicka in överklagandet via e-post till sodermanland@lansstyrelsen.se.
Ange vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutets datum och
diarienummer.
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Ange också fullständiga kontaktuppgifter samt personnummer.
I överklagandet ska du redogöra för varför du menar att Länsstyrelsens beslut är
felaktigt och hur du anser att det ska ändras.
Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från det datum du tagit del
av beslutet för att det ska kunna prövas.
I ditt överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och
skälen till att du överklagar. Sedan är det Förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan
förlängas eller inte.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsantikvarie Per Gustafsson med Urban Mattsson som
föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor
1) Fastighetskartan.
2) Meddelande om resultat från den arkeologiska förundersökningen.
Kopia till:
Katrineholms kommun
Sörmlands museum

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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PM
Sammanfattning av resultaten från den arkeologiska förundersökningen av fornlämning
2019:2127 och 2019:2128 inom fastigheten 3:1.
Stora Malma socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län.

Administrativa uppgifter
Undersökningstyp: Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte
Fornlämningsnummer: L2019:2127 och L2019:2128
Fornlämningstyp: Gårds/bytomter.
Fastighet: Lövåsen 3:1
Länsstyrelsens diarienummer: 431-3149-2020
Undersökare: Eldrun Kulturmiljö AB
Beteckning: FU Uppsala Katrineholm 2020
Ansvarig chef och projektledare: Anette Färjare, 070-310 3456, anette.farjare@eldrun.se
Biträdande projektledare: Karin Beckman Thoor
Beställare: Katrineholms kommun
Fältarbetstid: 38 timmar
Grävmaskin: 17,5 timmar

Inledning
Eldrun kulturmiljö AB har, på uppdrag av Katrineholms kommun och i enlighet med Länsstyrelsen i
Södermanlands läns beslut dnr 431-3149-2019, genomfört en arkeologisk förundersökning i
avgränsande syfte av två by-/gårdstomter L2019:2128 resp L2019:2127 i Katrineholms kommun.
Undersökningen genomfördes med anledning av att en detaljplan för området är under
upprättande.
Föreliggande redovisning är en preliminär redovisning av resultaten och utgår från de digitala
inmätningarna och är en översiktlig genomgång av undersökningens resultat. Vidare i
rapportarbetet kommer schakt- och anläggningsbeskrivningarna att renskrivas, fynd att registreras
och prov att skickas på analys. Det är också då vi kan få en tydligare bild av undersökningens
resultat.

Uppdraget
Uppdraget har utförts enligt länsstyrelsens förfrågningsunderlag och den undersökningsplan som
Eldrun kulturmiljö upprättade utifrån detta. Det övergripande syftet var att avgränsa och datera
fornlämningarna. Målsättningen var att ge ett gott samt tillräckligt underlag för länsstyrelsens
fortsatta handläggning i ärendet.
Vid en arkeologisk utredning 2018 och 2019 upptogs ett 10-tal schakt inom hela den
planeringsområdet som berörs av förundersökningen. Då registrerades de båda tomterna som
utgör Uppsalas två lägen – ett äldre och en yngre. I aktuellt uppdrag 2020 ingick att avgränsa båda
lämningarna.
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Figur 1. Foto över undersökningsområdet från sydöst. Gamla tomten L2019:2127 till vänster i bilden och den yngre tomten
L2019:2128 till höger.

Metod och genomförande
För att uppnå undersökningens syfte har 33 schakt upptagits och arbetet har utförts i följande
ordning och med följande metoder:
Utgångläget för arbetet var de schakt som upptagits vid utredningsgrävningen 2018-2019. Vid
förundersökningen har schakten förtätats. Arbetet inleddes med maskinschaktning av 1,4 meter
breda schakt med utgångspunkt från ytan där den Uppsalas äldre tomt L2019:2127 konstaterades
under utredningen. Syftet var att fånga tomtens utbredning samt fånga eventuella konstruktioners
och kulturlagers utbredning och förhistoriska aktiviteter i anslutning till tomten. Schakten
placerades med hänsyn till områdets topografi och resultatet från utredningen.
Därefter påbörjades schaktningen av Uppsalas yngre tomt L2019:2128. Eftersom tomten delvis
utnyttjades vid utredningen 2018–2019 och inga schakt inom tomten upptogs då, så påbörjades
undersökningen med att ta upp schakt på tomten för att konstatera att äldre konstruktioner och
kulturlager fortfarande fanns kvar. Därefter upptogs schakt för att avgränsa tomten. Schakten
placerades med hänsyn till områdets topografi, synliga konstruktioner och stående byggnader.
Allt eftersom schaktningen fortskred rensades ytan med fyllhammare/norgehacka i de delar där vi
hittade tomtens avgränsning. Där kulturlagret ebbade ut och slutade eller avslutande
konstruktioner (t.ex. terrasskanter) mättes in och fotades som dokumentation. Även ett urval av
konstruktioner inom tomterna mättes in och dokumenterades.
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Samtliga schakt och konstruktioner (som dokumenterades) RTK-GPS i SHAPE-format. Och har
fotodokumenterats och beskrivits. Under undersökningen har metalldetektor använts för att
kontrollera om några metallföremål fanns i schakten.

