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Inledning 
Med anledning av att Vägverket planerar att utföra en nybyggnad av väg E4/E12 väster om Umeå, 
den så kallade Västra länken, har Västerbottens museum genomfört en arkeologisk utredning av 
streckningen enligt beslut av Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

Sammanfattning 
En arkeologisk utredning har genomförts med anledning av nybyggnad av väg E4/E12 väster om 
Umeå, den så kallade Västra länken. Vid utredningen framkom 20 lämningar, varav 15 bedöms 
som fasta fornlämning, fem som övrig kulturhistorisk lämning samt en som ej kulturhistorisk 
lämning. Ytterligare har bedömningen reviderats för tidigare kända lämningar; tre tidigare 
bevakningsobjekt bedöms nu som fast fornlämning, ett tidigare bevakningsobjekt bedöms nu 
som ej kulturhistorik lämning, ett tidigare bevakningsobjekt bedöms vara förstörd. Det har 
observerats att en del sammanblandningar vad gällande lämningsbeskrivning och position har 
skett bland tidigare kända lämningar i fornlämningsregistret.  

Syfte 
Den arkeologiska utredningens syfte var att undersöka om oregistrerade forn- eller 
kulturlämningar fanns inom utredningsområdet, för att ge Länsstyrelsen underlag i den fortsatta 
handläggningen av ärendet. 
 

 
Fig. 1a. Översiktskarta över utredningsområdet (markerat med rött).  
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Fig. 1b. Karta över utredningsområdet.  

Utredningsområdet 
Utredningsområdet är lokaliserat på båda sidor om Umeälven och sträcker sig mellan Röbäck i 
syd till Klockarbäcken i nord, där den ansluter till befintlig E12. Södra delen av utredningsområdet 
utgörs huvudsakligen av skogsmark, med inslag av öppen mark såsom odlingsmark, 
industrimark samt grustäkter. Norra delen utgörs till större delen av öppen mark bestående av 
odlingsmark, våtmark, etc. I sin helhet är utredningsområdet ca 8 km långt och med en 
korridorbredd som varierar mellan 80 – 480 m och är lokaliserad på nivåer mellan 15 – 60 m.ö.h. 
(se fig. 1a-b samt bilaga 3-5). 
 
Fornlämningsbild 
Inom utredningsområdet fanns det före utredningen 25 tidigare kända lämningar. Inom och i 
utredningsområdets närhet är ett flertal förhistoriska boplatser registrerade. Belägenheten över 
havet samt fyndmaterial placerar dem i yngre stenåldern (4 000 – 1 800 f. Kr) samt i bronsålder 
(1800 – 700 f. Kr). Vid lokalen ”Klockarbäcken/Prästsjödiket” låg en grav av tidigare okänd typ 
som daterats till perioden 1790–1520 f. Kr. I graven påträffades pilspetsar av olika exotiska 
stenmaterial samt spjutspetsar av brons. När graven anlades var platsen en ö utanför Umeälvens 
mynning. Vid anläggandet av ett bostadsområde vid Umedalens sjukhus påträffades en boplats 
med ovanligt tjocka kulturlager som daterades till perioden 1390 – 810 f. Kr. Vid Klockarbäcken 
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fanns även kokgropar, både från 800 – 700 f. Kr men även från 700 e. Kr. Från samma 
tidsperiod har även en härd vid Klockarbäcken daterats. I Kåddis och Brännland har keramik och 
pärlor påträffats som kan ha sitt ursprung i en medeltida bebyggelse. Umeå omnämns första 
gången i historiska källor från 1300- talet. Vid denna tid byggdes en träkyrka där Backens kyrka 
nu ligger och platsen användes även som handels och marknadsplats. I takt med landhöjningen 
har Umeälvens mynningsområde förskjutits åt sydöst och därmed de lägen som människor 
under alla tider funnit attraktiva för bosättning.  
 
