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Bakgrund 
Trafikverket planerar och prospekterar för en ny förbifart av E14/E45 vid Brunflo. 
Under år 2015 genomfördes en steg 1 utredning i det nu aktuella området (fig. 1). 
Hösten 2016 beslutades att gå vidare med det alternativ som utretts och det innebar att 
Länsstyrelsen ställde krav på en arkeologisk utredning steg 2. 
 

 
 Karta 1: Översiktskarta. Södra delen av den gröna korridoren är markerad med blå begränsningslinje. 

 
 

Syfte 
1/ Undersöka om det finns tidigare okända fornlämningar under mark i den nu 
aktuella sträckan för förbifart Brunflo. 
 
2/ Att underlätta och ta fram underlag till Länsstyrelsens och Trafikverkets fortsatta 
handläggning av ärendet. 
 

Metodval 
Den metod som valdes var att inledningsvis undersöka den förmodade gravhögen 
Brunflo 68:1 genom provschaktning. Detta för att om det då skulle visa sig att det är 
en gravhög så skulle åkerytor inom ett avstånd av 150 meter från lämningen inom 
korridoren undersökas med hjälp av sökschakt och sökning med metallsökare. 
 
För de södra delarna bestämdes att de markerade ytorna enligt nedanstående karta 
(karta 2) skulle undersökas med hjälp av sökschakt och sökning med metallsökare. 
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Genomförande 
Metalldetekteringen utfördes efter linjer med 10 meters mellanrum (karta 2). Eventuella 
fynd i ploglagret som är intressanta för datering eller tolkning av platsen tillvaratas.  
 
Sökschakten i åkermarken gjordes med grävmaskin (ca 14 ton) och med 10 meters 
mellanrum mellan schakten. Sökschakten lades inom de, i karta 2 markerade, områden 
som låg inom 150 m från tidigare kända fornlämningar. Schaktens bredd var 1,3-1,4 m. 
Sökschakten grävdes till botten av ploglagret. 
 
Sökschakt, fynd och anläggningar har beskrivits, fotograferats och mätts in med GPS. 
 
Total storlek på alla utredningsytor beräknades till ca 6 hektar. Efter undersökningen av 
den förmodade gravhögen (Brunflo 68:1) utgick ytorna runt den och kvar blev ca 4 ha. 
Detta innebär att sökschakten och linjerna för metalldetektering utgjorde en sträcka av 
ca 3500-4000 meter per metod. 
 

 
Karta 2: Karta med möjliga bebyggelselägen i åkermark avgränsade med röd linje, svarta linjer har 10 

meters mellanrum. Den gröna korridoren är markerad med blå begränsningslinje. 
 
Efter avslutad undersökning lades sökschakten igen. 
 

 

Brunflo 68:1 
Inom det tilltänkta området fanns en förmodad gravhög (Brunflo 68:1) som var det 
första som behövdes undersökas då den sedan avgjorde storleken på de ytor som 
behövdes metalldetekteras och grävas sökschakt i.  
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Beskrivningen av gravhögen som finns i FMIS från förstagångsinventeringen 1967 ger 
en bild av en 12-13 m diam och 0,7 m h stor hög. I NV-delen är en sentida grävd grop 
och från den går ett dike. Vid revideringsinventeringen (1991) tillkom information om 
att det grävda diket skulle vara från ett troligt skyttevärn från 1644. 
 

 
Karta 3: Brunflo 68:1, osäker gravhög, markerad med röd punkt, den gröna korridoren är markerad 

med blå begränsningslinje. 
 
Det första som gjordes var att röja bort allt sly som fanns på graven och då framkom 
tydligt den grop och dike som beskrivs i FMIS. Däremot fanns ingen tydlig form som 
kunde härledas till en grav. 
 

 
Bild 1: Brunflo 68:1 sett från NÖ. 
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I anläggningens SV del lades två schakt ut (NV-SÖ, NNÖ-SSV) för att avgöra om 
materialet och eventuell konstruktion kunde ge svar på om det var en grav i botten. 
Materialet i dessa schakt visade sig vara enbart sand och grus. Inga konstruktionsrester 
eller annat som borde finnas om det hade varit en grav. (Ritning 1)  

 
Ritning 1: Plan ritning över Brunflo 68:1 

 
I den grop som ligger i anläggningens centrala delar finns rester efter en trävägg samt 
en linoleummatta som använts som skydd mellan jordväggen och den stöttande 
träkonstruktionen. 
 
Det som vid förstagångsinventeringen antogs vara en förmodad grav är förmodligen 
bara de schaktmassor som lagts upp i samband med att skyttevärnet grävdes. I och med 
att det kunde konstateras att det inte var någon grav i botten på värnet avbröts 
undersökningen. 
 
Skyttevärnet har anlagts under 1900-tal, mest troligt under övningar i samband med 1:a 
eller 2:a världskriget. Den här typen av ståvärn med förbindelsegång är typiska för första 
halvan av nittonhundratalet. Att det skulle röra sig om ett äldre värn är uteslutet. 
 
Traditionen i bygden säger att detta skyttevärn skulle vara från 1644 och de strider som 
förekom under kriget med Danmark-Norge. Berättelserna om hur striderna med 
kanoner från detta värn skett är flera. Det finns berättelser om en kanonkula som 
tidigare suttit i en ladvägg i en grannby (ca 700 m bort) skulle komma från en kanon 
som stått på den här platsen. Berättelserna skiftar dock kraftigt mellan de som känner 
till dem och det förekommer även berättelser om att det är soldater under beredskapen 
som övat i området, vilket inte är konstigt då en byggnad i byn Gärde ska ha huserat 
soldater under beredskapstiden. 
 
Strider förekom i dessa trakter under det dansk-norska kriget 1643-45 och det finns 
beskrivningar för hur striderna i mars 1644 förlöpte både vid Brunflo kyrka och i Bodal. 
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Sättet man krigade på då var dock inte knutet till skyttevärn utan slag på öppet fält 
alternativt att man endast skyddade sig med en enkel vall av sten, grus eller virke. 
Vapnen som användes då föranledde bl a inte de rikoschetter som moderna vapen gör. 
Det betyder att man inte behöver fundera på materialet i sina skyddsvallar på samma 
sätt som i senare tid. Att man skulle ställa kanoner av den typ som användes under 1600-
talet på kanten av en grop måste ser som helt otroligt då den rekyl som kanonen 
åstadkommer skulle innebära att kanonen hamnar i gropen. Dessutom behövde man 
vara på framsidan av kanonen för att ladda om och skyddet av ett skyttevärn skulle vara 
ringa. För mer moderna krig passar dock den här typen av skyttevärn perfekt. Dels för 
att man effektivt kan stoppa upp fienden utan att själv riskera att träffas. Dels för att de 
vapen som används, kulsprutor och moderna gevär, är mer lämpad för den här sortens 
krigföring. 
 
