Arkeologisk utredning
Med anledning av detaljplanearbete för
industriområde vid Grisbackaänget,
Umeå kn. Västerbottens län.

Västerbottens museum/Uppdragsverksamheten
Berit Andersson 2008 Dnr 692/07
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Omslag: Äldre ekonomisk karta visande utredningsområdet vid Grisbackaänget.
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Inledning
Med anledning av planerat industriområde vid Grisbackaänget har Västerbottens Museum AB
genomfört en frivillig arkeologisk utredning av området enligt förfrågan från Stadsledningskontoret samt yttrande från Länsstyrelsen kulturmiljö (dnr 431-13332-2007). Anledningen till
utredningen är att fornlämningsförekomsten i området är dåligt känd samt att det
framkommit fornlämningar vid utredningar i angränsande områden.

Sammanfattning
En arkeologisk utredning har genomförts inför planerat industriområde vid Grisbackaänget,
Umeå kommun. Utredningsområdet ligger mellan den nya järnvägsdragningen och väg 363.
Norr och öster om utredningsområdet finns tidigare registrerade fornlämningar, framförallt
gravar i form av stensättningar samt ett röse. Vid utredningstillfället var åkermarken
gräsbeväxt. Inga forn- eller kulturlämningar påträffades vid utredningstillfället.

Syfte
Utredningens syfte är främst att undersöka om oregistrerade fornlämningar kommer att
beröras av det planerade industriområdet.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget nordöst om Västerslätts industriområde på 20 – 30 meter över
dagens havsnivå, sydöst om utredningsområdet är den nya rangerbangården. Norr och öster
om utredningsområdet finns tidigare registrerade fornlämningar, framförallt gravar från
järnålder i form av stensättningar. De tidigare registrerade stensättningarna ligger mellan 25 –
35 meter över dagens havsnivå. När de anlades låg gravarna på uddar vid det dåtida havet.
Utredningsområdet består till stora delar av odlad mark vilken ligger lägst över havet, i den
sydöstra delen är det skog med mindre ås- och höjdsträckningar samt en bäck. I området finns
bebyggelse i form av två bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader, bebyggelsen ligger
samlad på en mindre åssträckning.

Del av utredningsområdet med åkermark och bebyggelse.
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Metod
Vid utredning prioriterades det skogbeväxta området då den odlade marken var gräsbeväxt och
det bedömdes mera troligt att påträffa fornlämningar på de mindre höjder och enstaka
berghällar som fanns. Utredningen genomfördes genom okulär besiktning samt provstick
med jordsond.

Resultat
Vid utredningen påträffades inga fornlämningar. I kanten av dagens åkermark fanns
odlingsrösen som troligen påbyggts kontinuerligt och som därför inte kan betraktas som
övergivna. I den norra delen av skogsområdet påträffades ett mindre stenbrott där borrhålen
gjorts med motordriven borr och kan därför inte vara speciellt gamla. I området sydöstra del
hade redan ett mindre upplag av jord och cementrör anlagts.

Odlingssten i åkerkanten

Stenblock med borrhål.

Administrativa uppgifter
Beställare
Kartblad
Fastighet
Vbm dnr
Lst dnr
Planering arkivsök
Utredningsperiod
Dagverken fält 1,5
Dagsverken rapport

Umeå kommun, Stadsledningskontoret, 90184 Umeå
20K 8d
Grisbacka 9:22, 9:33, 10:5 & 17:11
692/07
431-13332-2007
2008-05-05 (0,5 dv)
2008-05-09
1,5
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Kartbilaga

Vägkartan över utredningsområdet med utredningsområdet markerat med lila.

Fastighetskartan över utredningsområdet med utredningsområdet markerat med lila.
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Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00.
info@vbm.se
www.vbm.se