Figur 2. Vy från den gamla tomten i söder mot den nya norr om.

Resultat
Redan vid utredningsgrävningen konstaterades att det inom Uppsala gamla tomt, L2019:2127; finns
såväl konstruktioner som kulturlager. Konstruktionerna utgörs av husgrunder varav en i östra delen
sannolikt är boningshuset medan det i söder tolkas som en stenlagd grund och möjlig
ladugårdsbacke (se PM utredningen). Kulturlagret är fyndförande med yngre rödgods,
kritpipsfragment, slagg, nitar, obränt djurben etc. Vid den nu aktuella förundersökningen
avgränsades tomtens kulturlager av en terrassering i öster, lagret ebbar ut mot söder och i väster
och norr avgränsas tomten av vägen. I väster påträffades också sparsamt med förhistoriska
indikationer såsom bränd lera, keramik samt ett möjligt stolphål vilket indikerar förhistoriska
aktiviteter. Inget av arkeologiskt intresse påträffades väster om byvägen.
Inom Uppsala nya tomt var det vid utredningen inte möjligt att uppta schakt eftersom den
fortfarande var använd, därför upptogs några schakt inom tomten för att konstatera om
konstruktioner eller kulturlager fanns kvar. I södra delen där det enligt historiska kartan funnits ett
boningshus återfanns ett kulturlager med yngre rödgods, kritpipsfragment, tegelfragment etc. På
den nuvarande ladugårdsbacken konstaterades att gårdsplanen fyllts upp med fyllnadsmassor. När
detta avlägsnades återfanns minst en husgrund. Övriga schakt innehöll endast fyllnadsmassor eller
odlingslager.
Vid undersökningen avgränsades tomten. Väster om ladugårdbacken är en stensatt terrasskant som
utgör avgränsningen mot väster. I den nuvarande ladugårdsbyggnaden är en betongplatta som
avgränsar tomten mot öster och norr och söder och sydväst avgränsas tomten av vägen.
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Figur 3. Ett tjockare kulturlager mot byvägen i väster inom gamla tomten L2019:2127

Figur 4. Kulturlagret har en tydlig avslutning i en terrasskant mot åkermarken av gamla tomten L2019:2127.

Södra delen av Uppsala nya tomt utgörs av en fruktgård med flera typer av äpplen, päron, körsbär
samt traditionella trädgårdsväxter som pioner, krolliljor, digitalis, kejsarkronor etc.

Slutsats och utvärdering
Sammantaget ger resultatet en tolkning av att de båda tomterna hänger ihop med byvägen som
skiljer. Det framstår också klart att tomten i söder är äldre (minst 1400-tale enligt arkivkällor) och
förefaller även ha förhistoriska inslag. Den yngre norra tomten (mitten av 1700-talet) förfaller vara
relativt intakt med en god överensstämmelse med kartan från 1860-talet.
Båda tomterna har avgränsats vid förundersökningen och undersökningen bedöms därför uppfyllt
syfte och målsättning.
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Figur 5. Husgrunden på ladugårdsbacken inom den yngre tomten L2019:2128 tas fram..

Figur 6. Schaktning inom fruktträdgården.
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Figur 7. Fynd av både historiska och förhistoriskt slag inom den gamla tomten L2019:2127.

Figur 8. Fruktgården i södra delen av L2019:2128.

PMet har sammanställts av Anette Färjare.
Kartframställning av Anette Färjare. Fotografer har varit Anette Färjare, Eva Klotz och Karin
Beckman-Thoor.

6

2020-06-20

Figur 9. Översikt med nya avgränsningarna av tomterna och med schakt samt konstruktioner och kulturlager som
påträffades och dokumenterades vid förundersökningen.
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Urban Mattsson
010-2234365
Katrineholms kommun

Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna L2019:2127, L2019:2128,
Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun.
Med stöd av 2 kap. 12 § andra stycket kulturmiljölagen (1988:950) och 2 kap. 13 § kulturmiljölagen
(1988:950) beslutar Länsstyrelsen följande:


Katrineholms kommun får tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna L2019:2127 och
L2019:2128, Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun (bilaga A).



Ingreppet ska föregås av en arkeologisk undersökning i enligt med tilldelningsbeslutet.



Tillståndet är giltigt från beslutsdatum och till 2021-08-24.