 

Metalldetektering 
 
Metalldetektering genomfördes på i stort sett hela den förutbestämda ytan söder om 
vägen. De ytor som föll bort då Brunflo 68:1 visade sig inte vara en grav är de inom 
den svarta polygonen på nedanstående karta. (Karta 4) 
 

 
Karta 4. Karta över de områden som föll bort från utredningen. 

 
Ytorna bestämdes av deras närhet till bebyggelseindikerande lämningar. De söder om 
vägen låg i närheten eller i anslutning till fossila åkrar samt i det sydligaste läget i 
anslutning till en brunn. Ytorna norr om vägen var endast intressant om det legat en 
grav i anslutning till dem men då det inte var fallet föll de bort från 
undersökningsplanen. 
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Karta 6: Undersökningsytorna med de lämningar som var anledningen till att dess områden pekades ut 

som intressanta. 
 

Metalldetekteringen skedde med en Minelab CTX3030 i stråk (N-S) med 10 m 
mellanrum. Metalldetektering gjordes över hela de utvalda områdena även i de delar 
som täcks av skog, största delen var dock åkermark. (se bilaga) 
 
De fynd som gjordes med metalldetektor var, förutom i två fall, moderna och bestod 
av spik, tomhylsor, haspar och hästskosömmar. Inget av detta tillvaratogs då det inte 
kopplas till någon fornlämning. Det enda fynd som tillvaratogs var det av ett danskt 
mynt (shilling) från 1771. I övrigt var det en järnframställningsplats i det södra 
sökområdet som var av intresse för ytterligare undersökningar. 
 
 
 
Södra undersökningsområdet 
 
Inom det södra området fanns totalt 601 platser som indikerade någon sorts metall. 
Av dessa bedömdes 111 vara mer än små fragment och av intresse för närmare 
undersökning. I den östra kanten av området vidareundersöktes de flesta 
indikationerna för att sedan kunna välja bort olika signaler. På de 490 platser som inte 
grävdes indikerade metalldetektorn små mängder järn som tolkas som mindre spik 
eller motsvarande. Majoriteten av fynden bestod av spik och hästskosöm utöver den 
slagg som ligger inom en begränsad yta. 
 
I områdets SÖ del återfanns en järnframställningsplats. Inom en yta av ca 100x20 m 
(N-S) återfanns måttligt med slagg samt ytor med kol- och sotblandad jord. Troligen 
rester efter ett utplöjt slaggvarp samt en eventuell kolbotten.  
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Karta 7. Indikationer på metall i södra utredningsområdet. 

 
 
Mellersta undersökningsområdet 
 
I det mellersta området fanns totalt 189 platser som indikerade metallförekomst. Av 
dessa var det 15 platser som föranledde att gräva fram materialet.  
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Bild 2. Dansk skilling från 1771 

 
Inom detta område framkom en dansk skilling från 1771. Myntet är ärgat och av 
koppar, 29 mm diam. Ena sidan har texten 1 SKILLING DANSKE 1771 och på 
andra sidan är den krönt med krona samt två C och två 7 i ett monogram. Myntet är 
ett lösfynd som inte kan kopplas till någon anläggning på platsen utan är förmodligen 
tappat vid något tillfälle. 
 
Utöver det danska myntet bestod fynden av järnföremål från maskiner, små föremål 
av aluminium, samt annat vanligt skräp. 
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Karta 8. Metallindikationer inom det mellersta utredningsområdet. 
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Norra undersökningsområdet 
 
Här föll de nordligaste delarna av området bort från undersökningen då det inte visade 
sig finnas någon grav på norra sidan av vägen. Området som ligger inom 150 m från 
den platsen har inte gåtts över med metalldetektor då det bedömdes att det inte var 
tillräckligt intressant ut ett gårdsperspektiv. 
 
Totalt markerades 143 platser inom den norra ytan och av dessa grävdes 6 platser. 
Materialet  i detta område var mer gårdsskrotbetonat än i de övriga två. Här fanns 
bland annat en del av en elkabel, en aluminiumplåt och en färgtub. Det här området är 
även det som ligger närmast dagens bebyggelse. 
 
 

 
Karta 9. Metallindikationer inom det nordligaste utredningsområdet. 
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Sammanfattning av metalldetekteringen 
 
Metalldetekteringen av områdena gav två platser som kan vara av ytterligare intresse. 
Dels den järnframställningsplats som finns i det södra området, dels kopparmyntet som 
hittades i det mellersta området.  
 
Det är endast dessa två platser som utifrån metalldetekteringen är intressanta. 
Resterande fynd som framkommit med metalldetektorn har varit moderna och inte 
indikerande för äldre bebyggelse. 
 
 

Schaktgrävning 
 
Sökschakten i åkermarken gjordes med 10 meters mellanrum. Schaktens bredd var 1,3-
1,4 m. Sökschakten grävdes till botten av ploglagret. Totalt grävdes ca 4 km sökschakt. 
Syftet med sökschakten var att på det sättet eventuellt komma åt lämningar av äldre 
bebyggelse eller liknande inom de tre områdena. Lagret med matjord var tämligen tunt 
och på vissa ställen var det inte mer än 0,1 m tj och aldrig tjockare än 0,4 m. 
 
 
Södra undersökningsområdet 
 

Inom det södra undersökningsområdet fanns 23 platser med avvikelser i marken under 
matjordslagret. Av dessa var 9 st olika varianter av kol- och sotfläckar, 6 brunfärgade fläckar, 4 
tegelfärgade ytor, 1 orangefärgad fläck samt 1 spik direkt under matjordslagret. Det finns även två 
ytstora avvikelser med svart matjord och sotig matjord. (Karta 10) 

Intressantast är de tegelfärgade ytorna som oftast ligger inom eller något utanför den yta som 
innehåller slag och svart jord (0,2,7). En av ytorna ligger i den SV delen av området. De tre som 
ligger i anslutning till den förmodade järnframställningsplatsen innehåller inget kol och tolkas 
som eventuella rester av ett malmupplag.  

I en av de ytor som innehåller kol (17) finns det även sporadiskt med trärester. Den platsen ligger 
i anslutning till en gammal källa som fram till mitten av 1900-talet varit i bruk men som 
förstördes vid vägbygget i områdets SV del. Om träresterna och kolet har med källan att göra går 
inte att avgöra men det är det enda stället där det framkom lite trärester. 

