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1 Inledning 
Inför en vägplan med status ”Samrådshandling – val av alternativ” för Väg 77 delen 

länsgränsen- Rösa har Kraka kulturmiljö tagit fram en kulturmiljöanalys som ska utgöra 

underlag för upprättande av MKB och val av lokaliseringsalternativ. 

Området som berörs följer befintlig väg med utökade områden vid Gottröra, Rimbo och 

Skederid – Husby-Sjuhundra där det finns alternativa sträckningar för väganslutningar 

och förbifarter. Det är 28-30 km långt med varierande bredd.  

Väg 77 följer ett dalgångsstråk med karaktär av jordbrukslandskap och passerar några 

sockencentrum och Rimbo samhälle. Området är rikt på fornlämningar och har 

framhållits som en av de alternativa sträckningarna för Långhundraleden, en farled som 

band samman Trälhavet med Gamla Uppsala under järnålder. Området berör tre 

riksintresseområden för kulturmiljövården samt ett antal kulturmiljöer som pekats ut som 

intressanta på kommunal nivå. För att bättre kunna förstå och värdera de kulturhistoriska 

miljöernas innehåll och värden har denna kulturmiljöanalys tagits fram. 

2 Uppdraget 
Arbetet ska resultera i ett underlag av tillräckligt djup för att kunna välja ett 

lokaliseringsalternativ att arbeta vidare med. Utgångspunkt för analysen är Trafikverkets 

beställning av kulturarvsanalys definierat i uppdragsbeskrivningen.  

Kulturmiljöanalysen ska resultera i en översiktlig karaktärisering av områdets 

kulturmiljö och kulturhistoriska innehåll. Områdets historia ska berättas med fokus på 

särdrag och viktiga epoker. Kulturhistoriska samband och funktioner ska redovisas. Som 

underlag för att berätta områdets historia ingår naturlandskapets utveckling, med bl.a. 

landhöjning och kolonisation av området som resulterat i fornlämningar av vitt skilda 

slag, bebyggelse av olika karaktär och utformning med tillhörande markanvändning 

vilken bl.a. kan följas genom studie av historiska kartor.  

Analysen ska presentera miljöer och objekt i området som är skyddade enligt lag och 

som har kulturhistoriska värden på nationell, regional och lokal nivå. Analysen ska ha 

fokus på kulturmiljöer, bl.a. fornlämningsmiljöer och värdefulla bebyggelsemiljöer, som 

är av särskild vikt för att områdets kulturhistoriska karaktär ska bibehållas.  

I analysen ska det ingå en bedömning avseende potential av okända fornlämningar i 

området, samt kostnadsbedömning av arkeologiska insatser. Enligt Kulturmiljölagen sker 

arkeologiska uppdrag i en trestegskedja med arkeologiska utredningar först, därefter 

förundersökningar som sedan följs av slutundersökningar. En kostnadsberäkning för de 

arkeologiska insatserna blir därför mycket ungefärlig.  

Kulturmiljöanalysen ska utgöra underlag för den kommande 

miljökonsekvensbeskrivningen. 
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3 Upplägg och genomförande 
Arbetet har utgått från befintliga kunskapsunderlag, d.v.s. en byråmässig genomgång av 

arkiv och källmaterial. I arbetet har det ingått: 

 En översiktlig studie av historiskt och ekonomiskt kartmaterial från lantmäteriets 

kartarkiv. Bland de äldre historiska kartakterna vid LMV kartarkiv har några 

miljöer kontrollerats för att få en uppfattning om områdets markanvändning över 

tiden.  

 En genomgång av fornminnesregistret vid Riksantikvarieämbetet för att  

översiktligt redovisa fornlämningsbilden i området. Och ställa den i relation till 

landhöjningen i området. 

 En översiktlig genomgång av kommunala och kulturmiljöer via kommunens och 

hembygdsföreningarnas hemsidor. Topografisk litteratur har kontrollerats. 

Miljöer som kan betraktas som regionala intresseområden, bl.a. för 

kulturmiljövården är de som pekats ut i Regional utvecklingsplan för Stockholms 

län framtagen av landstinget.  

 Den aktuella vägplanen berör tre riksintresseområden för kulturmiljövården; 

AB70 Skepptuna-Närtuna-Gottröra; AB82 Skederid-Husby-Sjuhundra; AB85 

Skedviken. Motiv för utpekande och värden presenteras och kommenteras. 

 En kontroll av bebyggelseregistret vid Riksantikvarieämbetet   

 Väg 77 och området för vägplanen med berörda kulturmiljöer har besiktigats i 

fält tillsammans med MKB-ansvarig och en landskapsarkitekt.  

 Med utgångspunkt i arkivgenomgången presenteras områden där ytterligare 

fornlämningar kan påträffas. De redovisas med grov skraffering på karta. Dessa 

områden kan betraktas som ”riskområde för fornlämningar”. Redovisningen är 

högst hypotetisk och den faktiska förekomsten av fornlämningar fastställs vid en 

arkeologisk utredning.  

 En grov uppskattning av kostnader för arkeologiska insatserna. 

 Att skapa ett underlag för MKB. 

4 Kulturlandskapets utveckling 
Kulturmiljöns utveckling och framväxt vilar på samspelet mellan människa och natur. I 

Mälardalen har landhöjningen inneburit att naturen och människors livsbetingelser 

ständigt förändrats. I ett landskap där människor följt i spåren av landhöjningen går det 

inte att särskilja natur från människa, utan det är i förståelsen av samverkan dem emellan 

som kulturlandskapets utveckling kan förklaras. Därför beskrivs områdets 

kulturhistoriska utveckling genom de epoker som lämnat tydliga spår och format 

landskapet. 

4.1 Bronsålderns jordbrukande boskapsskötare 

Det är först mot slutet av stenåldern som landhöjningen lett till att det bildats så stora 

landområden att området började koloniseras. På några få platser norr om dalgången från 

Gottröra via Rimbo mot Skederid finns det uppgifter om fynd från stenåldern. De härrör 
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sig från de högsta moränmarkerna i skogsmarken. Området söder om dalgången saknar 

fynd från stenåldern. 

 

 
Utsnitt ur strandlinjekarta från SGU som visar strandlinjen 2000 år f. Kr.Kartan visar att 

stora delar av de flacka jordbruksmarkerna vid Gottröra, Rimbo och Skederid låg under 

vatten. 