Tidigare utredningar i området  
I samband med nya sträckningar av E12/E4 samt Botniabanan har under en tioårsperiod ett antal 
utredningar genomförts inom i närheten av utredningsområdet. I den nordliga delen har 
arkeologiska undersökningar genomförts på lokalen ”Prästsjödiket” (Umeå sn 228 och 229 samt 
Umeå stad 542:1 och 600:1) under åren 1998 – 2003 (Andersson 2000, Lundberg 1999 och 
Sundström 2004). Inom detta område har 15 olika anläggningar undersökts varav 10 har daterats. 
Den äldsta anläggningen i detta område är en grav som anlades då platsen var del av en större ö, 
ca 1590 f. Kr. Denna grav är ännu unik i Västerbotten då den är av en typ som ej är synlig ovan 
mark samt ligger i en svacka till skillnad från senare gravtyper. Denna grav markerades endast av 
en gles stenläggning och var ovanligt fyndrik. Här påträffades sju flathuggna pilspetsar av 
stenmaterial som kommer från Tärnafjällen, Ryssland, Skåne samt Höga kusten. Därutöver fanns 
en hel, och ett fragment, av spjutspetsar av brons. En koncentration av fragmentariska ben 
återfanns centralt i graven. Analyser av tandfragment visar att de kommer från minst en, troligen 
två yngre personer, ett äldre barn och en yngre vuxen.  
 
Under senare delen av bronsålder, 800 – 700 f. Kr anlades en rund kokgrop vid Prästsjödiket. 
Nästa nedslag är från mitten av järnåldern, ca Kr f, med två härdar, vara en med spår av 
metallhantering. En annan härd har en något senare datering ca 400 – 500 e. Kr. Under senare 
delen av järnåldern, ca 700 - 800 e. Kr, anläggs en avlång kokgrop samt en härd. Under tidig 
medeltid har man sysslat med metallhantering på platsen vilket efterlämnat slaggbitar. Från slutet 
av medeltiden och fram till historisk tid har platsen använts som visteplats av samer. På en karta 
från 1710 benämns området ”Lappkläppen”.  
 
År 2004 påträffade en privatperson en härd ca 250 meter söder om Prästsjödiket i samband med 
schaktningsarbeten för ett bostadsområde på Prästheden. Vid den akuta utredningen påträffades 
förutom härden (Umeå sn 313:1) även en kolningsanläggning samt en boplatsgrop, av dessa 
slutundersöktes endast härden vilken ej var möjlig att datera. 
 
Ca 900 meter söderut påträffade en privatperson år 2001 skärvsten vid en ännu ej bebyggd tomt 
vid ett bostadsområde på Umedalen. En undersökning utfördes på delar av fastigheten 
Potatislandet 14, RAÄ 225:1 Umeå sn, varvid det framkom ett ovanligt tjockt kulturlager, en 
kokgrop samt två boplatsgropar. Här påträffades brända ben från får/get, älg, säl fågel och fisk. I 
makrofossilproven fanns ett av länets äldsta sädeskorn samt frön från många ätliga bär; hallon, 
hägg, hönsbär, mjölon, stenbär och åkerbär. Här gjordes även fynd av keramik med tre olika typer 
av magring, asbest-, sand och bergart/kvartsmagring. Två kolprov daterar platsen till 1400 – 800 
f. Kr.  
 
År 1991 genomfördes en arkeologisk undersökning ca 150 meter väster om föregående plats. Här 
(Umeå stad493:1) hade tidigare påträffats skärvsten, kvartskärnor, bränd flinta och brända ben. 
Undersökningen var föranledd av ledningsdragningar i området och man påträffade brända ben 
och asbestkeramik under ploglagret. Utifrån keramiken kan platsen grovt dateras till yngre 
bronsålder/äldre järnålder. 
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På södra sidan av Umeälven utfördes under slutet av 1990-talet utredningar och några 
förundersökningar i samband med planerad nybyggnad av E4. Vid dessa utredningar och 
undersökningar registrerades ett flertal boplatser, fångstgropar samt en grav (se tabell 1 samt 
bilaga 3-4). 
 
Ytterligare har uppmärksammats att vissa lämningar framkomna vid utredning 1997 saknades i 
FMIS vid utredningstillfället(se nedan). Vid en del lämningar har för- eller slutundersökning 
utförs. Se diskussion om dessa (obj.nr 21/Umeå sn 592 och obj.nr 22/Umeå sn 593 samt Umeå 
stad 547:1 och 545:1 i resultatdelen.  
 
Tabell 1. Tidigare kända lämningar inom utredningsorådet.  

Socken Raä nr Sakord Status placering Kommentar 

Umeå socken 302 Boplats Uppgift om inom korrid.   