Punkt nr 4 är en närmast rund brun fläck , 0,2 m diam som är en tydlig igenfylld grop (bild 3) av 
något slag, stolphålsliknande men mer sannolikt är att det har legat en stor sten där vid någon 
tidpunkt som plöjts bort och efterlämnat sig ett hål som fyllts igen. Det faktum att det inte finns 
några fler liknande håligheter i nära anslutning stöder teorin om att det inte är ett stolphål. Nr 11 
är en liknande men mer oregelbunden brun fläck med kol och sot i ena kanten. Även nr 9 har kol 
och sot runt kanten men är mer orange i färg. 
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Bild 3. Punkt nr 4, nedgrävning. 

De två ytstora avvikelserna består av svart matjord (0) och sotig matjord (1). Den svarta 
matjorden ligger inom järnframställningsplatsen och tolkas som rester av en utplöjd kolbotten då 
det svarta troligen är sot. Järnframställningsplatsen består till stora delar av mörkare jord men den 
registrerade avvikelsen har ett kraftigare inslag av sot. Den sotiga yta som ligger långt ner i den 
södra delen av området är även det antingen rester efter en kolbotten eller att man eldat skräp på 
platsen. 
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Karta 10. Avvikelser under schaktgrävning i det södra utredningsområdet. 
 
 

Mellersta undersökningsområdet 
 
Inom det mellersta området finns fyra avvikelser registrerade. Samtliga är rödbrända 
ytor med inslag av kol och sot. (se bilaga) Samtliga är troligen rester av att det eldats på 
platsen, om det är en skogsbrand eller mer kontrollerad skräpbränning går inte att 
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avgöra. Det är dock inte bebyggelseindikerande i den mån att det går att koppla till äldre 
bebyggelse än den som finns på platsen idag. 

 
Karta 11. Avvikelser under schaktgrävning i det mellersta utredningsområdet. 

 
Norra undersökningsområdet 
 
I det nordligaste området finns fyra avvikelser registrerade. Alla fyra är spår efter samma 
stenpackning och är rester efter en väg som gått utefter vägkanten tidigare. 
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Karta 12. Avvikelser under schaktgrävning i det nordligaste utredningsområdet. 

 

Sammanfattning av sökschakten 
 
Schaktundersöknigen verifierade det metalldetekteringen påvisade gällande 
järnframtällningen. Inom samma område som det framkommit slagg vid detekteringen 
finns ytor med mycket kol och sot samt ytor med tegelfärgad jord som kan vara rester 
av malmupplägg. Förutom detta är det den ytterligare kolbottnen samt det ev stolphålet 
inom det södra undersökningsområdet som kan vara intressanta för ytterligare 
undersökningar.  
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I de övriga två områdena finns inget som föranleder att ytterligare undersökningar 
behöver göras. 
 

Resultat 
 
Utredningen har påvisat att Brunflo 68:1 inte är en gravhög utan ett sentida skyttevärn troligen 
från övningar under 1:a eller 2:a världskriget. I och med detta var området kring skyttevärnet inte 
intressant för ytterligare utredning med metalldetektor eller schaktgrävning. Det behövs heller 
inte någon ytterligare undersökning av platsen. 

Metalldetekteringen gav en intressant yta som är intressant för ytterligare 
utredning/undersökning och det är platsen där det legat en blästplats (järnframställningsplats) 
Metalldetekteringen gav inom den ytan måttligt med slagg och schaktgrävningen verifierade detta 
genom att det uppdagades mycket kol och sot inom ytan samt ytor med tegelfärgad jord som kan 
vara rester av malmupplägg. Hela platsen är utspridd genom långvarigt åkerbruk och det är i 
dagsläget omöjligt att säga exakt var själva blästern legat. Mängden slagg är lite liten och det kan 
tyda på att blästplatsen legat utanför området eller att slaggvarpet tagits bort vid någon tidpunkt. 
Ytan med den stora mängden kol och sot tyder på en kolbotten , kolupplag eller kolningsgrop. 
Då mängden kol och sot är så koncentrerad på både den som ligger inom ytan för 
järnframställningsplatsen är det troligt att den troliga kolbottnen legat där och inte att kolet och 
sotet flyttats dit på grund av plöjning av åkern. Om kolbottnen hör till järnframställningen bör 
den klassas som fornlämning och bör av den anledningen undersökas och dateras. 

Den punkt inom det södra området som tolkats som en igenfyllt hål skulle kunna vara intressant. 
Det är troligen inte ett stolphål då formen inte är tydligt rund, det finns heller inga fler liknade 
punkter inom rimligt avstånd som skulle stärka tesen om att det är stolphål från ett hus. 
Dessutom ligger platsen i en sluttning som inte är idealisk för ett långhus eller liknande. Teorin 
om att det är en sten som rubbats och att hålet sedan fyllt igen är den mest troliga. 

Det danska myntet från 1771 är ett så kallat lösfynd och har troligen tappats av någon och ligger 
inte i någon kontext som är intressant att utreda vidare. 

Det som skulle vara av ytterligare arkeologiskt intresse är att undersöka och datera platsen för 
järnframställningen för att se om den ligger inom det tänkta vägområdet eller inte. Dessutom är 
det av intresse att gräva ut och datera kolbottnarna för att se om det går att få reda på form och 
datering. Tidigare har vi daterat kolbottnar i nära anslutning till blästplatser i Härjedalen. Där har 
vi kunnat konstatera att liggmilor med största sannolikhet är samtida med själva blästern medan 
resmilor är betydligt yngre. Om det finns en liknande koppling i Jämtland vet vi inte. 

Nedgrävningen som troligen inte är ett stolphål från ett större hus/byggnad skulle kunna vara 
något annat och det är inte helt ointressant att ta reda på vad. 

Vad som eventuellt fortsättningsvis måste undersökas är Länsstyrelsens sak att bestämma. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. 