 

Först under äldre bronsålder, den tid då människor blev bofasta och jordbruket i 

kombination med djurhållning satte fart, koloniserades sluttningarna utmed den dåtida 

havsviken. I anslutning till dalgångar och de lermarker som först bildade mark finner vi 

flera rika bronsåldersmiljöer. I Gottröra finns det flera bronsåldersmiljöer, framför allt 

märks ett antal rösen som markerar krönen utmed den norra sidan av dalgången. Runt 

Gottröra kyrka finns flera lokaler med hällristningar i form av älvkvarnar/skålgropar, en 

typ av skålformade gropar som tillskrivs kultisk betydelse. Nordväst om Rimbo, vid 

Bålbrotorp – Kvarnbol finns en spännande bronsåldersmiljö som fortsätter in i äldre 

järnålder. Till miljön hör ett stort gravröse, Tistelkullen, som omges av stencirklar som 

anger att höjden varit en kultplats.  
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Karta visar bronsålderns mest signifikativa fornlämningar i trakten från Gottröra via Rimbo 

till Skederid. Det handlar om stora stenrösen, gravar på krönen av bergen, samtida med 

pyramiderna, skärvstenshögar, sin tids avfallshögar invid boplatserna och hällristningar ute 

på strandängarna. Miljöerna ligger där landhöjningen skapade stora arealer nytt land, med 

oändliga expansionsmöjligheter. Jämför med kartan ovan med strandlinjen 2000 f. Kr. 

 

4.2 Järnålderns jordbruksbygder 

Mot slutet av bronsåldern började samhället förändras, järnet gjorde intåg, gravskicket 

förändrades, husen blev större med tydliga rumsindelningar. Odlingssystemen 

utvecklades och djuren började stallas. På kontinenten verkade det expansiva romarriket. 

Vid Kristi födelse hade havsviken grundats upp och troligen började de 

bebyggelseområden vi ser idag finna sin form. I området finns många bebyggelseenheter 

med namn som slutar på –by och –stanamn, ortnamn som uppstod under äldre järnålder, 

t.ex. Mälby, Liesta  I stora delar av Mälardalen finns s.k. stensträngssystem som 

uppfördes århundradena e.Kr. Det är system av låga stenmurar som hägnade in åker och 

äng. De senaste decenniernas inventeringar har visat att de ofta inte är registrerade i 

dessa områden, då de inte uppmärksammades till fullo vid 70- och 80-talets 

fornminnesinventeringar i Mälardalen. 

4.3 Yngre järnålderns stormannagårdar 

Under yngre järnålder växte det fram en stormannaklass i Mälardalen. De märks genom 

bygravfält och stora högar. Till framväxten av yngre järnålderns centralplatser hör 

strategiskt placerade fornborgar. Utmed dalgången finns ett antal fornborgar som 

överblickat farleden och flera av dem har fungerat som befästa gårdar/byar. I Skederid 

finns bl.a. Darsgärde fornborg av denna typ. Här ligger också Sätuna som kan antas vara 

en föregångare till Husby kungsgård med en administrativ roll i början av yngre 

järnålder. På 1000-talet restes runstenar som ofta placerades invid vägar och i synnerhet 

invid vadställen och broläggningar. Genom gravhögarnas och runstenarnas placering blir 

det tydligt att stora delar av dagens vägnät har sina rötter i järnålder.  
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Kartan visar järnålderns fornlämningar och de för yngre järnåldern karaktäristiska 

gravhögarna och runstenarna som markerats med grönt. De röda markeringarn avser 

fornlämningar som kan dateras till järnålder. Vid denna tid var det troligen möjligt att färdas 

in till Gottröra via de vattendrag som följde dalgången och var en alternativ färdväg mellan 

havet i öster och Gamla Uppsala i väster.  

 

Det är i regel i de områden där vi finner de största koncentrationerna av stora gravhögar 

och runstenar som medeltidens kyrkor uppfördes och som sockencentrum växte fram. 

Gottröra, Skederid och Husby-Sjuhundra är tydliga exempel på områden där yngre 

järnålderns stormannabygd följts av kyrka och sockencentrum. I slutet av yngre järnålder 

var Husby en kungsgård med koppling till Gamla Uppsala. Platsen låg strategiskt i mötet 

mellan det inre av en havsvik och en tvärande landväg och var en viktig plats för den 

tidens ”centralmakt”.  

 

  
Mitt i dalgången öster om Finsta ligger en storhög , i bakgrunden syns Skederids kyrka. Båda 

har placerats för att synas. Vid Husby-Sjuhundra ligger alltjämt Husby by kvar på den 

medeltida bytomten med välbevarad och samlad bebyggelse. Byn har ett framträdande läge 

och låg invid det innersta av en havsvik när den etablerades under yngre järnålder.  
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4.4 Medeltida kyrkor, sockenbildning och reglerade byar 

Samtliga kyrkor i området är medeltida. Gottröra är sannolikt uppförd i slutet av 1100-

talet och ombyggd i flera omgångar. Rimbo kyrka daterar sig till 1400-talet men antas 

ha haft en föregångare i trä. Skederids kyrka är uppförd i slutet av 1200-talet som 

gårdskyrka till Finsta. Byggherre var troligen lagmannen Birger Persson, heliga Birgittas 

far. Efter att Birgitta helgonförklarades 1391 blev kyrkan en vallfartskyrka. Husby-

Sjuhundra kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet, troligen av Erik den Heliges son Knut 

Eriksson. Kyrkan har en direkt kopplig till Husby, den tidigmedeltida kungsgård på vars 

mark kyrkan uppfördes. I kyrkan finns unika kalkmålningar från 1300-talet. Vid Husby 

och Finsta finns det ett tydligt maktcentra från yngre järnålder fram till 1400-talet. Vid 

Rimbo fanns det en marknadsplats placerad i mötet mellan vattenvägarnas farled och 

åsvägen. 

Under medeltiden fick byarna en reglerad form, som solskiftade radbyar, ett system där 

tomt är tegs moder. D.v.s. att tomtens storlek och gårdens ordning i byn bestämde 

åkerstyckenas storlek och i vilken ordning de fördelades till gårdarna i byn. Den 

tidigmedeltida jordbruksbygden kan till stora delar ses som en fortsättning av yngre 

järnålderns bebyggelse. Kontinuitet över tid blir tydlig genom att de förhistoriska 

gravfälten ligger nära invid de historiska bytomterna. Det förhistoriska vägnätet 

fortlevde med ungefär samma sträckning. 