Umeå socken 301 Boplats Fast fornlämning inom korrid.   

Umeå socken 306 Härd Bevakningsobjekt inom korrid.   

Umeå socken 307 Stensättning Fast fornlämning inom korrid.   

Umeå stad 547:1 Boplats Fast fornlämning inom korrid. Se diskussion i resultatdelen. 

Umeå stad 529:1 Boplatsgrop Bevakningsobjekt inom korrid.   

Umeå socken 236 Boplats Fast fornlämning inom korrid.   

Umeå stad 545:1 Boplats Övrig kulturhistorisk 
lämning 

inom korrid.  Se diskussion i resultatdelen. 

Umeå stad 547:1 Boplats Fast fornlämning inom korrid.   

Umeå socken 305 Boplats Fast fornlämning inom korrid.   

Umeå socken 303 Fångstgrops-
system 

Fast fornlämning inom korrid.   

Umeå stad 295:1 Naturföremål/ - 
bildning med 
tradition 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

inom korrid.   

Umeå stad 479:1 Boplats Fast fornlämning inom korrid.   

Umeå stad 546:1 Fyndplats Övrig kulturhistorisk 
lämning 

inom korrid. Förundersökning 1990-tal 
"Klockaråkern" 

Umeå socken 229 Boplatsområde Fast fornlämning inom korrid. Prästsjödiket-området 

Umeå stad 600:1 Grav- och 
boplatsområde 

undersökt och 
borttagen 

inom korrid. Prästsjödiket-området 

Umeå socken 228 Fyndplats Övrig kulturhistorisk 
lämning 

inom korrid. Prästsjödiket-området 

Umeå stad 542:1 Boplatsområde undersökt och 
borttagen 

inom korrid. Prästsjödiket-området 

Umeå socken 290 Fångstgrops-
system 

Fast fornlämning delvis inom   

Umeå stad 531:1-4 Fångstgrop Bevakningsobjekt delvis inom Tre ligger inom utredningsområdet. 
(Umeå stad 531:2-4) 

Umeå socken 304 Kolbotten Övrig kulturhistorisk 
lämning 

inom 100 m   

Umeå stad 530:1 Boplatsgrop Fast fornlämning inom 100 m Utanför utredningsområdet. Position i 
FMIS i dags datum är väster om 
Umeå sn 290 norra del. I äldre FMIS-
data(2007-04-21); öster om. 

Umeå stad 530:2 Boplats Bevakningsobjekt inom 100 m Utanför utredningsområdet. Position i 
FMIS i dags datum är väster om 
Umeå sn 290 norra del. I äldre FMIS-
data(2007-04-21); öster om. 

Umeå socken 291 Boplats Fast fornlämning inom 100 m   

Umeå socken 318 Boplats Fast fornlämning inom korrid. Framkom 2009 i och med annan 
utredning.  
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Fig. 2. Karta över utförd maskinschaktning. 

Metod 
Vid utredningen utfördes inventering/terrängrekognosering och markavbaning, beroende på 
markbeskaffenhet, terrängläge och fornlämningspotential (se fig. 2). Vid de delar av 
utredningsområdet som utgjordes av skogsmark genomfördes utredningen genom 
inventering/terrängrekognosering. Detta utfördes genom okulär inventering med provstick med 
jordsond, s.k. Medlespjut samt spade. Provgropar, 0,2-0,4 m stora, grävdes vid bra terränglägen 
eller där användningen av jordsond och Medlespjut gett indikationer.  
 
Av de delar av utredningsområdet som utgjordes av åkermark bedömdes endast två områden ha 
potential för en markavbaning med grävmaskin; Prästsjön och Klockaråkern (se fig. 2). Ytterligare 
utfördes mindre ingrepp i skogsmark utfördes norr om E12 där terrängrekognoseringen 
resulterat i osäkra lämningar.  
 
