
7

Sammanfattning
Vallentuna kommun arbetar med en detaljplan inom  
Stensta-Ormsta varför Arkeologistik AB under 2015 
genomförde en utredning av området. Vi påträffade då 
fyra stensättningar strax sydost om Uddnäs. 

Under juli 2016 har nu en arkeologisk förundersök-
ning i avgränsande syfte genomförts. Utöver de fyra 
redan kända stensättningarna har ytterligare nio sten-
sättningar, en härd och två odlingsrösen framkommit. 
Gravfältet bedöms vara avgränsat mot söder, öster 
och väster medan den norra gränsen är mer oklar, pga 
svårigheter att där schakta med maskin. Uppdragsgivare 
var Kams Ormsta AB.

Fig 2. Förundersökningens läge markerat med svart cirkel. Lämningarna från FMIS markerat med trans-
          parent rött. Några av lämningar som nämns i texten är även markerade med nummer, skala 1:10 000.

Bakgrund
Vallentuna kommun arbetar med en detaljplan för ny 
bebyggelse inom Stensta-Ormsta. Inom planområdet 
har Arkeologistik tidigare genomfört en arkeologisk 
utredning etapp 1 (Wertwein 2015:8). Ett antal objekt  
hittades inom utredningsområdet, där objekt 8 bedöm-
des vara en fornlämning (område med stensättningar). 

Länsstyrelsen bedömde att en förundersökning i 
avgränsande syfte behövde göras av objekt 8 enligt 
2 kap 13 § KML (Lst beslut, dnr 43111-41476-2016, 
beslutsdatum 2016-05-18). 

Vallentuna 396:1

Vallentuna 306:1

Vallentuna 38:1

Vallentuna 36:1

Vallentuna 319:1

Vallentuna 316:1
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Arkeologistik AB utförde förundersökningen under två 
dagar i juli 2016. Uppdragsgivare var Vallentuna kom-
mun.

Kulturmiljö
Förundersökningsområdet ligger strax sydost om 
Uddnäs, ca 30 m.ö.h. inom ett kalhugget skogsparti, 
öster om Lindholmsvägen. Strax norr om de kända 
stensättningarna tar ett skogsområde vid. 

Hela bygden kring Ormsta är rik på fornlämningar. Här 
finns gravar, gravfält, hällristningar, husgrunder mm.

De näraliggande lämningarna utgörs bl.a. av hällrist-
ning Vallentuna 396:1 (ca 300 meter mot nordväst), ett 
röse Vallentuna 319:1 (ca 380 meter mot söder) samt 
ytterligare en hällristning Vallentuna 395:1 (ca 600 me-
ter mot söder). Det närmaste kända gravfältet ligger 
ca 600 meter mot nordost (Vallentuna 306:1) följt av 
gravfält Vallentuna 316:1 ca 800 meter mot nordväst. 
Det närmaste gravfältet beläget i söder ligger ca 900 
meter sydväst om nu aktull förundersökning.

Syfte och metod
Syftet med förundersökningen var att avgränsa de tidi-
gare påträffade lämningarna och utifrån dessa har nu 
ytterligare schakt grävts.  

Samtliga schakt har till stor del handrensats med fyll-
hacka men även med skärslev under schaktningens 
gång. Schakt och anläggningar beskrevs i text, foto-
graferades och mättes in med RTK-gps. 

Samtliga schakt lades igen i samband med förundersök-
ningen. Digitalkamera användes för att dokumentera 
miljöer.

Resultat
För en närmare beskrivning av schakt och anläggningar 
hänvisas till bilagorna. 

Schakten 
Utifrån läget för de anläggningar som tidigare påträffats 
vid utredningen grävdes totalt nio schakt med maskin. 
Den schaktade ytan var ca 400 kvm stor. Schakten plac-
erades inom det kalhuggna området (se Kulturmiljö). 
Den yta som var tillgänglig för grävmaskinen avgrän-
sades av en äldre urschaktad yta i ost-sydost samt att 
det mot söder fanns en sänka med blötare markslag (bil 
1). Mot norr vidtog skogsmark med sly och rikligt med 
träd. Skogsmarken var här för tät för att grävmaskinen 
skulle kunna schakta. Sex anläggningar framkom i tre 
schakt (S1, S2, S9). Markslaget i samtliga schakt ut-
gjordes av sandig, ställvis stenig morän.  