Finsta var ett gods och en betydelsefull plats redan under medeltid genom att lagman 

Birger Persson, en av landets rikaste och mäktigaste män i början av 1300-talet, bodde 

där. Hans dotter Birgitta växte upp i Finsta och det var där som hon fick sina första 

uppenbarelser. Orten blev en viktig vallfartsort efter Birgittas död och har symbolisk 

betydelse än idag 

4.5 Jordbrukslandskapet efter Gustav Vasa 

I och med Gustav Vasa och reformationen förändrades kyrkan och dess ställning. Det 

innebar även att helgonkulten inte längre framhölls och Skederids kyrkas betydelse som 

vallfartsort måste ha avtagit. Från 1600-talet och framåt kan vi följa 

jordbrukslandskapets byar och gårdar genom de kartläggningar som gjordes i syfte att få 

ett gott skatteunderlag. Kartorna avbildar och redovisar byar med markinnehav och 

uttaget av säd och hö. Genom dessa kan vi utläsa att de flesta av dagens byar ligger kvar 

på samma plats allt sedan 1600-talet. Det är också möjligt att följa antalet gårdar i byn. 

Genom äldre kartmaterial är det möjligt att följa byarnas utveckling och 

markanvändning från 1600-talet till 1900-tal och att finna platser för byar som avhysts 

och som klassas som fornlämning. Vid den senaste fornminnesinventeringen i slutet av 

1970-talet registrerades bytomter undantagsvis. 

Under 1600-talet infördes en vägförordning som reglerade ansvaret för vägarna. 
Gästgiveri anlades med jämna mellanrum och sedan dess finner vi milstenar 
utmed vägnätet med ortnamn och avstånd. I området finns milstenar från 1600-, 
1700- och 1800-talet och stenbroar som speglar väghistorien i landskapet. I flera 
fall står de i närheten till runstenar och tillsammans kan de ses som olika tiders 
vägdokument.  
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Under 1700-talet och 1800-talet kom storskifte och laga skifte att förändra 
jordbruket och kulturlandskapet även om det inte genomfördes i samtliga byar i 
området. Små långsmala tegar fördes samman i större ägor, enstaka gårdar 
flyttas från bytomten och tillsammans med uppodlingen av dalgångens låglänta 
ängsmarker förändrades landskapsbilden. I spåren av skiftena, utflyttning av 
gårdar och större utkomster i jordbruket förändrades jordbrukets bebyggelse. 
Boningshusen blev större, de uppfördes av typen sexdelad plan med 
glasverandor och ladugårdarna fick dimensioner som sedan dess bildat 
landmärken och dominerat det öppna jordbrukslandskapet. Samtidigt 
etablerades ett stort antal torp på utmarken. Väster om Johannesberg finns 
några välbevarade torpmiljöer kvar vid Söderäng och Tullen. 

 

 
Utdrag ur geometrisk kartan från 1641 som visar Liesta  och Kundby öster om Rimbo. Liesta 

bestod av tre gårdar, Kundby av fem varav en skatte och fyra frälse. Kundby by låg vid denna 

tid mitt ute i dalgången, nordväst om Kundbysjön, där det idag finns kvar en gård. Kartan 

visar att de låglänta markerna mitt i dalgången utmed åarna var ängsmark. (LMV A78-

18:a3:12-13.) Vid tiden för storskiftet i slutet av 1700-talet låg bebyggelsen fortfarande på 

samma plats. Först under  det sena 1800-talets laga skifte flyttade flera av byns gårdar ut till 

platser mitt i sina respektive ägor.  

Under 1800-talet anlades järnvägar och utmed banan Länna-Norrtälje placerades en 

station vid Rimbo 1884. Runt järnvägsknuten växte det fram ett samhälle. Häradskartan 
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från 1901-1906 visar stationen och de äldsta husen i anslutning till denna. Den visar 

också planerna på ett framtida gatunät som ligger som ett raster över kartan mellan 

station och sjön i sydväst. Kartan är informativ då den berättar om sin tids 

samhällsfunktioner och viktiga näringar. Vid sidan om stationen fanns det läkare, 

apotek, bryggeri, mejeri, snickerifabrik, tegelbruk, ångsåg och ångkvarn i Rimbo. Vid 

Rimbo kyrka låg skolhus, kyrkoherdebostad och klockarbostad, vilka visar att 

sockencentrums betydelse kvarstod. I södra kanten av det nya samhället låg ytterligare 

en skola. Genom järnvägen blev de möjligt att frakta varor till storstaden och samhället 

gick in i en blomstrande period. I samhället finns det kvar villor och arbetarbostäder 

som härrör från denna tid. 

Häradskartan från år 1901-06 visar framväxten av Ribo samhälle med en rad 

samhällsfunktioner och tidig industriell verksamhet, t.ex. ett tegelbruk beläget nära den 

låglänta lermarken och med minst fem stora torlador som låg på rad. Tegel var en efterfrågad 

vara i Stockholm där stenstaden ropade efter byggmaterial. Vid denna tid utgjorde all låglänt 

mark i dalgången åker. 

Under 1900-talet har järnvägen lagts ner och biltrafiken har gjort att vägnätet blivit det 

tongivande stråket genom samhället. Under sent 1900-tal har det skett en 

centrumomdaning och från 1971 ingår Rimbo i Norrtälje kommun. I samhället finns 

flera områden med hyreshus och sluttning ner mot sjön dominerar villaområden. 
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5 Särskilt värdefulla kulturmiljöer 
Det finns flera lagar och föreskrifter som behandlar kulturhistoriska miljöer och 

lämningar. Regelverket fungerar på lite olika sätt och är av olika tyngd. Av störst 

betydelse för kulturmiljön är Miljöbalken, Kulturmiljölagen och Plan och bygglagen. Det 

finns även andra lagrum och förordningar som rör kulturarvet men som inte bedöms vara 

av betydelse i detta sammanhang, t.ex. förordningen om statliga byggnadsminnen och 

skogslagen.  

Utmed Väg 77 finns tre riksintresseområden för kulturmiljövården, ortnamn som speglar 

kulturlandskapets framväxt, många hundra fornlämningar från olika tider, fyra kyrkor 

med omgivande begravningsplatser och bebyggelsemiljöer med kulturhistoriskt 

intressanta byggnader från skilda epoker och av olika karaktär. 