Västra Länken var planerad redan under slutet av 1990-talet och 1997 utfördes en arkeologisk 
utredning (Sandén & Sundström 1999) av den då aktuella sträckningen. 1997 och 2009 års 
utredningsområden är delvis överlappande. Vid 2009 års utredning har i huvudsak inte tidigare 
inventerad mark prioriterats inom utredningsområdet, medan övrig mark med goda 
terrängbeskaffenheter har återbesökts. 
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Resultat 
Vid särskild arkeologisk utredning framkom 12 boplater, 2 kokgropar, 1 fångstgrop, 1 gränsmärke, 
1 husgrund historisk tid, 1 brunn/källa, 1 fyndplats samt 1 fornlämningsliknande lämning. 
Boplatserna uppvisar fynd av skärvsten samt i vissa fall brända ben. (se bilaga 1, 3 och 4) 
 

Norra sidan av Umeälven. (se bilaga 1 och 3) 
 
Vid den del av utredningsområdet som ligger på den norra sidan av Umeälven var sedan tidigare 
känt en boplats av stenålderskaraktär (Umeå stad 479:1) och Prästsjödiket-området (Umeå stad 
542:1 och 600:1 samt Umeå socken 228, 229 och 318 med grav- och boplatslämningar från 
bronsålder-historisk tid). Ytterligare har en pollenanalys (Umeå stad 232:1) gjorts i Prästsjön. Vid 
utredningsområdets nordöstra del, på den norra sidan av europaväg E12 framkom två kokgropar 
(obj. nr 18/Umeå sn 590 och obj. nr 19/Umeå sn 586) samt en solitär fångstgrop (obj. nr 
20/Umeå sn 591). 
 
I och med maskinschaktning vid Prästsjön framkom tre boplatser (obj. nr 15/Umeå sn 589, obj. 
nr 16/Umeå sn 587 samt obj. nr 17/Umeå sn 588, se fig. 2-4 och bilaga 3) bestående av 
skärvstensanläggningar och spridda skärvstenar. En miljöarkeologisk prospektering genomförd i 
och med den arkeologiska utredning som utfördes 1997, visade boplatsindikationer i form av 
förhöjda fosfatvärden över ett större område i åkern. Modern plöjning kan ha bidragit till att de 
miljöarkeologiska indikationerna inte är distinkta. (Engelmark och Linderholm 1999) 
 
Vid Klockaråkerns (se fig. 2 och 5 och bilaga 3) västra del var sedan tidigare en stenåldersboplats 
känd (Umeå stad 479:1). Öster om åkermarken var en sedan tidigare känd fyndplats (Umeå stad 
546:1). Vid åkerns östra del drogs sökschakt med grävmaskin för att lokalisera eventuella 
fornlämningar. Boplatsspår bestående av en mindre mörkfärgning med skörbrända stenar 
hittades (obj. nr 12/Umeå sn 356) Ytterligare en boplatslämning (obj. nr 13/Umeå sn 352) 
konstaterades bestående av skärvsten, kom, bända ben, bränd lera samt en järnyxa. Ungefär på 
samma plats är sedan tidigare insamlat lösfynd genom ytplockning, bestående av ett senmedeltida 
rembeslag. Cirka 30 m mot nordöst har ytterligare lösfynd hittats, bestående av bl.a. kritpipa, 
rödgods och svartgods. Föremålen skall troligen ha hamnat i åkern i och med gödsling med 
hushållssopor främst under 1400-talet (Vbm Dnr 194/02; Huggert manus). Ytterligare 
påträffades en fyndplats med avslag av skiffer (obj. nr 14/Umeå sn 351). 
 

429/09



 9

 
Fig. 3. Maskinschaktning vid Prästsjön. Bild från norr. Obj. nr 17/Umeå sn 588 ligger till höger, obj. nr 16/Umeå  
sn 587 ligger till vänster och obj. nr 15/Umeå sn 589 längst bort i mitten av bilden  
 

 
Fig. 4. Skärvstensanläggning inom obj. nr 16/Umeå sn 587. 
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Fig. 5. Klockaråkern från öster. Obj.nr 12/Umeå sn 356 och obj. nr 13/Umeå sn 352 mitt på åkern. Den tidigare kända boplatsen 
Umeå stad 479:1 längst bort på åkern.  
 
