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Inledning 
Med anledning av detaljplanearbete för friidrottsarena på fastigheten Stadsliden 6:6 har 
Västerbottens Museum AB genomfört en frivillig arkeologisk utredning av området enligt 
förfrågan från Samhällsbyggnadskontoret, Umeå kommun. Anledningen till utredningen är 
att kända gravar finns ca 500 m nordväst om utredningsområdet på samma höjd över havet 
och i liknande läge. 

Sammanfattning 
En arkeologisk utredning har genomförts inför planerad friidrottsarena påfastigheten 
Stadsliden 6:6, Umeå kommun. Utredningsområdet ligger mellan IKSU-sport/Petrus 
Laestadius väg och Lilljansvägen. Nordväst om utredningsområdet finns tidigare registrerade 
fornlämningar, framför allt gravar i form av stensättningar. Inga forn- eller kulturlämningar 
påträffades vid utredningstillfället. 

Syfte 
Utredningens syfte är främst att undersöka om oregistrerade fornlämningar kommer att 
beröras. 

Utredningsområdet 
Utredningsområdet är beläget norr om IKSU-sport på 35 – 40 meter över dagens havsnivå. 
Nordväst om utredningsområdet finns tidigare registrerade fornlämningar, framförallt gravar 
från bronsålder i form av stensättningar. De tidigare registrerade stensättningarna ligger 
mellan 35 – 40 meter över dagens havsnivå. När de anlades låg gravarna på uddar vid det 
dåtida havet. I samband med nybyggnation vid Lilljansberget undersöktes en av dessa gravar, 
tyvärr påträffades inget säkert kol för C14-datering, men ett ca 2 cm stort bronsfragment fanns 
i graven. 
 
Utredningsområdet består av skogsmark med mindre åsar samt berg i dagen. Genom området 
går motionsspår samt ett flertal stigar. 

Metod 
Utredningen genomfördes genom okulär besiktning samt provstick med jordsond. Det 
bedömdes mera troligt att påträffa fornlämningar på de mindre höjder och berg i dagen som 
fanns i området men även de sankare partierna av skogsområdet genomgicks.  
                 

Resultat 
Vid utredningen påträffades inga fornlämningar. I områdets östra del påträffades en mindre 
stensamling som sannolikt är sentida. I området syns många spår av sentida eldning, SLU:s 
fältverksamhet och friluftsliv. 
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Sentida stensamling                 Spår av motionsaktivitet. 

Administrativa uppgifter 
Beställare  Umeå kommun, Stadsbyggnadskontoret, 90184 Umeå 
Kartblad  20K 7e 
Fastighet  Stadsliden 6:6 (Nydala 1:21?) 
Vbm dnr  143/08 
Planering arkivsök 2008-05-05 (0,5 dv) 
Utredningsperiod 2008-05-09   
Dagverken fält 1  
Dagsverken rapport 1  
 

Kartbilaga 

 
 
Vägkartan över utredningsområdet med utredningsområdet markerat med lila. 
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Fastighetskartan över utredningsområdet med utredningsområdet markerat med lila.  
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