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Figur 1. Karta över Skåne med 
Staffanstorps kommun markerat med 
blått. 

Figur 2. Del av fastighetskartan över 
Staffanstorp. Undersökningsområdet 
är markerat med röd färg. 
Fornlämningar är markerade med 
blå linje och kursiverad text.                                                       
© Lantmäteriet 



 

SKÅNEARKEOLOGI | RAPPORT 2021:2 5 

Inledning 
En planprocess angående planerad nybyggnation har påbörjats inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Staffanstorp kommun. I samband med upprättande 
av detaljplanen planerar Max Burgers att etablera en hamburgerrestaurang med 
tillhörande installationer inom fastigheten Önsvala 4:10 I sydöstra delen av 
fastigheten finns en registrerad fornlämning i form av en boplats med oklar 
utbredning (L1989:553). Länsstyrelsen Skåne beslutade därför om en arkeologisk 
förundersökning i syfte att avgränsa fornlämningen. 

Syfte och metod 
Syftet med undersökningen är att avgränsa fornlämningens utbredning med ett 
vetenskapligt arbetssätt. 

Den arkeologiska förundersökningen har genomförts i form av sökschaktning 
med grävmaskin. 

Topografi och fornlämningsmiljö 
Undersökningsområdet ligger i sydvästra utkanten av Staffanstorp strax norr om 
riksväg 11. Undersökningsområdet utgörs mestadels av oklippt gräs och buskar 
förutom Preems bensinmack. Hela undersökningsområdet var 11 322 m2 stort. Av 
denna yta bortföll 4 200 m2 beroende på Preems etablering och stora ledningsstråk i 
väster och söder. 

L1987:3306 – Boplatsområde med okänd utbredning. Inom ett ca 110 x 60 m 
stort område framkom vid en arkeologisk utredning 2004, åtta anläggningar i form av 
sju gropar och en härd. I ytan på ett par av anläggningarna fanns enstaka slagna 
flintor. Fynden tillvaratogs ej. Inga ytterligare antikvariska åtgärder föreslogs. 

L1989:4894 – Boplats, för beskrivning se L1989:5537. 
L1989:4943 – Boplats, med en utbredning av ca 100 x 70 m. Inom området 

påträffades vid en arkeologisk utredning stolphål, gropar, härdrester och en ränna. 
L1989:4944 – Fyndplats: för beskrivning se L1989:4943 
L1989:5537 – Boplats med okänd utsträckning, och som delvis är undersökt. Vid 

en arkeologisk undersökning framkom 29 stolphål och sex gropar. Fynd av keramik 
och djurben. Daterad till yngre bronsålder–äldre järnålder. Vid arkeologisk utredning 
påträffades strax norr om boplatsen stolphål, gropar och härdrester. 

L1989:5557 – Boplats med okänd utbredning. Anläggningar i form av härdar, 
stolphål och gropar. 

 

Undersökningsresultat 
Sju sökschakt med en sammanlagd yta av 193 m2 upptogs med grävmaskin. 
Sökschakten placerades så att den registrerade fornlämningens utbredning kunde 
avgränsas västerut. 

 I södra och västra delen av undersökningsområdet förekommer omfattande stråk 
av ledningar. Västerut har topografin förändrats genom att man har påfört massor i 
ett låglänt område. Längre västerut blir marken vattensjuk. I det västligaste schaktet 
framkom underlaget på ett djup av 1,8 m under marknivån. 

Det framkom tre gropar, tre stolphål, en härd och ett dike. Vid framrensning av 
anläggningarna påträffades sparsamt med flintavslag och några djurben i ytan av de 
större groparna. Anläggningarnas utbredning följer ett moigt lager som överlagrar en 
lermorän. 

Den arkeologiska förundersökningens syfte har uppnåtts genom att boplatsen 
(L1989:553) har avgränsats inom exploateringsområdet (figur 3–4). 

De framkomna lämningarna ligger i utkanten av en boplats och saknar större 
vetenskaplig potential. 

Figur 3. Figuren visar under-
sökningsområdet med Preems bensin-
station (orange), ledningsstråk (grått), 
sökschakt med anläggningar och den 
registrerade fornlämningens utbredning 
(L1989:553) inom undersöknings-
området (blå linje) och fornlämningens 
utbredning inom undersöknings-
området (röd linje). 



 

6 SKÅNEARKEOLOGI | RAPPORT 2021:2 
 

 

 

 

Referenser 

Kartmaterial 
Fastighetskartan 

Figur 4. Delförstoring av figur 3. Figuren 
visar undersökningsområdet, Preems 
bensinstation (orange), ledningsstråk 
(grått), sökschakt med anläggningar och 
den registrerade fornlämningens 
utbredning (L1989:553) inom under-
sökningsområdet (blå linje) och 
fornlämningens utbredning inom under-
sökningsområdet (röd linje). 
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Arkivmaterial i form av shp-filer, digitala foton och rapportoriginal förvaras 
på Lunds universitets historiska museum. 
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