Miljöbalken, MB, är den lag som definierar och lyfter fram riksintresseområden för 

kulturmiljövården. I 1 kap. 1§ anges att ” värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 

och vårdas”.  

I 3 kap. 6§ står följande: ”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 

betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller 

med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i 

närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för 

naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses 

i första stycket.” 

Riksintresseområden är statliga anspråk som ska tillgodoses av kommunerna. 

Kulturmiljölagen, KML, är den centrala lagen för kulturmiljövården. Lagen innehåller 

generella hänsynstaganden, bestämmelser för skydd av ortnamn, fornlämningar och 

fornfynd, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen, samt för utförsel och export av 

äldre kulturföremål. Kulturmiljölagen skyddar samtliga fornlämningar och kyrkomiljöer 

i området. 

Kulturmiljölagen hanteras av länsstyrelsen med Riksantikvarieämbetet som den 

myndighet som har överinseende. 

I Plan och Bygglagen, PBL, anges en rad direktiv för byggnation och befintliga 

byggnader som lyfter fram hänsyn till kulturhistoriska aspekter. Detta regelverk har sin 

tillämpning på kommunal nivå men kan även vara av betydelse om vägbyggnationen 

påverkar enskilda byggnader. Som ex. kan nämnas: 8 kap. förbud mot förvanskning – 

”13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 

eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”  och 8 kap.  – ”17 § Ändring av en 

byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till 

byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” 

 

https://lagen.nu/2010:900#K8P13S1#K8P13S1
https://lagen.nu/2010:900#K8P17S1#K8P17S1
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6 Riksintresseområden för kulturmiljövården 
I området finns tre riksintresseområden för kulturmiljövården, två av dessa berörs endast 

delvis medan det tredje berörs i sin helhet. För varje område finns en text, beslutad av 

Riksantikvarieämbetet. Texten har en motiv och en uttrycksdel. Till dessa texter finns 

här en kommentar som beskriver vad som är av betydelse i samband med Väg 77. 

Områdena presenteras från väster till öster.  

 

Skepptuna-Närtuna-Gottröra [AB 70] (delen i Närtuna och Gottröra sn:r) 

Motivering: Dalgångsbygd utmed den under forntiden viktiga Långhundraleden, 

dominerad av mindre byar och ensamgårdar och med rikt fornlämningsbestånd, som 

speglar en bondebygd med kontinuitet sedan järnåldern.  

Uttryck för riksintresset: Järnåldersgravfält invid byar och ensamgårdar och det stora 

Malmbygravfältet, Upplands näst största. Runsten. Den öppna odlingsbygden i de flacka 

dalbottnarna, äldre vägnät och spår av den tidigare Långhundraledens sträckning. 

Gårds- och bybebyggelsen, inslag av herrgårdar och större gårdar som Johannesberg 

och Stora Gottröra. Närtuna medeltidskyrka och Gottröra sockencentrum med 

medeltidskyrka, boställen och två skolbyggnader. Miljön berör även Sigtuna kommun. 

 

 

Kartan visar riksintresseområdet, Skepptuna-Närtuna-Gottröra, kommunala intresseområden 

samt övriga intressanta kulturhistoriska miljöer.  

Kommentar: Riksväg 77 passerar idag genom norra delen av riksintresseområdet. 

Dalgången vid Gottröra framhålls som ett viktigt kommunikationsstråk med bebyggelse 

som har förhistoriskt ursprung. Spår av äldre vägnät omnämns. Gottröra 

sockencentrum och bebyggelsen vid Johannesberg och Stora Gottröra lyfts fram. 
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Känsliga delar: Rester av äldre vägnät utmed dagens V77. Äldre jordbruksbebyggelse 

med bevarad gårdsstruktur vid Västra Rickeby, där den götiska gårdens uppdelning i 

mangård och fägård alltjämt är tydlig. Gottröra sammanhållna och välbevarade 

sockencentrum med skolhus och rester av kyrkby med kulturhistoriskt intressanta 

byggnader som ligger norr om kyrkan. Merparten av de värdefulla miljöer som ligger till 

grund för riksintresseområdet vid Gottröra ligger utmed den norra sidan av Väg 77. 

Själva dalgången ingår som en spegling av den forna vattenvägen.  

 

  

Vid Västra Rickeby i Gottröra ligger Södergården kvar med välbevarad äldre götisk 

gårdsstruktur. Mangården ligger omgärdad av ett staket invid vägen och fägården i norr. 

Mangården är gulmålad med panel och stora glasverandor. Vid Stora Gottrör har 1800-talets 

mangårdsbyggnad en trädkantad uppfart och påkostad glasveranda. 

Skedviken [AB 85] 

Motivering: Slättbygd kring en större sjö, där odlings- och bebyggelsestruktur med byar, 

sätesgårdar och bruk, samt sockenbildningen kan följas alltsedan brons- och järnåldern 

Uttryck för riksintresset: Det vidsträckta odlingslandskapet med äldre vägsystem, byar 

och gårdar. Den efter en sockensammanslagning tillkomna Fasterna kyrka från 1806, 

där delar av den medeltida Esterna kyrkas murverk ingår, samt grunden till Fasta 

medeltidskyrka, som samtidigt avskaffades. Inom området ligger dessutom Rimbo 

medeltida kyrka. Mörby slottsruin med ursprung som medeltida sätesgård. Ekebyholms 

slott, med 1700-talsprägel, och Rånäs säteri som vid 1700-talets slut omvandlades till 

bruk, med bruksgata, bostadshus av olika slag, ekonomibyggnader, brukskontor och 

lämningar av produktionsanläggningarna samt bruksherrgården från mitten av 1800-

talet. Rånäs kapell från 1908. Det av storgodsdriften präglade landskapet. Välbevarade 

bymiljöer och gårdar som Ubby, Alby, Mjölsta, Svärlinge, Granby och Råby. 

Kommentar: Riksintresseområdet är lokaliserat norr om Rimbo och angränsar till väg 

77 strax öster om tätorten. Detta riksintresseområde har sin tyngdpunkt på området 

runt sjön Skedviken.  Fornlämningsmiljöerna nordväst om Rimbo samhälle omnämns 

genom motivtexten. Rimbo kyrka, med närliggande byar Karby och Liesta samt vägnät 

ingår som uttryck för riksintresset. Riksintresseområdet är även utpekat som regionalt 

intresseområde. 

