Rapport över arkeologisk utredning, Röbäck 30:60, Umeå socken och
kommun, Västerbottens landskap.
Inledning

_,·,
' I

Med anledning av detaljplan för område med bostadshus inom Röbäck 30:60, har
Västerbottens museum, på uppdrag av Umeå kommun, efier beslut av länsstyrelsen, utfört en
arkeologisk utredning. Undersökningens mål var att klargöra om tidigare okända
fornlämningar skulle komma att beröras av det planerade arbetsföretaget.

Administrativa uppgifter
Lst dnr 220-6025/96, Vbm dnr 336/96
Fältarbetet utfördes av extra antikvarie Susanne Sundström, Västerbottens museum, den
23-24/5 1996 och tog 14 arbetstimmar i anspråk.

Bakgrund

Området ligger mellan vägen till Röbäcks nya skola och Röbäcken. På höjderna i områdets
omedelbara närhet är sedan tidigare registrerat ett flertal gravrösen och stensättningar. Mellan
dessa höjder och det aktuella undersökningsområdet är även kokgropar och kulrurlager från
bronsåldern kända.

Om rådesbeskrivning

'

Ekonomiska kartans blad 20K 7d
Undersökningsområdet ligger ca 20-30 m. ö. h. och består av en sandplarå samt delar av den
bäckravin som skär genom platån. Området är ca 25.000 kvm stort. Platån har ett antal nipor
mot bäcken. Genom området går en äldre väg, vilken inte längre används.

Jordarten utgörs uteslutande av sand. Växtligheten består av gles rallskog med inslag av gran,
markvegetationen av lingonris, blåbärsris och ljung.

Metod
(_...

Undersökningen bestod i okulär inventering samt, där det ansågs relevant, provgropar i
marken. Groparna var spadbladsbreda och ca 0,2-0,4 111 djupa. Toralr grävdes ca I 00
provgropar. Aven jordsond användes.

Resultat

Genom den okulära ·besiktningen framkom inga tidigare okända fornlämningar. I området
kunde dock ett flertal äldre, numera övertorvade, täktgropar iakttagas.
I nästan alla provgropar syntes en vanlig podsolprofil. I rvå provgropar fanns dock ett kollager
ca 0, 1 m under markytan. Dessa var i övrigt fyndtomma.

1. Skärvstcnsförekomst
I en provgrop påträffades ca 30 stycken skörbrända stenar på ett djup av ca 0,2 m. Stenarna låg
i övre delen av anrikningslagret. Stenarna var ca 0,04- 0, 15 m srora, företrädesvis ca 0,08 m.
Inger kol, eller annat som skulle kunna indikera mänsklig aktivitet låg tillsammans med
stenarna.
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