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Burlöv - Tågarp 17_1 - fu.docx 

Angående arkeologisk förundersökning, fornlämning nr 47:2 i Bur-
lövs socken, belägen inom fastigheten Tågarp 17:1, Burlövs kom-
mun, Skåne län 
 
Arkeologerna, Statens Historiska Museer, har 2017-08-28 – 2017-09-01 genomfört 
en arkeologisk Förundersökning inom ovan rubricerade fastighet. Syftet med förun-
dersökningen var att fördjupa kunskapen om fornlämningarna. Dess mål var att klar-
göra fornlämningarnas innehåll, datering och kunskapspotential. 
 
Vid undersökningen kunde utbredningen av boplatsen (nr 47:2 i Burlövs socken) 
snävas in och koncentreras kring det höjdparti som finns i områdets sydvästra del. 
Stolphål från åtminstone ett långhus låg i anslutning till den kända boplatsen som 
tydligt avgränsas med lertäktsgropar i ytterkanterna. Fynden i dessa anläggningar be-
stod i keramik, lerblocksfragment och djurben. En mycket preliminär datering uti-
från dessa är förromersk järnålder (cirka 500 - 1 f.Kr). De områden som undersök-
tes längre åt norr och öster, visade att möjliga gropar och stolphål från utredningen 
var rester och delar av våtmarkslager.  
 
Den samlade bedömningen är att inga vidare arkeologiska undersökningar krävs 
inom området. All nödvändig arkeologisk dokumentation kunde genomföras inom 
ramen för förundersökningen. Det finns sålunda inte några hinder från arkeologisk 
synpunkt att fortsätta planerade arbeten.  
 
Detta meddelande är bekräftat digitalt och saknar därför underskrift. 
 
 
Sven Nerius 
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Redovisning av utförd undersökning enligt 
11-13 §§ KML

Referensnummer för den inskickade 
blanketten är: 2256

Geografiska och administrativa uppgifter
Län

Skåne
Kommun

Burlöv
Landskap

Skåne

Socken

Burlöv
Fastighet/kvarter

Tågarp 17:1
Kartblad

2C4f

Beslutande länsstyrelse (datum för 
beslut)

Skåne (2017-06-16)

Länsstyrelsens dnr

431-4152-
2017

Beslut enligt KML

Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 
13§ KML

Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr

512-2017-238
Typ av undersökning/åtgärd

Arkeologisk 
förundersökning

Fältarbetstid start/slut

2017-08-28 - 2017-
09-01

Undersökande/ansvarig organisation

Arkeologerna, Statens historiska 
museer

Projektansvarig

Christoffer Hagberg
Typ av exploatering

Uppdragsgivare/exploatör

Burlövs kommun
Antal 
arbetsdagar

Beräknad 
rapporttid

Total faktisk kostnad

Beräknat Yta, ext (m2)

33300
Yta (m2)

2500
Volym (m3) Schakt (m) Timmar, grov Timmar, arkeolog

80
Timmar, maskin

48

Undersökt Yta, ext (m2) Yta (m2)

4500
Volym (m3) Schakt (m) Timmar, grov Timmar, arkeolog

80
Timmar, maskin

48

Berörda RAÄ-nr, datering och lägesbestämning
Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

Burlöv 47:2

Datering

Äldre järnålder

Mätmetod

RTK
Kommentar kring inmätning

Inmätt direkt till Intrasis3.