Anläggningarna
I schakten påträffades fem stensättningar (A5, A9-A12) 
och en härd (A6). Med erfarenhet av anläggningar-
nas utseende i schakten kunde ytterligare anläggning-
ar identifieras utan schaktning i skogsområdet direkt i 
norr (bil 2). 

Totalt kom nio stensättningar (A5, A7-A12, A15 och 
A16), en härd (A6) och två röjningsrösen (A13-A14) att 
identifieras (bil 2). Tillsammans med utredningens an-
läggningar har således totalt 13 stensättningar pekats ut.

Stensättningarna: 
Anläggningarna har inte schaktats fram i sin helhet     
eftersom syftet endast var att avgränsa lämningarnas 
utbredning i området. Lämningarna var generellt täm-
ligen flacka (ca 0,1-0,2 meter höga, men enstaka var upp 
till ca 0,3-0,4 meter) och uppbyggda av 0,2-0,4 meter 
stora stenar (fig 3-10). 

Stensättningarna synes vara belägna i en nordsluttning, 
ner mot en odlingsyta i norr (som representeras av od-
lingsröseområdet objekt 9 (se Wertwein 2016 samt bi-
laga 1) och som sannolikt är en del av den större öppna 
ytan vid Uddnäs.  

Härden: 
Anläggningen A6 var ca 0,9 meter stor och framträdde 
som en svagt sotig mörkfärgning med kolstänk mot den 
omgivande gula moränen. I ytan fanns någon enstaka 
eldpåverkad sten. Man kan dock inte utesluta att det kan 
röra sig om en (urne-)brandgrop.
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Fig 3. Stensättning A5 under framrensning, foto Arkeologistik. Fig 4. Härden A6 under framrensning, foto Arkeologistik.

Fig 6. Stensättning A9 under framrensning, foto Arkeologistik.

Fig 7. Stensättning A10, foto Arkeologistik. Fig 8. Stensättning A11, foto Arkeologistik.

Fig 5. Kanten av stensättning A7, foto Arkeologistik.
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Röjningsrösena: 
Röjningsrösena var ca 2,5-3 meter stora och 0,2-0,3  
meter höga. A14 låg i skogsmarken i nära anslutning till 
det, under utredningen, utpekade odlingsröseområdet 
objekt 9 (se Wertwein 2016).  

Utvärdering
Utifrån de tomma schakten S3, S4-S8 i sydväst/sydost 
och att den större delen av S9 var tom (A12 låg dock 
i norra änden), tillsammans med sänkan med blötare 
markslag gjordes bedömningen att lämningarnas ut-
bredning var fastställd mot väster och söder. Mot syd-

ost fanns flera urgrävda ytor vilka utgjorde gränser för 
anläggningarna. Direkt vid A16 mot öster blev terrän-
gen kraftigt brant vilket utgjorde en naturlig gräns för 
gravfältet åt detta håll. 

Den norra avgränsningen var dock svår att fastställa på 
grund av den befintliga vegetationen. Vi kunde dock 
okulärt finna enstaka anläggningar inom denna del 
vilket talar för att ytterligare anläggningar kan komma 
att påträffas där. 

Det verkar som att utredningens objekt 9 (röjnings-   
röseområde) delvis tangerar området med gravar varför 
en viss felmarginal i bedömningarna gravar - odlings-
rösen kan förekomma.

Fig 9. Stensättning A12, foto Arkeologistik. Fig 10. Stensättning A15, foto Arkeologistik.
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Personal:    Göran Wertwein (projektledare), Kjell Andersson (bitr. projektledare)
Underkonsulter:   TL Schakt AB
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Arkivmaterial:    Inget arkivmaterial föreligger utöver denna rapport
Fynd:     Inga fynd tillvaratogs.
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Bilagor
Bilaga 1. Schakt- och anläggningsplan.

Schaktplan, skala 1:600
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Schakt Storlek m Djup m Innehåll Anl
1 25 x 2-5 0,1-0,25 (V-O), torv/förna 0,05-0,1 m, därunder morän. I anslutning till 

schaktets NV-del påträffades A7. I schaktets centrala del fram-
kom A6 och strax öster om denna ytterligare en anläggning (A5).