Inställningar för metalldetektering 
 
Södra området: 
Märke: Minelab CTX3030 
Sökspole: 28 cm (11tum) 
Sökläge: Beach 
Känslighet: 15-20  
Sökmetod: Linjer (N-S) med 10 m mellanrum 
Grävselektering: All metall som inte var små fragment av järn, troligen spik. 
Väder: Höstväder, regn, blåst, sol 
 
Mellersta delen, åkermark: 
Märke: Minelab CTX3030 
Sökspole: 28 cm (11tum) 
Sökläge: Relics 
Känslighet: 4-5  
Sökmetod: Linjer (N-S) med 10 m mellanrum 
Grävselektering: All metall som inte var små fragment av järn, troligen spik. 
Väder: Höstväder, regn, blåst, sol 
 
Mellersta delen, skogsmark: 
Märke: Minelab CTX3030 
Sökspole: 28 cm (11tum) 
Sökläge: Relics 
Känslighet: 7  
Sökmetod: Linjer (N-S) med 10 m mellanrum 
Grävselektering: All metall som inte var små fragment av järn, troligen spik. 
Väder: Höstväder, regn, blåst, sol 
 
Norra delen: 
Märke: Minelab CTX3030 
Sökspole: 28 cm (11tum) 
Sökläge: Relics 
Känslighet: 4-5  
Sökmetod: Linjer (N-S) med 10 m mellanrum 
Grävselektering: All metall som inte var små fragment av järn, troligen spik. 
Väder: Höstväder, regn, blåst, sol 
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Bilaga 2 

Tillvaratagna fynd i alla 
undersökningsområdena  

  
Fyndnr Fyndlista Fynd Material Storlek Datering Övrigt 

159 Metalldetektorfynd mellersta delen Mynt Koppar 29 mm 1771 Ena sidan har texten 1 SKILLING DANSKE 1771 och  

  

den andra sidan är krönt med krona och två C och två 7 i ett 
monogram 
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Bilaga 3 
Metalldetektorfynd södra undersökningsområdet 

 
Inga fynd tillvaratagna 

 

Fyndnr Fynd 
0 Hasp 
1 tomhylsa 
2 Söm? 
3 Söm 
4 Söm 
5 Spik 
6 Järnbit 
7  järnbit 
8 glasbit 
9 spik 

10 glasslagg 2 bitar 
11 glasslagg 2st 
12 järnslagg 1 
13 järnslagg 1 
14 glasslagg 2 
15 spik 
16 järnslagg 1 
17 glasslagg 1 
18 Svart jord 
19 järnslagg1 
20 svart jord 
21 järnslagg 1 
22 svart jord 
23 glasslagg 2 
24 glsslagg 2 
25 svart jord 
26 järnslagg 1 
27 svart jord 
28 järnslagg 1 
29 svart jord 
30 järnspik 
31 hästskosöm 
32 hästskosöm 
33 ståltråd 
34 järnspik 
35 hake av järn 
36 järnspik 

37 spik 
38 järnten 
39 järntråd 
40 spik 
41 spik 
42 spik 
43 spik 
44 spik 
45 plombfynd 
46 skruv träskruv 
47 ögla av järn 
48  järnten 
49 spik 
50 järnplåt med litet hål 
51 spik 
52 sik 2 st 
53 spik 
54 sölja 
55 spik 
56 järnten med hål 
57 spik 
58 porslin bit 
59 spik 
60 liten järnten 
61 hästskosömm 

62
järnslag, knytnävestor, inlag av 
bränd lera 

63 spik 
64 spik 
65 liten spik 
66 spik 
67 järnten 
68 pytteliten spik 
69 hästsko 
70 järn 
71 järnfragment 
72 järnfragment 
73 järnfragment 
74 järnfragment 
75 järnfragment 
76 järnfragment 
77 hästskosöm 
78 järnslagg 
79 järnfragment 
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80 järnfragment 
81 järnslagg 
82 svart jord 
83 järnfragment 
84 järnfragment 
85 järnfragment 
86 järnslagg 
87 järnfragment 
88 järnslagg 
89 järnfragment 
90 järnfragment 
91 järnslagg 
92 järnfragment 
93 järnslagg 
94 järnslagg 
95 järnslagg 
96 järnslagg 
97 spik 
98 järnfragment 
99 järnfragment 

100 järnfragment 
101 spik 
102 hästskosöm 
103 järnfragment 
104 järnfragment 
105 hästskosöm 
106 järnfragment 
107 järnfragment 
108 järnfragment 
109 järnfragment 
110 järnfragment 
111 järnfragment 
112 järnfragment 
113 järnfragment 
114 järnfragment 
115 järnfragment 
116 järnfragment 
117 järnfragment 
118 järnfragment 
119 järnfragment 
120 järnfragment 
121 järnfragment 
122 järnfragment 

123 franskskuv, järnbeslag 
124 järnfragment 
125 sölja av koppar 
126 kopparplåt 
127 slagg 
128 järnfragment 
129 järnfragment 
130 järnfragment 
131 järnfragment 
132 järnfragment 
133 järnfragment 
134 svart jord 
135 järnfragment 
136 järnfragment 
137 järnfragment 
138 järnfragment 
139 järnfragment 
140 järnfragment 
141 järnfragment 
142 järnfragment 
143 järnfragment 
144 järnfragment 
145 järnslagg 
146 järnfragment 
147 järnfragment 
148 järnfragment 
149 järnfragment 
150 järnfragment 
151 järnfragment 
152 liten järnkrok 
153 järnfragment 
154 järnfragment 
155 järnfragment 
156 järnfragment 
157 järnfragment 
158 järnfragment 
159 järnfragment 
160 järnfragment 
161 järnfragment 
162 järnfragment 
163 järnfragment 
164 järnfragment 
165 järnfragment 
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166 järnfragment 
167 järnfragment 
168 järnfragment 
169 järnfragment 
170 järnfragment 
171 järnfragment 
172 kvadratisk bricka av järn 
173 järnfragment 
174 järnfragment 
175 järnfragment 
176 järnfragment 
177 järnfragment 
178 järnfragment 
179 järnfragment 
180 järnfragment 
181 järnfragment 
182 järnfragment 
183 järnfragment 
184 liten järnplåt 
185 järnfragment 
186 järnfragment 
187 järnfragment 
188 järnfragment 
189 järnfragment 
190 järnfragment 
191 järnfragment 
192 järnfragment 
193 järnfragment 
194 järnfragment 
195 järnfragment 
196 järnfragment 
197 järnfragment 
198 järnfragment 
199 järnfragment 
200 järnfragment 
201 järnfragment 
202 järnfragment 
203 järnfragment 
204 järnfragment 
205 järnfragment 
206 järnfragment 
207 järnfragment 
208 järnfragment 