Känsliga delar: Nordväst om Rimbo samhälle ligger ett väl sammanhållet och rikt 

fornlämningsområde med rösen och gravfält från bronsålder och äldre järnålder. I detta 
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ingår en ovanlig grav och kultplats, Tistelkullen med ett monumentalt röse på krönet av 

ett högt berg. Det omgärdas av flera cirkelformade hägnader. Sambanden mellan 

fornlämningarna i området är av stor betydelse för att miljön ska kunna förstås och 

utgör en viktig del i upplevelsen av området. Området har stora värden då det speglar en 

avgränsad förhistorisk tid, bronsålder – äldre järnålder, som hamnade i periferin under 

yngre järnålder och historisk tid. Rimbo kyrka har ett framträdande läge i kanten av den 

öppna jordbruksbygden och i dess närhet ligger Karby, som fungerat som kyrkby. Liesta 

i söder har kvar en välbevarad bystruktur med rikt byggnadsbestånd, bl.a. en parstuga 

av äldre typ. Tolvmangården, en utflyttad gård är idag hembygdsgård. 

 
Kartan visar riksintresseområdet, Skedviken, kommunala intresseområden samt övriga 

intressanta kulturhistoriska miljöer.  
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Skederid-Husby-Sjuhundra [AB 82] 

Motivering: Dalgångsbygd utmed forntida vattenled, präglad av ett förhistoriskt 

bosättningsmönster med rötter i bronsåldern samt Finsta med minnen från den heliga 

Birgitta. 

Uttryck för riksintresset: Rik fornlämningsbild med bl.a. bronsålderslämningar, 

hålvägar, järnåldersgravfält intill de nuvarande byarna och många runstenar. Den 

öppna odlingsmarken i dalbottnen, äldre vägnät, bylägen och sammanhållna bymiljöer 

som Husby och Torslunda. Skederids och Husby Sjuhundra medeltidskyrkor, vilka 

troligen uppförts som gårdskyrkor till den medeltida sätesgården Finsta respektive 

kungsgården Husby. Finsta herrgård med Brigittaminnen bla den bönegrotta som satts i 

samband med hennes första uppenbarelser och huvudbyggnad från 1730-talet, på vad 

som troligen är rester av en medeltida källare. I området ingår även: Nedre Finsta 

samhälle, som utvecklades till en mindre centralort efter järnvägens anläggande vid 

1800-talets slut, med många sekelskifteshus och industriella verksamheter som 

tegelbruk, sulfitbruk och bryggeri. 

Kommentar: Riksväg 77 passerar genom riksintresseområdet och det berörs i sin helhet. 

Riksintresseområdet är komplext och mycket rikt till sitt innehåll då det omfattar en 

kontinuerlig bebyggelseutveckling, från Skederidsåsens rika bronsålders- och äldre 

järnåldersgravfält till Finsta herrgård. Den förhistoriska miljön har utvecklats i mötet 

mellan en färdväg som följt Skederidsåsen i nord-sydlig riktning och en vattenfarled 

med förbindelse österut till Trälhavet via Husbyån och via vattenvägarna österut har det 

varit möjligt att färdas till Gamla Uppsalaområdet.  

I området finns Sätuna som kan ha varit ett administrativt centrum som föregått Husby 

med dess kungsgård. Runt bygden ligger flera imponerande fornborgar, bl.a. Darsgärde 

med ett omfattande boplatsmaterial.  

Samtliga fornlämningar och merparten av områdets äldre bebyggelsemiljöer kan sägas 

utgöra viktiga byggstenar i förståelsen av framväxten av Finsta som centralplats från 

järnålder fram till slutet av medeltid. Det är viktigt att framhålla att fokus i motivtexten 

ligger på den förhistoriska utvecklingen i området och framväxten av ett tidigmedeltida 

maktcentrum.  

Under medeltid blev Finsta ett regionalt maktcentrum genom att lagman Birger Persson 

ägde egendomen. Heliga Birgitta växte upp på gården och fick sina första uppenbarelser 

där. Området är en traditionsfylld plats med stor symbolisk betydelse, än idag för många 

katoliker. 

Finsta samhälle beskrivs under rubriken ”ingår även” – en rubrik som 

Riksantikvarieämbetet anser bör utgå vid kommande revideringar av 

riksintresseområden, enligt deras nya handbok. Om det är befogat ska det som omskrivs 

under ”ingår även” föras in under motivtexten. Riksintresseområdet tyngdpunkt och 

särprägel ligger helt i den förhistoriska och det medeltida händelseförloppet. 
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Kartan visar riksintresseområdet, Skederid – Husby-Sjuhundra, kommunala intresseområden 

samt övriga intressanta kulturhistoriska miljöer.  

Känsliga delar: Fornlämningarna, särskilt gravfälten på Skederidsåsen och stora 

gravhögar placerade så att de vänder sig mot de forna kommunikationsstråken och 

runstenarna som genom sitt antal och sina placeringar visar på områdets särställning. I 

många fall finns det tydliga samband mellan fornlämningarna som alltjämt går att 

uppleva på plats i landskapet från Finsta till Husby. 

Finsta är ett besöksmål med fokus på Heliga Birgitta. Där finns hennes bönegrotta och 

under säteriets säregna huvudbyggnaden från 1700-talet finns alltjämt kvar grunder 

från medeltidens sätesgård. Miljön kring Finsta speglar godsets dominans över området 

genom vidsträckt åkermark, partier med ädellövskog och alléer. Skederid kyrka var 

gårdskyrka till Finsta och har ett mycket framträdande läge mitt i den öppna dalgången 

där den utgör ett landmärke. Nordväst om kyrkan ligger en storhög mitt i den flacka 

åkermarken som speglar områdets betydelse som centralplats under yngre järnålder. 

Inom riksintresseområdet finns flera välbevarade byar, bl.a. Husby, Torslunda och 

Sätuna som präglas av äldre bystruktur och flera byggnadshistoriskt intressanta hus. 

 



 

 18  
   

   

 

  

Skederids kyrka ligger mitt ute i den flacka dalgången och när den anlades på 1100-talet låg 

den nära den havsvik som gick in mot Skederid i  öster. Finsta gård domineras av 

godsbildningens huvudbyggnad från 1700-talet. På platsen är idag ett naturbruksgymnasium. 