 
Södra sidan av Umeälven. (se bilaga 1 och 4) 
 
Positionen och den antikvariska bedömningen för tre fångstgropar (Umeå stad 531:2-4) 
reviderades, två av dem (Umeå stad 531:2-3) bedömdes som fast fornlämning medan en (Umeå 
stad 531:4) bedömdes som ej kulturhistorisk lämning. Under arbetet konstaterades att en 
fångstgrop, i ett tidigare registrerat fångstgropssystem (Umeå sn 303) var skadat i samband med 
markberedningsarbete. Den yttersta fångstgropen i systemets sydvästra del har körskador på 
vallens västra del. Vid ett besök tidigare under sommaren 2009 hade hygget ännu inte 
markberetts, sålunda har detta skett under sensommaren 2009. I dessa markberedningsspår 
hittades två boplatser av stenålderskaraktär (obj. nr 10/Umeå sn 400 samt obj. nr 11/Umeå sn 
366) Ytterligare en boplats (obj. nr 8/Umeå sn 425) hittades i närheten av den boplats (Umeå stad 
545:1 och 547:1) som slutundersöktes 1998 (Sundström 1999) Emellan dessa noterades en rester 
av en sållhög från den tidigare utgrävningen, i form av en härdliknande packning med skärvsten. 
I syfte att förhindra framtida förväxling med faktisk fornlämning registrerades detta som 
fornlämningsliknande lämning (obj. nr 7/Umeå sn 430). 
 
Ytterligare fyra boplatser (obj. nr 1/Umeå sn 546, obj. nr 2/Umeå sn 585, obj. nr 5/Umeå sn 488 
och obj.nr 6/429) av stenålderskaraktär utgörandes av skärvstensförekomster hittades (se fig. 6-
7). Obj. nr 1/Umeå sn 546 och obj. nr 2/Umeå sn 585 ligger nära en boplats (Umeå sn 301) som 
framkom vid 1997 års utredning. Obj. nr 5/Umeå sn 488 ligger i ett skyddat läge direkt söder om 
en skarpt uppstickande 1-1,5 m hög bergkant (se fig. 6). 
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Fig. 6. Obj. nr 5/Umeå sn 488. Boplatsen direkt vänster om Peter Holmblad.  
 
 

 
Fig. 7. Obj. nr 6/Umeå sn 429. Boplats.  
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Fig. 8. Obj. nr 4/Umeå sn 502. Gränsröse. Peter Holmblad i bild.  
 
 

 
Fig. 9. Obj. nr 3/Umeå sn 552. Brunn/källa. Vattenfylld vid återbesök. Erik Sandén i bild.  
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Ytterligare ett gränsmärke påträffades (obj. nr 4/Umeå sn 502) som bedöms som övrig 
kulturhistorisk lämning   
 
En tidigare känd boplatsgrop (Umeå stad 529:1), som tidigare var bedömd som bevakningsobjekt, 
kunde inte återfinnas och antas ha blivit förstörd i och med bräddning av travväg.  
 
En tidigare känd härd (Umeå sn 306) som framkom vid utredning 1997 och bedömdes då som 
bevakningsobjekt. Nytt kunskapsläge motiverar dock en ändring av den antikvariska 
bedömningen till fast fornlämning. 
 
Vid utredningen framkom en brunn/källa; en större timmerskodd anläggning med omgivande 
betongrester (obj. nr 3/Umeå sn 552). Denna bedöms som övrig kulturhistorisk lämning. 
(se fig. 9) 
 
Inom utredningsområdet är tidigare känt en stensättning (Umeå sn 307), ett fångstgropssystem 
(Umeå sn 290) och tre boplatser (Umeå sn 236, 302 samt 305). Umeå sn 302 som utgörs av en 
skärvstensförekomst, kunde inte återfinnas vid utredningen 1997 och inga spår kunde heller 
under 2009 ses i området.  
 
I nära anslutning till utredningsområdets gräns finns en kolbotten (Umeå sn 304) som framkom 
vid 1997 års utredning. Denna kolningsanläggning är bedömd som övrig kulturhistorisk 
lämning. 
 
En del fornlämningar som framkom vid den arkeologiska utredningen 1997 saknade, vid 
utredningstillfället 2009, korrekt information och/eller geometri i fornlämningsregistret/FMIS 
(www.fmis.raa.se), då beskrivningar från de olika faserna i den uppdragsarkeologiska processen 
(utredning, förundersökning och slutundersökning) har hänförts till fel lämning. Nedan följer ett 
klargörande. Med ”lämningsnummer” åsyftas tillfällig numreringen vid 1997 års utredning 
(Sandén & Sundström 1999), medan ”obj.nr” åsyftar tillfällig numrering vid 2009 år utredning 
(se bilaga 1). 
 