Skala

Medelfel vid inmätning
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Objekttabell för lämningstyper

RAÄ-nr

Burlöv 47:2
Tillfälligt arbetsid. (obj.nr) Osäker 

position
Ej synlig ovan 
mark

✓

Lägsta nivå 
(möh)

1,5

Högsta nivå 
(möh)

2,6

Sammansatt lämningstyp

Boplats

Antal

34
Lämningstyp

Boplatsgrop
Egenskapstyp Egenskapsvärde(n)

Antikvarisk bedömning

Undersökt och 
borttagen

Skadestatus

Undersökt och 
borttagen

Undersökningsstatus

Undersökt och 
borttagen

Aktualiserad bedömning

Annat underlag

Beskrivning

Avgränsad yta: cirka 110x60 m (N-S). Vid arkeologisk förundersökning i augusti 
2017 kunde utbredningen av boplatsen snävas in och koncentreras kring det 
höjdparti som finns i områdets sydvästra del. Stolphål utgörande ett säkert och ett 
möjligt långhus låg i anslutning till den kända boplatsen som tydligt avgränsas med 
lertäktsgropar i ytterkanterna. Fynden i dessa anläggningar bestod i keramik, 
lerblocksfragment och djurben. En mycket preliminär datering utifrån dessa är 
förromersk järnålder (cirka 500-0 f.Kr). De områden som undersöktes längre åt norr 
och öster, visade att möjliga gropar och stolphål från utredningen var rester och 
delar av våtmarkslager. Inga vidare undersökningar föreslås inom området, då 
boplatsen Burlöv 47:2 anses inom den här ytan vara avgränsad och dokumenterad i 
sin helhet.

Antikvarisk kommentar/motivering till aktualiserad bedömning

Fyndmaterial

Keramik, djurben, lerblocksfragment.

Orientering

Väster om gamla Lundavägen, söder om mossvägen. Inom fastigheten Tågarp 17:1.

Terräng

Böljande slättlandskap, med flera våtsänkor. Området är i dag åkermark.

Vegetation

Odlingsmark.
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Referenser
Inget kartmaterial bifogat
Ingen skriftlig källa bifogad
Ingen bildinformation bifogad
Filnamn Typ Storlek

Burlov_47_2_boplatsyta.dbf application/octet-stream 0.00 Megabyte

Burlov_47_2_boplatsyta.shp application/octet-stream 0.00 Megabyte

Burlov_47_2_boplatsyta.shx application/octet-stream 0.00 Megabyte

Redovisning
Sammanfattning av undersokningsresultaten

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne har Arkeologerna, Statens historiska museer 
utfört en arkeologisk förundersökning inom delar av fastigheten Tågarp 17:1, efter 
beställning av Burlövs kommun. Förundersökningen utfördes med anledning av 
pågående detaljplanering.

Förundersökningen genomfördes mellan 28/8-1/9 2017. Sju ytor och två schakt 
banades av med maskin, med en samlad schaktyta om 4 500 kvadratmeter över ett 
33 300 kvadratmeter stort förundersökningsområde. Sedan utredningen var det 
känt att ytan skulle komma att i söder och väster överlappa den kända 
järnåldersboplatsen Burlöv 47:2. Området skärs av flera djupa våtsänkor, varför det 
ansågs av vikt att utreda dessa områdens förhållande till boplatsen.

Tidigt kunde det konstateras att boplatslämningarna var koncentrerade kring den 
höjd i områdets sydvästra del, kring vilken boplatsen Burlöv 47:2 ligger. Övriga 
spår, i norr och öster, visade sig vara rester av naturliga lagerbildningar, främst i 
form av våtmarkslager. Anläggningsgrävningen fokuserades med anledning av detta 
till den sydvästra delen. Här undersöktes 16 stolphål och två gropsystem. Av 
stolphålen kunde ett säkert långhus och delar av ytterligare ett konstateras. Två 
gropsystem låg alldeles intill husen, medan ett tredje låg isolerat i vad som tolkas 
vara boplatsens avgränsning åt öster.

Förslag till fortsatta åtgärder

Den samlade bedömningen är att inga vidare arkeologiska undersökningar krävs 
inom området. Detta då boplatsen nu anses vara undersökt och avgränsad i sin 
helhet.

Fynd som ska fyndfördelas

Ja   

Meddelande till FMIS

Blankett inskickad av: Christoffer Hagberg (christoffer.hagberg@arkeologerna.com)  
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