209 järnfragment 
210 järnfragment 
211 järnfragment 
212 järnfragment 
213 järnfragment 
214 järnfragment 
215 järnfragment 
216 järnfragment 
217 järnfragment 
218 järnfragment 
219 järnfragment 
220 järnfragment 
221 järnfragment 
222 järnfragment 
223 järnfragment 
224 järnfragment 
225 järnfragment 
226 järnfragment 
227 järnfragment 
228 järnfragment 
229 järnfragment 
230 järnfragment 
231 järnfragment 
232 järnfragment 
233 järnfragment 
234 järnfragment 
235 järnfragment 
236 järnfragment 
237 järnfragment 
238 järnplåt med hål 
239 kätting del av, grov tre länkar 
240 järnfragment 
241 järnfragment 
242 järnfragment 
243 järnfragment 
244 järnfragment 
245 järnfragment 
246 järnfragment 
247 järnfragment 
248 järnslagg 
249 järnfragment 
250 järnfragment 
251 järnfragment 
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252 järnfragment 
253 järnfragment 
254 järnfragment 
255 järnfragment 
256 järnfragment 
257 järnfragment 
258 järnfragment 
259 järnfragment 
260 järnfragment 
261 järnfragment 
262  aluminiumbricka med hål 
263 järnfragment 
264 järnfragment 
265 järnfragment 
266 järnfragment 
267 järnfragment 
268 järnfragment 
269 järnfragment 
270 järnfragment 
271 järnfragment 
272 järnfragment 
273 järnfragment 
274 järnfragment 
275 järnfragment 
276 järnfragment 
277 järnfragment 
278 järnfragment 
279 järnfragment 
280 järnfragment 
281 järnfragment 
282 järnfragment 
283 järnfragment 
284 järnfragment 
285 järnfragment 
286 järnfragment 
287 järnfragment 
288 järnfragment 
289 järnfragment 
290 järnfragment 
291 järnfragment 
292 järnfragment 
293 järnfragment 
294 järnfragment 

295 järnfragment 
296 järnfragment 
297 järnfragment 
298 järnfragment 
299 järnfragment 
300 järnfragment 
301 järnfragment 
302 järnfragment 
303 järnfragment 
304 järnfragment 
305 järnfragment 
306 järnfragment 
307 järnfragment 
308 järnfragment 
309 järnfragment 
310 järnfragment 
311 järnfragment 
312 järnfragment 
313 järnfragment 
314 järnfragment 
315 järnfragment 
316 järnfragment 
317 järnfragment 
318 järnfragment 
319 järnfragment 
320 järnfragment 
321 järnfragment 
322 järnfragment 
323 järnfragment 
324 järnfragment 
325 oval, tillplattad blybit 
326 järnfragment 
327 järnfragment 
328 järnfragment 
329 järnfragment 
330 järnfragment 
331 järnfragment 
332 järnfragment 
333 järnfragment 
334 järnfragment 
335 järnfragment 
336 järnfragment 
337 järnfragment 
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338 järnfragment 
339 järnfragment 
340 järnfragment 
341 järnfragment 
342 järnfragment 
343 järnfragment 
344 järnfragment 
345 järnfragment 
346 järnfragment 
347 järnfragment 
348 järnfragment 
349 järnfragment 
350 järnfragment 
351 järnfragment 
352 järnfragment 
353 järnfragment 
354 järnfragment 
355 järnfragment 
356 järnfragment 
357 järnfragment 
358 järnfragment 
359 järnfragment 
360 järnfragment 
361 järnfragment 
362 järnfragment 
363 järnfragment 
364 järnfragment 
365 järnfragment 
366 järnfragment 
367 järnfragment 
368 tomhyllsa 
369 järnfragment 
370 järnfragment 
371 järnfragment 
372 järnfragment 
373 järnfragment 
374 järnfragment 
375 järnfragment 
376 järnfragment 
377 järnfragment 
378 järnfragment 
379 järnfragment 
380 järnfragment 

381 järnfragment 
382 järnfragment 
383 järnfragment 
384 järnfragment 
385 järnfragment 
386 järnfragment 
387 järnfragment 
388 järnfragment 
389 järnfragment 
390 järnfragment 
391 järnfragment 
392 järnfragment 
393 järnfragment 
394 järnfragment 
395 järnfragment 
396 järnfragment 
397 järnfragment 
398 järnfragment 
399 järnfragment 
400 järnfragment 
401 järnfragment 
402 järnfragment 
403 järnfragment 
404 tomhyllsa 
405 tomhyllsa 
406 spik 
407 järnfragment 
408 järnfragment 
409 järnfragment 
410 järnfragment 
411 järnfragment 
412 järnfragment 
413 järnfragment 
414 järnfragment 
415 fyrkantig sölja av koppar 
416 järnfragment 
417 järnfragment 
418 järnfragment 
419 järnfragment 
420 järnfragment 
421 järnfragment 
422 järnfragment 
423 järnfragment 
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424 sågtandat vektyg, del av 
425 järnfragment 
426 järnfragment 
427 järnfragment 
428 järnfragment 
429 järnfragment 
430 järnfragment 
431 järnfragment 
432 järnfragment 
433 järnfragment 
434 järnfragment 
435 järnfragment 
436 järnfragment 
437 järnfragment 
438 järnfragment 
439 järnfragment 
440 järnfragment 
441 järnfragment 
442 järnfragment 
443 tomhyllsa 
444 järnfragment 
445 järnfragment 
446 järnfragment 
447 järnfragment 
448 järnfragment 
449 järnfragment 
450 järnfragment 
451 järnfragment 
452 järnfragment 
453 järnfragment 
454 koppartråd, ringformad 
455 järnfragment 
456 järnfragment 
457 tomhyllsa 
458 järnfragment 
459 järnfragment 
460 järnfragment 
461 järnfragment 
462 järnfragment 
463 järnfragment 
464 järnfragment 
465 järnfragment 
466 järnfragment 

467 järnfragment 
468 järnfragment 
469 järnfragment 
470 järnfragment 
471 järnfragment 
472 järnfragment 
473 järnfragment 
474 järnfragment 
475 järnfragment 
476 järnfragment 
477 järnfragment 
478 järnfragment 
479 järnfragment 
480 järnfragment 
481 järnfragment 
482 järnfragment 
483 järnfragment 
484 järnfragment 
485 järnfragment 
486 järnfragment 
487 tomhyllsa 
488 järnfragment 
489 järnfragment 
490 järnfragment 
491 järnfragment 
492 järnfragment 
493 järnfragment 
494 aluminiumplåt, liten 
495 järnfragment 
496 järnfragment 
497 järnfragment 
498 järnfragment 
499 järnfragment 
500 järnfragment 
501 järnfragment 
502 järnfragment 
503 järnfragment 
504 järnfragment 
505 blyplomb 
506 järnfragment 
507 järnfragment 
508 järnfragment 
509 järnfragment 
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510 järnfragment 
511 järnfragment 
512 järnfragment 
513 järnfragment 
514 järnfragment 
515 järnfragment 
516 aluminiumkapsyl 
517 järnfragment 
518 järnfragment 
519 järnfragment 
520 järnfragment 
521 järnfragment 
522 järnfragment 
523  järnmutter 
524 järnfragment 
525 järnfragment 
526 järnfragment 
527 järnfragment 
528 järnfragment 
529 järnfragment 
530 järnfragment 
531 järnfragment 
532 järnfragment 
533 järnfragment 
534 järnfragment 
535 järnfragment 
536 järnfragment 
537 järnfragment 
538 järnfragment 
539 järnfragment 
540 järnfragment 
541 järnfragment 
542 järnfragment 
543 järnfragment 
544 järnfragment 
545 järnfragment 
546 järnfragment 
547 järnfragment 
548 järnfragment 
549 järnfragment 
550 järnfragment 
551 järnfragment 
552 järnfragment 