 

7 Regionalt utpekade kulturmiljöer 
När det gäller regionalt utpekade kulturmiljöer finns endast det material som Stockholms 

landsting tagit fram i samband med ”Regional utvecklingsplan för Stockholms län”, 

RUFS 2010 att tillgå. Något mer utvecklat underlag som mer detaljerat beskriver 

kulturmiljöer på regional nivå har inte tagits fram av länsstyrelsen eller av kommunerna i 

samarbete.  

 

Detta område omfattar kulturmiljöer, naturmiljöer och områden som är attraktiva för 

friluftslivet och som omger sjöarna Skedviken och Syningen. Dessa utpekade områden 

beskrivs som ”Grön- o blå-strukturer” med utgångspunkt i att de representerar stora 

samlade rekreations-, natur- och kulturvärden. Den regionala planen tar ett samlat grepp 

kring natur-, kultur- och friluftslivets intressen  

 

De delar av det regionala intresseområdet som berörs av utredningarna för Väg 77 är 

fornlämningsområdet vid Tistelkullen nordväst om och i direkt anslutning till Rimbo 

samhälle samt området vid Rimbo kyrka. Båda dessa områden är utpekade som 

kommunalt intressanta kulturmiljöer och ingår i riksintresseområdet Skedviken. Dessa 

delar beskrivs mer utförligt i samband med riksintresseområdet.   
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Regionalt intresseområde för samlade natur-, kultur- och friluftsintressen, presenterade i 

Regional utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 2010 Kartbilden visar även fornlämningar 

i området som röda prickar. 

 

 

8 Kommunalt utpekade kulturmiljöer 
I Norrtälje kommun finns ett kulturminnesvårdsprogram med sockenbeskrivningar som 

togs fram 1990. Beskrivningarna av områdena finns tillgängliga via Norrtälje kommuns 

hemsida.  Många av dessa miljöer kan även betraktas som viktiga regionala miljöer och 

flera av dem ingår i riksintresseområden för kulturmiljövården. De kommunalt utpekade 

områdena listas här från väster till öster och återfinns över de kartor som redovisar 

riksintresseområden. De har lagts in ungefärligt då det ej funnits digitala data att tillgå. I 

de fall miljöerna ingår i riksintresseområde för kulturmiljövården och beskrivs där så 

omnämns de med namn. Bebyggelse som inte omnämns i riksintresseområdena specifikt 

men som återges i de kommunala intresseområdena beskrivs kortfattat. 

 

Gottröra socken 

N14:1:2C – Västra Rickeby - idag finns endast Södergården kvar utmed norra sidan av 

V77.  Gårdsmiljön är välbevarad med byggnadshistoriska värden. Gården är av götisk 

typ med särhägnad mangård, omgiven av ett staket. Huvudbyggnaden är en gulpanelad 

byggnad med verandor utmed båda långsidor.  

N 14:1:1AL – Gottröra kyrkomiljö – omfattar kyrka, kyrkogård, sockencentrum och 

kyrkby. Till miljön hör Stora Gottröra med äldre timmerbebyggelse och en statarlänga. 

N14:1:3B – Johannesbergs säteri - med huvudbyggnad från tidigt 1900-tal och två 

flyglar. Vid Johannesberg finns idag en golfbana och konferensanläggning som gett 

upphov till flera sentida konferensbyggnader. Området utgör en modern anläggning.  
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Rimbo socken 

N10:1:4F – Tistelkullen fornlämningsmiljö 

N10:1:1AL – Rimbo kyrka, Karby bymiljö med äldre bebyggelse och ursprungligt 

vägnät  

N10:1:5B – Liesta, bymiljö med byggnader som speglar en äldre byggnadstradition, 

hembygdsgård 

N10:2 – Finnby gravfält - med varierade gravformer, fornborg, en s.k. boplatsborg i 

väster 

 

Skederid – Husby-Sjuhundra socken 

N12:1:1A – Skederids kyrka 

N12:1, N13:1F, N12:1:2, N12:1:3B – Skederidsåsen - rik fornlämningsmiljö och Finsta 

medeltida sätesgård, Heliga Birgitta, Finsta samhälle med äldre bebyggelse från slutet av 

1800-taelt tidigt 1900-tal, bl.a. stenhuset. 

N12:1:2F – Darsgärde - fornlämningsmiljö med gravfält och boplatsborg 

N13:1:2B – Husby-Sjuhundra sockencentrum – med Husby äldre bymiljö med äldre 

välbevarad bebyggelse 

N13:1:4C – Sätuna – rik fornlämmningsmiljö, administrativt centrum som föregått 

kungsgårdssystemet med Husby 

N13:1:5C – Täby – rik fornlämningsmiljö, bl.a. stensträngssystem 

 

 

9 Kulturhistoriska värden att beakta 

Väg 77 passerar och berör en rad kulturhistoriska miljöer, från fornlämningar till 

bebyggelse och landskap. Riksintresseområdena och de kommunala intresseområdena 

pekar ut miljöer av olika karaktär från olika tider men som uppvisar gemensamma drag 

och som fungerar på ett likartat sätt. De riksintressanta kulturmiljöerna och de 

kommunala miljöerna uppvisar en rad olika samband och representerar värden som bör 

beaktas. 

9.1 Kommunikationsstråk 

Ett gemensamt och bärande inslag i kulturmiljöerna är områdets betydelse som 

kommunikationsstråk. Dalgången var tidigare en farled som grundades upp successivt 

under järnåldern. Till detta kommer landvägar, i nord-sydlig riktning, som följde 

åsryggarna vid Rimbo och Skederid samt den färdväg som etablerades med ungefär 

samma sträckning som Väg 77, redan under järnålder. Till dessa miljöer hör runstenar, 

äldre vägsträckningar, milstenar och fornlämningar som exponerar ut mot färdvägar 

och farleder.  
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På flera ställen utmed Väg 77 finns det kvar äldre parallella vägsträckningar som speglar äldre tiders 

vägfarande. Vid Mälby gör den äldre landsvägen en sväng in i hagmarken, invid vägrenen står en 

milstolpe. Väster om Rimbo har den äldre landsvägen en djupt nedskuren form och torpbebyggelsen ligger 

tätt invid vägen. 

För att dessa miljöer ska behålla sina värden är det viktigt att de inte övertväras på ett 

sådant sätt att förståelsen och upplevelsen av dem försvåras. Det är också viktigt att de 

runstenar och milstenar som står på ursprunglig plats kan kvarstå. 