Redogörelsen för ärendet

Katrineholms kommun planerar att bygga om en befintlig väg. Åtgärden berör
fornlämningarna L2019:2127 (bytomt/gårdstomt) och L2019:2128 (bytomt/gårdstomt)
(bilaga B).
Fornlämningarna framkom vid en arkeologisk utredning under 2018–2019 och har avgränsats genom
en arkeologisk förundersökning under 2020.
Länsstyrelsen avser att ge tillstånd till ingrepp i fornlämningarna L2019:2127 och L2019:2128,
men bedömer att det krävs en arkeologisk undersökning inom de berörda delarna av fornlämningarna
för att få ett beslutsunderlag till tillståndsprövningen.
Syftet med undersökningen är att inom undersökningsområdet fastställa och beskriva
fornlämningarnas karaktär, tidsställning, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet
med hjälp av ett vetenskapligt arbetssätt. Undersökningen ska vara av god kvalitet och ge underlag
för bedömningen av fornlämningens kunskapspotential.
Motivering till beslutet

De aktuella åtgärderna berör fornlämningarna L2019:2127 och L2019:2128. Resultatet från den
arkeologiska förundersökningen visar att det finns arkeologiskt intressanta konstruktioner och
föremål under markytan i det aktuella området. Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk
undersökning ska utföras inför den fortsatta handläggningen av ärendet.
Villkor för företagaren

 Ni ska uppfylla ert kostnadsansvar genom betalning till undersökaren. En specificerad redovisning
av kostnaderna finns i bifogad undersökningsplan (bilaga C).
 Berörd personal hos er och underentreprenörer ska vara informerade om och följa beslutet.
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 Ni ansvarar för att marken är tillgänglig för undersökningen och att Eldrun kulturmiljö AB har
tillträde genom att nödvändiga tillstånd finns.
Villkor för undersökaren

 Undersökningen ska utföras av Eldrun kulturmiljö AB i enlighet med bifogade
förfrågningsunderlag och undersökningsplan (bilaga B och C).
 En avvikelseanmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen om det uppstår omständigheter som
förändrar förutsättningarna eller påverkar villkoren i förfrågningsunderlag och undersökningsplan.
 Ni ska fakturera Katrineholms kommun för upparbetade kostnader. Faktureringen ska ske enligt
överenskommelse mellan Katrineholms kommun och Eldrun kulturmiljö AB. Slutfakturering får
ej ske innan rapport har färdigställts.
Val av undersökare
Länsstyrelsen har utsett Eldrun kulturmiljö genom direktval. Kostnaden understiger 5 prisbasbelopp
vilket innebär att ett anbudsförfarande inte krävs.

Valet motiveras av att Eldrun kulturmiljö uppfyller nödvändiga krav på kompetens och lämplighet
(bilaga C).
Kostnader
Katrineholms kommun har skriftligen genom e-post till länsstyrelsen bekräftat att han mottagit
information om kostnadsansvar och beräknad kostnad.
Kostnaden är beräknad till 234 700 kr exklusive moms. Giltighetstid för den beräknade kostnaden
finns i bifogad undersökningsplan (bilaga C).
Om förutsättningarna för undersökningen ändras kan Länsstyrelsen komma att utöka företagarens
kostnadsansvar upp till 15 % av den beräknade kostnaden.
Information
Katrineholms kommun och Eldrun kulturmiljö bör snarast träffa avtal utifrån de förutsättningar som
anges i detta beslut. Kontaktpersoner framgår av undersökningsplanen.

Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd enligt någon annan lag får detta
sökas särskilt.
Bestämmelser som beslutet grundas på
Beslutet fattas med stöd av stöd av 2 kap. 12 § andra stycket kulturmiljölagen (1988:950) och 2 kap.
13 § kulturmiljölagen (1988:950) och Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om
uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). Val av undersökare har skett i enlighet med 19-20 §§ i
Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1) samt 7 §
Kulturmiljöförordning (1988:1188).

Hur man överklagar
 Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du inom tre veckor skriftligen överklaga
beslutet hos förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping. Du kan även skicka in överklagandet via epost till sodermanland@lansstyrelsen.se.
 Ange vilket beslut du överklagar genom att uppge beslutets datum och diarienummer.
 Ange också fullständiga kontaktuppgifter samt personnummer.
 I överklagandet ska du redogöra för varför du menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur
du anser att det ska ändras.
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 Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från det datum du tagit del av
beslutet för att det ska kunna prövas.
 I ditt överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen
till att du överklagar. Sedan är det Förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas eller
inte.
De som deltagit i beslutet
Beslutet har fattats av länsantikvarie Per Gustafsson med Urban Mattsson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Bilagor:
Bilaga A: Fastighetskartan
Bilaga B: Förfrågningsunderlag
Bilaga C: Undersökningsplan.

Kopia med bilagor till:
Riksantikvarieämbetet
Sörmlands museum
Katrineholms kommun