553 järnfragment 
554 järnfragment 
555 järnfragment 
556 järnfragment 
557 järnfragment 
558 järnfragment 
559 järnfragment 
560 järnfragment 
561 järnfragment 
562 järnfragment 
563 järnfragment 
564 järnfragment 
565 järnfragment 
566 järnfragment 
567 järnfragment 
568 järnfragment 
569 järnfragment 
570 järnfragment 
571 järnfragment 
572 järnfragment 
573 järnfragment 
574 järnfragment 
575 järnfragment 
576 järnfragment 
577 järnfragment 
578 järnfragment 
579 järnfragment 
580 järnfragment 
581 järnfragment 
582 järnfragment 
583 järnfragment 
584 järnfragment 
585 järnfragment 
586 järnfragment 
587 järnfragment 
588 järnfragment 
589 järnfragment 
590 järnfragment 
591 järnfragment 
592 järnfragment 
593 järnfragment 
594 järnfragment 
595 järnfragment 
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596 järnfragment 
597 järnfragment 
598 järnfragment 
599 järnfragment 
600 järnten 
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Bilaga 4 

Metalldetektorfynd mellersta undersökningsområdet 

 
Endast fyndnr 159, kopparmynt, tillvarataget 

 

Fyndnr Fynd 
0 tomhyllsa 
1 ståltråd 
2 järnfragment 
3 järnfragment 
4 järnfragment 
5 järnfragment 
6 järnfragment 
7 järnfragment 
8 järnfragment 
9 järnfragment 

10 plåtbit 
11 järnfragment 
12 havt grytlock i gjujärn 
13 järnfragment 
14 tomhyllsa 
15 järnfragment 
16 järnfragment 
17 järnfragment 
18 järnfragment 

19 
järnbit med två hål, 
jordbruksmaskin 

20 järnfragment 
21 järnfragment 
22 järnfragment 
23 järnfragment 
24 järnfragment 
25 järnfragment 
26 järnfragment 
27 järnfragment 
28 järnfragment 
29 järnfragment 
30 järnfragment 
31 järnfragment 
32 järnfragment 
33 järnfragment 

34 järnfragment 
35 järnfragment 
36 järnfragment 
37 järnfragment 
38 järnfragment 
39 järnfragment 
40 järnfragment 
41 järnfragment 
42 järnfragment 
43 järnfragment 
44 järnfragment 
45 järnfragment 
46 järnfragment 
47 järnfragment 
48 järnfragment 
49 järnfragment 
50 järnfragment 
51 järnfragment 
52 järnfragment 
53 järnfragment 
54 järnfragment 
55 järnfragment 
56 järnfragment 
57 järnfragment 
58 järnfragment 
59 järnfragment 
60 järnfragment 
61 järnfragment 
62 järnfragment 
63 järnfragment 
64 järnfragment 
65 järnfragment 
66 järnfragment 
67 järnfragment 
68 järnfragment 
69 järnfragment 
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70 järnfragment 
71 järnfragment 
72 järnfragment 
73 järnfragment 
74 järnfragment 
75 järnfragment 
76 järnfragment 
77 järnfragment 
78 järnfragment 
79 järnfragment 
80 järnfragment 
81 järnfragment 
82 järnfragment 
83 järnfragment 
84 järnfragment 
85 järnfragment 
86 järnfragment 
87 rivkapsyl av aluminium 
88 järnfragment 
89 järnfragment 
90 järnfragment 
91 järnfragment 
92 järnfragment 
93 järnfragment 
94 järnfragment 
95 järnfragment 
96 järnfragment 

97 
järndel, troligen till äldre 
harv 

98 järnfragment 
99 liten järnplåt 

100 järnfragment 
101 järnfragment 
102 järnfragment 
103 järnfragment 
104 järnfragment 
105 järnfragment 
106 spik 
107 järnfragment 
108 järnfragment 
109 järnfragment 
110 järnfragment 
111 spik 

112 järnfragment 
113 järnfragment 
114 järnfragment 
115 järnfragment 
116 järnfragment 
117 järnfragment 
118 järnfragment 
119 järnfragment 
120 järnfragment 
121 järnfragment 
122 järnfragment 
123 järnfragment 
124 järnfragment 
125 järnfragment 
126 järnfragment 
127 järnfragment 
128 järnfragment 
129 järnfragment 
130 järnfragment 
131 järnfragment 
132 knapp av aluminium 
133 järnfragment 
134 järnfragment 
135 järnfragment 
136 järnfragment 
137 järnfragment 
138 järnfragment 
139 järnfragment 
140 järnfragment 
141 järnfragment 
142 järnfragment 
143 järnfragment 
144 järnfragment 
145 järnfragment 
146 järnfragment 
147 järnfragment 
148 järnfragment 
149 järnfragment 
150 järnfragment 
151 järnfragment 
152 järnfragment 
153 järnfragment 
154 järnfragment 
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155 järnfragment 

156 
egg av trekantig 
målarskrapa 

157 järnfragment 
158 järnfragment 
159 kopparmynt 
160 järnfragment 
161 järnfragment 
162 järnfragment 
163 järnfragment 
164 järnfragment 
165 järnfragment 
166 järnfragment 
167 järnfragment 
168 järnfragment 
169 järnfragment 
170 järnfragment 
171 järnfragment 

172 järnfragment 
173 järnfragment 
174 spik 
175 järnfragment 
176 järnfragment 
177 järnfragment 
178 järnfragment 
179 järnbleck 
180 förkromad mutter 
181 järnfragment 
182 järnfragment 
183 järnfragment 
184 järnfragment 
185 järnfragment 
186 liten plåtburk 
187 järnfragment 
188 järnfragment 
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Bilaga 5 

Metalldetektorfynd norra undersökningsområdet 

 

Inga fynd tillvaratagna 
 
 
Fyndnr Fynd 

0 järnfragment 
1 järnfragment 
2 järnfragment 
3 järnfragment 
4 järnfragment 
5 järnfragment 
6 järnfragment 
7 järnfragment 
8 järnfragment 
9 järnfragment 

