
Tensta växer 
Stockholms stad berättar om pågående och planerade byggplaner.

Alla fornlämningar är skyddade enligt lag.  Länsstyrels-
en kan därför besluta att byggaktörer måste bekosta 
arkeologiska undersökningar innan mark exploateras. 

De fornlämningar som berörs är dels Göta landsväg 
(Stockholm 227) dels lämningar efter Valla gård och 
gravar (Brännkyrka 76). Fältarbetet inleds med att träd 
och sly röjs och plockas bort inom de berörda forn-
lämningarna.

Med hjälp av grävmaskin undersöks och dokumen-
teras den norra delen av Göta landsväg. Därefter tas 
sökschakt upp med hjälp av grävmaskin för att kunna 
bedöma hur stor fornlämningen Brännkyrka 76 är och 
vad den består av. Här kan både gravar och spår av 
Valla gård påträffas.

De arkeologiska insatserna i området kommer att pågå 
i deletapper.  Den första etappen kommer att pågå i 
cirka 3 veckor. 

Stockholms stad utvecklar Årstastråket
Kvarteren Sävlången och Ormlången ingår i Årsta-
stråkets etapp 2 som totalt omfattar cirka 1 000 
nya lägenheter. I kvarteret Sävlången planeras 
cirka 300 nya lägenheter.

Idag upplevs tvärbanan som en barriär i området 
som gör det svårare att röra sig mellan till exempel 
Årsta torg och Årstafältet. En viktig del i detalj-
planen är därför att förbättra tryggheten och till-
gängligheten i stråken mellan områdena norr och 
söder om tvärbanan.

I kvarteret Ormlången ska 96 studentbostäder och 
en ny förskola byggas. Staden ska också anlägga 
en ny park på cirka 13 000 kvadratmeter. Parken 
sträcker sig från Årstavägen i norr till Johannes-
hovsvägen/Sandfjärdsgatan i söder.

Under maj och juni 2017 kommer Arkeologerna vid Statens historiska museer, på uppdrag 
av Länsstyrelsen, att göra arkeologiska undersökningar inom Sävlången och Ormlången i 
Årsta. 
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Arkeologiska undersökningar i Årstastråket 

Markeringarna visar var arkeologiska undersökningar ska göras. Heldragen linje visar förundersökningsområdet.
Dubbla streckade linjer visar ungefärlig sträckning för Göta landsväg. Den del av fornlämning Göta landsväg som idag 
är tillgänglig för undersökning är markerad med ring. Resterande Göta landsväg är övertäckt av en tillfällig arbetsväg.

Bråviksvägen

På stockholm.se/arstastraket kan du läsa mer om alla projekt i Årstastråket. 



Kontakt 
 
Goran Arpadzic, byggprojektledare för Ormlången, Stockholms stad
goran.arpadzic@forsenprojekt.se eller 073-447 20 49 

Jan Hellström, byggprojektledare för Sävlången, Stockholms stad 
jan.hellstrom@stockholm.se eller 08-508 264 29                      
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Avsändare:  Exploateringskontoret, Box 8189, 10420 Stockholm

På stockholm.se/arstastraket kan du läsa mer om alla projekt i Årstastråket. 