9.2 Jordbrukslandskap och bymiljöer 

Jordbrukslandskap med välbevarade byar och gårdsmiljöer som uppvisar 

kulturhistoriskt intressant bebyggelse. Utpekade bebyggelsemiljöer bör värnas och för 

upplevelsen av dem är det viktigt att jordbrukslandskapets öppna karaktär består. I 

Gottröra finns äldre bebyggelse i Västra Rickeby, vid Gottröra kyrka och äldre torp 

utmed landsvägen, väster om Johannesberg. I Rimbo har Karby och Liesta bevarat äldre 

drag och i Skederid – Husby-Sjuhundra finns det flera välbevarade bymiljöer vid bl.a. 

vid Husby, Sätuna, Torslunda och Täby. Ett gemensamt drag för bebyggelsemiljöerna är 

att de ofta ligger på en höjd, eller en hylla i sluttningarna omgivna av ett öppet landskap. 

I dessa miljöer är det viktigt att det inte sker intrång inom de enskilda delarna. Det är 

viktigt att nya inslag underordnar sig befintlig bebyggelse och placeras på ett sådant sätt 

att det inte skär av det öppna odlingslandskapet på ett sådant sätt att delar tas ur bruk och 

växer igen. Det skall inte heller utföras så att det tar över landskapsbilden och dominerar 

det öppna jordbrukslandskapet. 
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Från Skederids kyrka erbjuds storslagna vyer över den flacka öppna dalgången.  

9.3 Kyrkomiljöer och Finsta som vallfartsort 

I området ligger Gottröra, Rimbo, Skederid och Husby-Sjuhundra kyrkomiljöer som 

samtliga ingår som ett bärande inslag i utpekade riksintressområden. Kyrkomiljöer med 

begravningsplatser är områden som behandlas i ett eget kapitel i Kulturmiljölagen. De 

ingår som bärande inslag i områdets historieskrivning, med betydelse för Svenska 

kyrkan och dess trosutövning. De utgör också platser med symbolisk betydelse och lång 

tradition som bl.a. sockencenturm . Dessa miljöer måste beaktas särskilt. Finsta intar en 

särställning genom att det är Heliga Birgittas födelseplats och den plats där hon fick sina 

första uppenbarelser. Under medeltid var Finsta en betydande vallfartsort. 

Samtliga kyrkomiljöer har framträdande placering i landskapet och utgör landmärken 

med stor betydelse för upplevelsen av landskapet. Kyrkomiljöernas dominans i 

landskapet och som landmärken ska bestå. 
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Gottröra kyrka ligger invid landsvägen och invid kyrkan finns en rad spår av platsens 

betydelse som långvarigt sockencentrum, bl.a. två skolbyggnader och en omgivande kyrkby, 

samt en milsten. 

9.4 Fornlämningsmiljöer 

I området finns ett stort antal rika fornlämningsmiljöer, varav flera kan beskrivas som 

väl sammanhållna miljöer där de ingående fornlämningarna speglar funktionella 

samband. I det inledande avsnittet om kulturlandskapets utveckling har bronsålderns 

och järnålderns fornlämningsmiljöer presenterats. Kartbilderna i detta avsnitt visar 

tydligt hur det redan under bronsålder uppstod väl avgränsade och sammanhängande 

boplatsområden. Under järnålder ser vi tydligt hur grunden för de historiska byarna 

växte fram. Ortnamn och gravfält visar hur bebyggelselägen etablerades och att bygden 

var fullt etablerad redan vid denna tid. Bebyggelselägen, vägar och markanvändning så 

som de är idag speglar ett långvarigt bruk, med andra ord kan de sägas representera 

mycket sega strukturer. 

Vid t.ex. Tistelkullen norr om Rimbo är det tydligt att fornlämningarna i området bildar 

en sammanhållen helhet där det finns funktionella  samband mellan de olika 

fornlämningarna. Vid Tistelkullen finner vi gravar, röjningsrösen och genom 

fornlämningarna kan vi förstå att det finns omfattande boplatsområden inom miljön. 

Skärvstenshögarna ligger oftast i anslutning till boplatserna och visar hur 

bosättningsområden ligger kant i kant med varandra. Det är här möjligt att se från en 

boplats till närmsta granne och sedan vidare till nästa granne. Genom att söka närmaste 

granne framträder sammanhållna bosättningsområden som ibland framstår som 

avgränsade bygder. I kartbilden kan de närmast urskiljas som ringar som överlappar 

varandra. 
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Inom de utpekade och väl avgränsade fornlämningsmiljöerna är det viktigt att 

sambanden inom men även mellan ”närmaste grann” går att förstå och utläsa även i 

framtiden. 

9.5 Kulturhistoriska samband 

I avsnitten ovan belyses de viktigaste sambanden. De kulturhistoriska miljöerna 

uppvisar samband av såväl diakron (kontinuerlig) som synkron (samtida) karaktär, 

d.v.s. det kan handla om ett system som upprepar sig över tiden med flera likartade 

nämnare ( ett exempel är många tiders vägar parallellt med varandra) eller det kan 

handla om en rad lämningar som fungerat tillsammans under en avgränsad epok. Inom 

kulturarvssektorn framhålls ofta vikten av att vara medveten om och att fånga båda 

dessa perspektiv. Sambandens karaktär och fysiska uttryck är viktiga att känna till och 

förstå för att det ska vara möjligt att begripa hur kulturhistoriska miljöer fungerar och 

på vilket sätt de är känsliga för nya inslag och förändringar. Genom god förståelse för de 

kulturhistoriska sambanden är det lättare att bygga vidare på och utveckla befintliga 

kulturhistoriska särdrag.  

Exempel på både diakrona och synkrona samband finner vi inom riksintresseområdet 

Skederid – Husby-Sjuhundra. Området var en viktig centralplats över lång tid, vilket 

kommit till uttryck i monumentala gravfält och betydande bebyggelseenheter som 

Sätuna och Husby följt av Finsta, samt sockencentrum vilka speglar ett regionalt 

centrum som behållit sin ställning från 500-talet till 1400-talet. Den medeltida 

Birgittaepoken rymmer en rad inslag som speglar funktionella samband under en 

relativt begränsad historisk epok. Här ingår Finsta, bönegrottan, Skederids kyrka, 

Husby-Långhundra kyrka och platsens betydelse som medeltida vallfartsort.  

