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Sammanfattning
Umeå kommun planerar att detaljplanlägga en del av Röbäck 30:60 för bebyggelse (fig. 1)
Skanska tillsammans med IKEA avser att uppföra lägenheter på platsen.
Området runtomkring är rikt på fornlämningar och därför bedömde länsstyrelsen och
Västerbottens museum att en arkeologisk utredning borde utföras innan det upprättades en
detaljplan över området.
Syftet med utredningen var att undersöka om det fanns okända fornlämningar inom det aktuella
området.
I slutet av oktober 2002 fick Västerbottens museum en beställning av Umeå kommun som inte
förgicks av ett beslut från länsstyrelsen. Utredningsarbetet utfördes under vecka 45. Utredningen
bestod av okulär besiktning, provstick med jordsond, samt avbaning med maskin.
Vid utredningen hittades inga nya oregistrerade fornlämningar i det undersökta området

Utredn.
område

Fig. 1 Utredningsområdet på fastigheten Röbäck 30:60. Utdrag ur ekonomisk karta 20K 7d. Skala 1:3000.
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Utredningsområdet
Utredningsområdet utgörs av en del av fastigheten Röbäck 30:60 och är ett knappt ett hektar stort
område på en sandig platå, som i norr och öster begränsas av en djup ravin där Röbäcken slingrar
fram. Området är skogbevuxet, mest tall men även enstaka granar, samt ett tämligen tjockt
mosskikt, med en del bärris. Platån innehåller en del svackor och åsar särskilt i den östra delen av
undersökningsområdet. I den södra delen har en gammal väg gått, parallellt med den nuvarande
vägen

Tidigare dokumentation
I närområdet finns ett flertal fornlämningar som i tid, sträcker sig från bronsålder till nutid
Flera olika gravar finns söder om undersökningsområdet t ex stensättningar (RAÄ143 och RAÄ77)
samt långrösen (RAÄ39). Det finns även lokaler med blandade former på gravarna (RAÄ40 och
RAÄ76). En stensättning (RAÄ77) undersöktes 1994 och daterades till 50 f kr
I området finns även kokgropar (RAÄ392), vilka undersöktes 1993 och daterades till 700-400 f kr.
När området omedelbart väster om det nu aktuella, undersöktes 1996 hittades två skärvstensförekomster under markytan
I närheten finns även linsänken från modernare tid.
Dessa lämningar täcker hela den tid som landområdet varit ovanför vattenytan och visar att
området har utnyttjats kontinuerligt över alla tidsåldrar

Utredningen
Utredningen utfördes sent på året, när tjälen redan börjat gå ner i marken, och präglades av viss
tidsnöd. Flera stigar gick genom området, där markvegetationen var bortnött, och marken tjälad.
Okulärbesiktning visade inte på några ytliga stensamlingar eller andra anläggningar.
Den övriga marken var även den helt stenfri och beväxt med mossa och bärris mellan träden, och
där hade tjälen inte gått ner i marken, varför avbaning med maskin gick helt problemfritt.
Torsdag 7/11-02 blev det mildare och uppehåll, och eftersom maskinföraren var van vid
arbetsuppgiften, samt hade största tänkbara maskin för att ta sig fram mellan träden blev arbetet
med avbaningen klart på en dag i stället för beräknade två dagar
Dagen efter kom snön och omöjliggjorde allt arbete förutom provstick med sond.

Resultat
Inga nya fornlämningar hittades vid undersökningen

Tekniska/administrativa uppgifter
Ekonomisk karta: 20K 7d
Höjd över havet: 28-30
Utredningens areal: 1 ha
Tidsåtgång: fältarbete 2 dv, planering och rapport 2 dv
Personal: 1
Utredningen utfördes under v. 45 2002
Rapporten förvaras vid Västerbottens museum
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Situationsplan över utredningsområdet visande upptagna maskinschakt. Skala 1:500.
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