Arkeologisk utredning
av områden mellan E12 – Tvärvägen, Västerhiske
samt korsningen Lilljansvägen/Gösta Skoglunds väg
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Omslagsbild från undersökningsområde mellan E12-Tvärvägen, Västerhiske
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Inledning
Med anledning av ombyggnadsarbeten vid Västerhiske, mellan E12 - Tvärvägen samt
vägkorsningen Lilljansvägen/Gösta Skoglunds väg, fick Västerbottens Museum AB i
uppdrag av Umeå Kommun att genomföra en arkeologisk utredning.
Ansvarig för uppdraget är Jans Heinerud, Västerbottens Museum AB. Utredningsarbetet
genomfördes av Jans Heinerud, Nina Granholm och Berit Andersson, Västerbottens
Museum AB. Rapporten är sammanställd av Nina Granholm.

Sammanfattning
Utredningsområdet på Västerhiske ligger 25-30 m över dagens havsnivå och det är
möjligt att hitta lämningar från bronsålder fram till medeltid på denna höjd. Tidigare har
fornlämningar hittats på ett sandigt område intill Kullavägen väster om Västerhiske.
Vid denna arkeologiska utredning påträffades inga forn- eller kulturlämningar inom
utredningsområdet.
Inom utredningsområdet omedelbart intill Lilljansvägen och Gösta Skoglunds väg
återfanns inte heller några forn- eller kulturlämningar.

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att undersöka om oregistrerade
fornlämningar skulle komma att beröras av planerade exploateringar.

Utredningsområden
Området på Västerhiske ligger söder om E12:an och norr om Kläppen, ett skogsparti
med stigar och motionsspår. Vegetationen inom området består till stor del av skog på
sandig mark med förekomst av block. Den östra delen består av bebyggelse samt
igenväxande åkermark och sträcker sig över båda sidor om Tvärvägen och
Kronoskogsvägen. Den västra delen av området sträcker sig upp på en sandig ås på båda
sidor om E12:an (fig. 2).
Utredningsområdet vid korsningen Liliansvägen och Gösta Skoglunds väg består av
smala sträckor på båda sidor om båda vägarna. Marken här består till största del av berg
och morän (fig. 1).

Metod
Utredningen påbörjades med en genomgång av fornlämningsregister, kartor och
litteratur.
Fältarbetet bestod av okulär besiktning av området, provstick med jordsond samt
provgropar på vissa platser.
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Resultat
Inga fornlämningar påträffades inom de angivna utredningsområdena.

Adminitrativa uppgifter
Kartblad
Fastighet
Vbm dnr
Utredningsperiod
Dagsverken planering/fält
Dagsverken rapport
Beställare

20K 7d samt 20K 7e
Västerhiske 8:13, 8:14, 20:1, 20:2, 21:2, 21:3, Grubbe
9:21 samt Stadsliden 6:6
267/05
September och oktober 2005
2,5
1,5
Umeå Kommun
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Fig. 1. Utredningsområdet Lilljansvägen/Gösta Skoglunds väg.

Fig. 2. Utredningsområdet mellan E12-Tvärvägen, Västerhiske.:
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