10 järnfragment 
11 järnfragment 
12 järnfragment 
13 järnfragment 
14 järnfragment 
15 järnfragment 
16 järnfragment 
17 järnfragment 
18 järnfragment 
19 järnfragment 
20 bit av elkabel 
21 järnfragment 
22 järnfragment 
23 tunn aluminium plåt 
24 järnfragment 
25 järnfragment 
26 järnfragment 
27 järnfragment 
28 järnfragment 
29 järnfragment 
30 järnfragment 
31 järnfragment 
32 järnfragment 
33 järnfragment 
34 järnfragment 

35 järnfragment 
36 lock till grovsnusburk 
37 järnfragment 
38 järnfragment 
39 järnfragment 
40 järnfragment 
41 järnfragment 
42 järnfragment 
43 järnfragment 
44 järnfragment 
45 järnfragment 
46 järnfragment 
47 järnfragment 
48 järnfragment 
49 järnfragment 
50 järnfragment 
51 järnfragment 
52 järnfragment 
53 järnfragment 
54 järnfragment 
55 järnfragment 
56 järnfragment 
57 järnfragment 
58 järnfragment 
59 järnfragment 
60 järnfragment 
61 järnfragment 
62 järnfragment 
63 järnfragment 
64 järnfragment 
65 järnfragment 
66 järnfragment 
67 järnfragment 
68 järnfragment 
69 järnfragment 
70 spik 
71 järnfragment 
72 järnfragment 
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73 järnfragment 
74 järnfragment 
75 järnfragment 
76 järnfragment 
77 järnfragment 
78 järnfragment 
79 järnfragment 
80 järnfragment 
81 järnfragment 
82 järnfragment 
83 järnfragment 
84 järnfragment 
85 järnfragment 
86 järnfragment 
87 järnfragment 
88 järnfragment 
89 järnfragment 
90 järnfragment 
91 järnfragment 
92 järnfragment 
93 järnfragment 
94 järnfragment 
95 järnfragment 
96 järnfragment 
97 järnfragment 
98 järnfragment 
99 järnfragment 

100 järnfragment 
101 järnfragment 
102 järnfragment 
103 järnfragment 
104 järnfragment 
105 järnfragment 
106 järnfragment 
107 järnfragment 
108 järnfragment 
109 järnfragment 
110 järnfragment 
111 järnfragment 
112 järnfragment 
113 järnfragment 
114 järnfragment 
115 järnfragment 

116 järnfragment 
117 järnfragment 
118 järnfragment 
119 färgtub av aluminium 
120 järnfragment 
121 järnfragment 
122 järnfragment 
123 järnfragment 
124 järnfragment 
125 järnfragment 
126 järnfragment 
127 järnfragment 
128 järnfragment 
129 järnfragment 
130 del av aluminiumkapsyl 
131 järnfragment 
132 järnfragment 
133 järnfragment 
134 järnfragment 
135 järnfragment 
136 järnfragment 
137 järnfragment 
138 järnfragment 
139 järnfragment 
140 järnfragment 
141 järnfragment 
142 järnfragment 
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Bilaga 6 

  

Schaktfynd södra undersöknigsområdet (punkter) 

 
Inga fynd tillvaratagna 
Fyndnr Fynd 

0 tegelfärgad fläck, 1X0,5 m st , N-S. 
1 kol och sotfläck 1 m st 
2 tegelfärgad fläck, 0,4 m st,malmupplag?  0,1 m dj. 
3 brun fläck, 1x0,4 m st  (NÖ-SV). 
4 närmast rund brun fläck, 0,2 m diam. 
5 brun fläck, 0,6 m st 
6 brun fläck 0,2 m st 
7 tegelfärgad fläck, 0,2 m st 
8 sotfläck, 1 m st 
9 orange fläck med kol och sot i kanterna, 0,3 m st. 

10 kol och sotfläck, 0,5 m st. 
11 brun fläck med kol och sot i ena kanten, 0,4m st. 
12 kol, 0,4x0,2 m nö-sv 
13 kol, 0,4x0,4m 
14 inom 1 m diam flera små kolfläckar små sten 
15 måttligt med sot0,7 m diam 
16 kol, 1x0,2 m nö-sv 
17 kol, sot och sporsdiskt med trärester. Alldeles N om källan.  2,5 m st 
18 1 m diam oregelbundet, fläckvis kol och  brunrödjord. 
19 spik direkt under matjordslagret 
20 Rödbrun yta 0,6 m st. Inslag av kol 
21 Rödbrun/tegelfärgad yta, 1,3x1 m, innehållandes kol o sot. 
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Bilaga 7 

 Schaktfynd södra undersökningsområdet (ytor) 

 
Inga fynd tillvaratagna 
 
Fyndnr Fynd 

0 svart matjord 
1 sotig matjord 
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Bilaga 8 

 Schaktfynd mellersta undersökningsområdet 

 
Inga fynd tillvaratagna 
 
Fyndnr Fynd 

0 Rödbränd jord m inslag av kol, 1,5x0,3 m 
1 Rödbränd jord m inslag av kol, 0,6x0,4 m 
2 Rödbränd jord m inslag av kol,  1,6x0,7 m 
3 Rödbränd jord m inslag av kol,  1,3x0,6 m 
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Bilaga 9 

 Schaktfynd norra undersökningsområdet 

 
Inga fynd tillvaratagna 
 
Fyndnr Fynd 

0 Stenpackning, vägsträckning, knytnävsstorlek och mindre, enstaka större 
1 Stenpackning, vägsträckning, knytnävsstorlek och mindre, enstaka större 
2 Stenpackning, vägsträckning, knytnävsstorlek och mindre, enstaka större 
3 Stenpackning, vägsträckning, knytnävsstorlek och mindre, enstaka större 
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Bilaga 10 

Karta över metalldetektorfynd i södra undersökningsområdet 
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Bilaga 11 

Karta över metalldetektorfynd i mellersta undersökningsområdet 
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Bilaga 12 

Karta över metalldetektorfynd i norra undersökningsområdet 
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Bilaga 13 

Karta över sökschakt i södra undersökningsområdet 
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Bilaga 14 

Karta över sökschakt i mellersta undersökningsområdet 
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Bilaga 15 

Karta över sökschakten i norra undersökningsområdet 
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Bilaga 16 

Webblankett till FMIS 
 

 

Redovisning av utförd undersökning enligt 11-13 §§ KML 

Geografiska och administrativa uppgifter 
Län 
Jämtland 

Kommun
Östersund 

Landskap 
Jämtland 

Socken 
Brunflo 

Fastighet/kvarter
Brunflo-Gärde 1:8, 1:6, 1:16, 1:12, 
2:14 

Kartblad

  

