Särskild arkeologisk utredning
Med anledning av detaljplanearbete på fast. Kåddis 5:3,
Umeå socken & kommun. Västerbottens län.

Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten
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Inledning
Med anledning av att Umeå kommun avser att upprätta en detaljplan inom en del av fastigheten
Kåddis 5:3, Umeå kommun, har Västerbottens Museum genomfört en särskild arkeologisk utredning
av området enligt beslut från Länsstyrelsen kulturmiljö (Lst 431-7284-2009).
Anledning till utredningen var att det omkring utredningsområdet finns registrerade fornlämningar
och lösfynd, vilket kan indikera att ytterligare lämningar kan finnas i det aktuella området.
Länsstyrelsen ansåg därför att det var motiverat att en särskild arkeologisk utredning av området
utfördes för att erhålla ett tillförlitligt kunskapsunderlag inför vidare handläggning av ärendet (se
kartbilaga).

Sammanfattning
En arkeologisk utredning har genomförts med anledning av detaljplanearbete på fastigheten Kåddis
5:3, Umeå kommun. Vid utredningen påträffades inga forn- eller kulturlämningar inom planområdet.
Området visar upp spår efter sentida verksamheter såsom täkter, dikning, odling, mm.

Fig. 1. Utredningsområdet (svart markering) samt omkringliggande fornlämningar. Ur Fastighetskartan.

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att undersöka om oregistrerade fornlämningar kom att
beröras vid kommande markexploateringar inom området.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget ca 8 km väster om Umeå centrum och på den norra sidan av Umeälven.
Planområdet är beräknat till ca 1,8 ha och är beläget i Kåddis by mellan Sockenvägen och väg E12.
Inom det aktuella detaljplaneområdet planeras fem enbostadshus, en lokalgata samt ett naturområde.
Terrängen inom området karaktäriseras av småkuperad tillflack sandig terräng. Området är bevuxet
med i huvudsak tall- och blandskog på frisk mark med bärris (se fig. 1).
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Fornlämningsbild
Planområdet ligger inom en kulturmiljö av riksintresse (AC11 Norrfors-Klabböle), omfattande flertalet
välbevarade äldre byggnader och gårdsstrukturer. I närområdet finns ett flertal kända fornlämningar
registrerade, varav RAÄ 4 är ca 80 m SV om planområdet (se även fig. 1).

Metod
Fältarbetet utfördes genom en okulär inventering med provstick med jordsond på lämpliga
områden och platser. Inventeringen kompletteras även med provgropsgrävning med spade på vissa
platser.

Resultat
Vid utredningen påträffades inga fornlämningar inom området.

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

Umeå kommun
20K 7c
Kåddis 5:3
384/09
431-7284-2009
2009-07-01 (1 dv)
2009-07-02 – 03
1,5
1
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Bildbilaga

Inne bland träden står en äldre slåttermaskin.

Slåtterlada i områdets NÖ del.
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