 A5-A7

2 9 x 3 och 15 
x 3-4

0,1-0,3 (NO-SV och NV-SO), torv/förna 0,05-0,1 m, därunder moig 
morän. I schaktet framkom tre anläggningar (A9-A11).

 A9-A11

3 5 x 3 0,1-0,2 (NNO-SSV), torv 0,1 m ovan stenig morän.

4 13 x 2-3 0,1-0,2 (NV-SO), torv 0,1 m, ovan sandig morän.

5 7,5 x 2 0,1-0,25 (NNO-SSV), torv 0,1 m, ovan morän.
6 5 x 2-2,5 0,2 (NNO-SSV), i övrigt som S5.
7 9 x 2 0,1-0,2 (NV-SO), i övrigt som S5.
8 8 x 2,5 0,1-0,15 (N-S), i övrigt som S5.

9 17 x 2-3 0,1-0,3 (N-S - NNO-SSV), torv 0,1 m, Därunder morän, utom i norra 
delen där markslaget övergick i sand. I denna del framkom en 
anläggning (A12).

 A12

Bilaga 2. Schaktbeskrivningar.
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Bilaga 3. Anläggningsbeskrivningar.

Anl nr Typ Storlek m Höjd m Schakt Beskrivning Bedömning
1 Stensättning ca 4 x 3 0,2-0,3 Påträffades vid utredningen. Oval. Över-

torvad. Rikligt med 0,2 – 0,4 meter stora 
stenar synliga i ytan. I norra kanten finns 
ett par små tallstubbar. Östra kanten är 
något skadad.

Fornlämning

2 Stensättning ca 2 x 2 0,1 - 0,2 Påträffades vid utredningen. Oregelbun-
den. Något     osäker. Enstaka 0,2 - 0,4 
meter stora stenar synliga i ytan.

Fornlämning

3 Stensättning ca 3,5 x 2,5 0,3 Påträffades vid utredningen. Oval. Över-
torvad. Rikligt med 0,15 - 0,4 meter stora 
stenar i ytan. I södra kanten finns en 
tallstubbe.

Fornlämning

4 Stensättning ca 4 x 3 0,2 Påträffades vid utredningen. Rektangulär? 
Övertorvad. Flera 0,2 - 0,5 meter stora 
stenar synliga i ytan. Tendens till kantked-
ja i norra och östra kanten. Stenarna är 
0,3 - 0,5 meter stora. I norra delen finns 
två tallstubbar.

Fornlämning

5 Stensättning ca 3 x 3 0,25 S1 Framkom vid schaktning. Kraftigt 
övertorvad. Fyllning av 0,2-0,35 m stora 
stenar i flera skikt. I anläggningens nord-
östra kant är ett ca 2 x 0,9 x 0,2 m stort 
block.

Fornlämning

6 Härd ca 0,9 x 0,9 S1 Framkom vid schaktning och framträd-
de som en svagt sotig mörkfärgning 
med kolstänk mot den omgivande gula 
moränen. I ytan kunde någon enstaka eld-
påverkad sten ses. Man kan inte utesluta 
att det rör sig om en brandgrop.

Fornlämning

7 Stensättning ca 3 x 3 0,2 Rund. Övertorvad med rikligt med 
0,2-0,6 meter stora stenar synliga i ytan. 
Tendens till kantkedja i västra delen. I 
nordvästra kanten finns ett ca 1,1 x 0,8 x 
0,35 m stort block. Beväxt med två unga 
granar och en björk.

Fornlämning

8 Stensättning ca 1,7 x 1,7 0,1 Rundad. Övertorvad med ett flertal 0,25-
0,3 m stora stenar synliga i ytan. I kanten 
är en ca 0,8 m lång sten.

Fornlämning

9 Stensättning ca 1,8 x 1 0,25-0,4 S2 Oregelbunden (N-S). Anlagd intill ett ca 
1 x 0,8 x 0,5 m stort block i SV. Ej synlig 
innan schaktning.

Fornlämning
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Anl nr Typ Storlek m Höjd m Schakt Beskrivning Bedömning
1 Stensättning ca 4 x 3 0,2-0,3 Påträffades vid utredningen. Oval. Över-

torvad. Rikligt med 0,2 – 0,4 meter stora 
stenar synliga i ytan. I norra kanten finns 
ett par små tallstubbar. Östra kanten är 
något skadad.