Beslutande länsstyrelse (datum för 
beslut) 
Jämtland (2016-09-10) 

Länsstyrelsens dnr 431-4835-
2016 

Beslut enligt KML 
Arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11§ 
KML 

Undersökningens art och omfattning 
Undersökarens dnr/projektnr 125-
2016 

Typ av undersökning/åtgärd 
Arkeologisk utredning 

Fältarbetstid start/slut
2016-09-29 - 2016-11-01 

Undersökande/ansvarig organisation 
Jamtli 

Projektansvarig
Anna Engman 

Typ av exploatering

Uppdragsgivare/exploatör 
  

Antal 
arbetsdagar 
  

Beräknad rapporttid

  
Total faktisk kostnad

  

Berörda RAÄ-nr, datering och lägesbestämning 
Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr) Brunflo 
68:1, 169:1, 457,458, Slaggförekomst 

 

Datering 
  

 

Mätmetod 
GPS 

Kommentar kring inmätning

  
Skala 
  
Medelfel vid inmätning 
  

Objekttabell för lämningstyper 
RAÄ-nr 
Brunflo 68:1 

Tillfälligt arbetsid. 
(obj.nr) 

Osäker
position 
Nej 

Ej synlig 
ovan mark 
Nej 

Lägsta nivå 
(möh) 
  

Högsta nivå (möh)

  

Antal 
1 

Lämningstyp 
Stridsvärn 

Egenskapstyp

  
Egenskapsvärde(n) 

Antikvarisk bedömning 
Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Skadestatus 
Välbevarad 

Undersökningsstatus 
Ej undersökt 

Aktualiserad bedömning 
Lämningstypslista 
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Beskrivning 
Skyttevärn, 12x6 m (NÖ-SV), bestående av ett grop, 1,5x2m och 1 m dj, med förbindelsegång i Ö, 8 m l, 1 m br och 
intill 0,4 m dj. Runt värnet är en bågformad vall, 12x5 m (NÖ-SV). 

Skyttevärnet har anlagts under 1900-tal, mest troligt under övningar i samband med 1:a eller 2:a världskriget. Den 
här typen av ståvärn med förbindelsegång är typiska för första halvan av nittonhundratalet. Att det skulle röra sig 
om ett äldre värn är inte troligt. 
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning
I samband med arkeologisk utredning 2016 inför byggandet av förbifart Brunflo ändrades lämningstypen från Hög? til 
Stridsvärn. 

Objekttabell för lämningstyper 
RAÄ-nr Tillfälligt arbetsid. (obj.nr)

Slaggförekomst 
Osäker position 
Nej 

Ej synlig ovan mark 
Nej 

Lägsta nivå (möh) 
  

Högsta nivå (möh)

  
Sammansatt lämningstyp 
Blästplats 
Antal 
1 

Lämningstyp 
Blästbrukslämning 

Egenskapstyp 
Typ 

Egenskapsvärde(n) Slagg/slaggvarp

Antal 
1 

Lämningstyp 
Kolningsanläggning 

Egenskapstyp 
Typ 

Egenskapsvärde(n) 
Kolbotten obestämd 

Antikvarisk bedömning 
Bevakningsobjekt 

Skadestatus 
Välbevarad 

Undersökningsstatus 
Ej undersökt 

Aktualiserad bedömning 
Annat underlag 

Beskrivning 
Blästplats?, 115x30 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 slaggvarp med sparsamt med slagg och minst 1 kolbotten. Både 
slaggvarpet och kolbottnen är utplöjda och kraftigt påverkade av åkerbruk. 

Blästplatsen upptäcktes i samband med arkeologisk utredning 2016 inför byggandet av förbifart Brunflo. 
Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning
Platsen bedöms som Bevakningsobjekt då den är så kraftigt utplöjd att det inte går att avgöra om själva slaggvapet 
legat inom det markerade området eller utanför utredningsområdet. 

Referenser 
Inget kartmaterial bifogat 
Skriftlig Källa 
Berörda RAÄ-nr/objekt-nr 
Brunflo 68:1, 169:1, 457, 458, Slaggförekomst
Skriftlig källa 
Engman, A. 2016. Förbifart Brunflo. Arkeologisk utredning etapp 2. Jamtli rapportserie 2017:1 

Ingen bildinformation bifogad 
Filnamn Typ Storlek 
slagg_och_svart_jord.cpg application/octet-stream 0.00 Megabyte

slagg_och_svart_jord.dbf application/octet-stream 0.00 Megabyte

slagg_och_svart_jord.prj application/octet-stream 0.00 Megabyte

slagg_och_svart_jord.sbn application/octet-stream 0.00 Megabyte

slagg_och_svart_jord.sbx application/octet-stream 0.00 Megabyte

slagg_och_svart_jord.shp application/octet-stream 0.00 Megabyte

slagg_och_svart_jord.shx application/octet-stream 0.00 Megabyte

Redovisning 
Sammanfattning av undersokningsresultaten 
  
Förslag till fortsatta åtgärder

  
Meddelande till FMIS 
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Referensnummer för den inskickade blanketten är: 1480 

Blankett inskickad av: Anna Engman (anna.engman@jamtli.com) 063150140 
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Bilaga 17 

Bilder på undersökningsområdet  

 
 

 

Bild över södra undersökningsområdet under schaktkontrollen, sett från söder. 

 

Bild över södra undersökningsområdet efter återställning, sett från söder. 
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Bild på mellersta undersökningsområdet efter återställning, sett från söder. 

 

Bild på norra undersökningsområdet efter återställning, sett från söder. 
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Tekniska och administrativa uppgifter 
 
 
Jamtlis dnr:   125-2016 F5CC   
Uppdragsgivare/Finansiär:  Trafikverket 
Länsstyrelsens dnummer:  431-4835-2016 
 
Kommun:   Östersund 
Socken:   Brunflo 
Fastighet:   Brunflo-Gärde 1:8, 1:6, 1:16, 1:12, 2.14 
 
Undersökningstyp:   Arkeologisk utredning, etapp 2 
Undersökningstid:   september-oktober 2016 
Tid i fält:   223 h 
Förberedelser och rapport:   125 h 
Personal:     Antikvarierna Anna Engman, Karl-Johan Olofsson, 

Annabell Rahm, Jamtli 
Undersökt yta:      ca 4 ha    
Koordinater:   N 6994624 E 492929 
Koordinatsystem:    SWEREF 99 TM   
Dok material:   Dokumentationsmaterial förvaras på Jamtli. 
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