I detta sammanhang är det viktigast att urskilja hur de fysiska uttrycken på platsen 

ansluter till varandra och tillsammans berättar om kulturhistoriska epoker för att nya 

inslag, som en väg,  ska kunna integreras på bästa sätt i förhållande till områdets 

kulturhistoriska särdrag.  
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10 Framtida arkeologiska insatser 

Kulturmiljölagen anger att fornlämningar är skyddade och att det i de fall de berörs av 

ett arbetsföretag, i detta fall en väg, så ska de undvikas alternativt undersökas. 

Fornlämningar hanteras inom ett trestegssystem med 1/arkeologiska utredningar – 

inventering av området för att lokalisera och identifiera fornlämningar, 2/ arkeologiska 

förundersökningar – fornlämningens omfattning och informationspotential fastställs 

genom begränsade arkeologiska undersökningar, 3/arkeologiska slutundersökningar – 

fornlämningen grävs ut och dokumenteras. Det är länsstyrelsen som beslutar om de 

arkeologiska insatserna.  

10.1 Potential för okända fornlämningar i området 

I området finns ett stort antal fornlämningar från bronsålder och framåt. Genom 

erfarenhet och tidigare arkeologiska undersökningar har vi idag en relativt god bild av 

var det kan förväntas ytterligare fornlämningar vilka lokaliseras med utgångspunkt i 

kända fornlämningar, områdets topografi men även genom arkiv- och kartstudier.   

Fornlämningsbilden i området anger att det kan förväntas ett stort antal förhistoriska 

boplatser som gett upphov till gravarna i området. Sannolikt kommer det att komma 

ytterligare gravar och kanske stensträngssystem, då de inte uppmärksammades vid 

inventeringen på 1980-talet. 

Kartan visar Väg 77 från länsgränsen till Rösa trafikplats. I området finns ett stort antal kända  

fornlämningar, röda markeringar, och i anslutning till dessa kan det förväntas boplatser och 

andra fornlämningar. Områdena för möjliga bopatser har inte några exakta gränser och har 

bara markerats i det nu aktuella utredningsområdet.  

10.2 Kostnader för arkeologiska insatser 

Vid en ny vägdragning för väg 77 // breddning av väg 77 kan det framför allt förväntas 

nya fornlämningar i form av ett stort antal boplatser. Omfattningen av kommande 

arkeologiska insatser är svår att beräkna i detta skede, innan sträckningen av den nya 

Väg 77 är fastlagd och blir därför högst hypotetisk. Kostnaderna beror bland annat på i 

vilken grad arbetsföretaget resulterar i breddning av befintlig väg eller om det blir fråga 

om ny vägdragning. 
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En arkeologisk utredning av en 30 km lång vägdragning kan antas kosta mellan 300 000 

och 500 000 kronor beroende på den ambitionsnivå länsstyrelsen beslutar om. Kostnader 

för förundersökningar och slutundersökningar kan variera kraftigt och de kostnader som 

här presenteras refererar till två tidigare bedömningar av kostnader för arkeologiska 

undersökningar, för att visa på svårigheter och tänkbara sätt att diskutera kostnader för 

arkeologi.  

Utifrån en summering av utförda arkeologiska undersökningar har förundersökningar av 

bronsålders och järnålders boplatser uppskattats till 100 000 – 300 000 kr, medan 

slutundersökningar förväntas kosta 300 000 – 1 500 000 kr (Spijkerman 2014). 

Fornlämning Storlek Förundersökning Slutundersökning 

Bronsåldersboplats Liten-medel 100 000 – 300 000 kr 300 000 – 1 500 000 

Järnåldersboplats Liten 100 000 – 300 000 kr 300 000 – 1 500 000 

En annan genomgång presenterar pris utifrån kvadratmeter. Kvadratmeterpriset för en 

förundersökning antas ligga mellan 20-80 kr/m2, medan slutundersökningen ligger på 

150 – 350 kr/m2 (Blidmo&Björklund 2006). 

Siffrorna visar ungefärliga kostnader. I avsnittet oven presenteras områden där det kan 

finnas boplatser. Ett rimligt antagande är att den arkeologiska utredningen kan 

resultera i 10-20 boplatser av varierande omfattning. 

Utmed vägsträckningen finns även flera gravfält vilka riskerar att behöva undersökas. 

Gravfältsundersökningar, i synnerhet av gravfält från yngre järnålder, är i regel 

kostnadskrävande och en grav med rikt benmaterial och föremål som kräver osteologisk 

analys och konservering kan uppskattas kosta mellan 200 000 och  300 000 att 

undersöka.  

  



 

 27  
   

   

 

11 Sammantagen bild 
I området finns en rad fornlämningsmiljöer och andra kulturhistoriska miljöer att ta 

hänsyn till. Viktiga kulturmiljöer är: 

 

 Riksintresseområden för kulturmiljövården, beslutade av Riksantikvareiämbetet 

 Regionala kulturmiljöområden (RUFS 2010) 

 Kommunala kulturmiljöer, vilka ingår i Norrtälje kommuns kulturminnesvårds-

program, varav flera utgör värdekärnor inom riksintresseområden. 

 Fornlämningsmiljöer från bronsålder, varav flera utgör värdekärnor inom 

riksintresseområden. 

 Fornlämningsmiljöer från järnålder, varav flera utgör värdekärnor inom 

riksintresseområden. 

  

Inom merparten av området sammanfaller de olika intresseområdena, t.ex. utgör 

Tistelkullen ochRimbo k:a  med omnejd riksintresseområde, regionalt intresseområde, 

kommunala kulturmiljöer och viktiga fornlämningsmiljöer. Tillsammans visar dessa 

utpekanden på de enskilda miljöernas betydelse som viktiga kulturmiljöer. 

 

Kartan visar Väg 77 från länsgränsen till Rösa trafikplats samt flera av de olika 

kulturmiljöintressen som kan utläsas i området. Till detta kommer även riksintresseområden 

och ett regionalt kulturmiljöområde som bl.a. grundar sig på här utpekade 

fornlämningsmiljöer. Områden med möjliga fornlämningar har endast noterats utmed de 

studerade vägsträckningarna. 
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Bilaga 1 - kartor 

 

Fornlämningsmiljöer bronsålder 
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Fornlämningsmiljöer järnålder 
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Regionalt intresseområde, RUFS 2010 
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Möjliga boplatser – västra delen 
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Möjliga boplatser – östra delen 
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Samlade kulturmiljövärden 
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