Fornlämning

2 Stensättning ca 2 x 2 0,1 - 0,2 Påträffades vid utredningen. Oregelbun-
den. Något     osäker. Enstaka 0,2 - 0,4 
meter stora stenar synliga i ytan.

Fornlämning

3 Stensättning ca 3,5 x 2,5 0,3 Påträffades vid utredningen. Oval. Över-
torvad. Rikligt med 0,15 - 0,4 meter stora 
stenar i ytan. I södra kanten finns en 
tallstubbe.

Fornlämning

4 Stensättning ca 4 x 3 0,2 Påträffades vid utredningen. Rektangulär? 
Övertorvad. Flera 0,2 - 0,5 meter stora 
stenar synliga i ytan. Tendens till kantked-
ja i norra och östra kanten. Stenarna är 
0,3 - 0,5 meter stora. I norra delen finns 
två tallstubbar.

Fornlämning

5 Stensättning ca 3 x 3 0,25 S1 Framkom vid schaktning. Kraftigt 
övertorvad. Fyllning av 0,2-0,35 m stora 
stenar i flera skikt. I anläggningens nord-
östra kant är ett ca 2 x 0,9 x 0,2 m stort 
block.

Fornlämning

6 Härd ca 0,9 x 0,9 S1 Framkom vid schaktning och framträd-
de som en svagt sotig mörkfärgning 
med kolstänk mot den omgivande gula 
moränen. I ytan kunde någon enstaka eld-
påverkad sten ses. Man kan inte utesluta 
att det rör sig om en brandgrop.

Fornlämning

7 Stensättning ca 3 x 3 0,2 Rund. Övertorvad med rikligt med 
0,2-0,6 meter stora stenar synliga i ytan. 
Tendens till kantkedja i västra delen. I 
nordvästra kanten finns ett ca 1,1 x 0,8 x 
0,35 m stort block. Beväxt med två unga 
granar och en björk.

Fornlämning

8 Stensättning ca 1,7 x 1,7 0,1 Rundad. Övertorvad med ett flertal 0,25-
0,3 m stora stenar synliga i ytan. I kanten 
är en ca 0,8 m lång sten.

Fornlämning

9 Stensättning ca 1,8 x 1 0,25-0,4 S2 Oregelbunden (N-S). Anlagd intill ett ca 
1 x 0,8 x 0,5 m stort block i SV. Ej synlig 
innan schaktning.

Fornlämning

10 Stensättning ca 1,8 x 1,8 0,15 S2 Rund med 0,1-0,3 m stora stenar. I östra 
kanten är en ca 0,75 x 0,6 x0,2 m stor 
sten. Ej synlig innan schaktning.

Fornlämning

11 Stensättning ca 1,5 x 1,2 0,1 S2 Rundad med 0,15-0,3 m stora stenar. Ej 
synlig innan schaktning.

Fornlämning

12 Stensättning ca 1,4 x 1,4 0,1 S9 Rund med 0,15-0,3 m stora stenar. Ej 
synlig innan schaktning.

Fornlämning

13 Röjningsröse? 3 x 1 0,1 Oregelbunden (N-S). Övertorvad med 
rikligt med 0,2.0,3 m stora stenar synliga 
i ytan. Belägen i västra kanten av stenröjd 
yta, troligen tidigare odlingsmark.

ÖKL

14 Röjningsröse? 2,5 x 2,5 0,2 Rundad. Övertorvad med ett flertal 0,2-
0,4 m stora stenar synliga i ytan. Ytan 
V-NV om anläggningen verkar vara sten-
röjd - troligen äldre odlingsyta.

ÖKL

15 Stensättning 2,5 x 2,5 0,2-0,3 Rundad. I anläggningens norra del är ett 
ca 1,5 x 1,5 x 0,3 m stort block. Kring 
detta i S, V och O är en tät stenpackning 
av 0,15-0,4 m stora stenar. Anläggningen 
avtorvades för hand och rensades delvis 
fram.

Fornlämning

16 Stensättning 2,5 x 2,5 0,2 Rund. Övertorvad med ett flertal 0,2-
0,4 m stora stenar synliga i ytan. I södra 
kanten finns tre större stenar, ca 0,5-0,8 
m stora.

Fornlämning