Obj. nr 21/Umeå sn 592 (se bilaga 1 och 4) utgörs av en före utredningen tidigare känd kokgrop. 
Denna framkom i och med den arkeologiska utredningen 1997 (Sandén & Sundström 1999, 
lämningar nr 7), men hade inte blivit infört i fornlämningsregistret. Utredningens beskrivning av 
denna kokgrop har felaktigt tillskrivits Umeå stad 547:1. Obj. nr 21 har efter utredningstillfället 
(2009) erhållit RAÄ-numret Umeå sn 592. 
 
 
Obj. nr 22/Umeå sn 593 (se bilaga 1 och 4) utgörs av en före utredningen tidigare känd boplats. 
Denna framkom i och med den arkeologiska utredningen 1997 (Sandén & Sundström 1999, 
benämnd ”Röbäcksliden”, saknar lämningsnummer), Vid utredningstillfället existerade ingen 
lämning i fornlämningsregistret (FMIS) på denna plats. I FMIS-data nerladdat (2007-04-21) 
fanns dock på denna plats en ytgeometri för Umeå stad 547:1. I FMIS-data av senare datum 
återfinns samma fornlämningsnummer, med beskrivningen av utförd förundersökning för 
”Röbäckslidens” (se Lundberg 1999) på annan plats (motsvarande lämningsnummer 
4/”Bölevägen” vid 1997 år utredning). Obj. nr 22 har efter inventeringstillfället (2009) erhållit 
RAÄ-numret Umeå sn 593.  
 
Umeå stad 547:1 (se bilaga 1 och 4) i fornlämningsregistret/FMIS hade vid inventeringstillfället 
(2009) en ytgeometri som omfattar en del av lämningsnummer 4/”Bölevägen” vid 1997 års 
utredning (Sandén & Sundström 1999). Med en beskrivning dels hörande till en kokgrop 
lämningnummer 7 vid 1997 års utredning (Sandén & Sundström 1999), d. v. s. Obj. nr 21/Umeå 
sn 592 i denna rapport, dels förundersökningsinformation hörande till lämning ”Röbäcksliden” 
(Lundberg 1999), d. v. s. Obj. nr 22/Umeå sn 593 i denna rapport. Boplatsen vid 
lämningsnummer 4/”Bölevägen” (1997 års utredning) omfattar geometrierna för både Umeå stad 
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547:1 och Umeå stad 545:1 (numera utgått, se bilaga 1) i FMIS i dags datum. I äldre FMIS-data 
nerladdat 2007-04-21 återfinns Umeå stad 547:1 vid platsen och utbredningen för lokalen 
”Röbäckliden” vid 1997 års utredning. Hur geometrin för Umeå stad 547:1 har bytt position och 
form är okänt. Umeå stad 547:1 har efter utredningstillfället (2009) erhållit en för geometrin 
korrekt beskrivning. 
 
Umeå stad 545:1 (se bilaga 1 och 4) i fornlämningsregistret/FMIS hade vid utredningstillfället 
(2009) en punktgeometri motsvarande en del av den boplats som utgör lämningsnummer 
4/”Bölevägen” vid 1997 år utredning (Sandén & Sundström 1999) och som för- och 
slutundersöktes 1998 (Sundström 1999). Boplatsen vid lämningsnummer 4/”Bölevägen” (1997 
års utredning och 1998 års undersökningar) omfattar geometrierna för både Umeå stad 547:1 och 
Umeå stad 545:1 i FMIS vid utredningstillfället (2009). Men det är endast beskrivningen i för 
Umeå stad 545:1 som tillhörde lämningsnummer 4/”Bölevägen”.  
 
Efter utredningstillfället (2009) har beskrivningen rörande lämningsnummer 4/”Bölevägen” 
tillskrivits Umeå sn 547:1, medan Umeå 545:1 har utgått. 
 
Vid samtliga boplatser (obj. nr 1/Umeå sn 546, obj. nr 2/Umeå sn585, obj. nr 5/Umeå sn 488, 
obj. nr 6/Umeå sn 429, obj. nr 8/Umeå sn 425, obj. nr 10/Umeå sn 400, obj. nr 11/Umeå sn 
366, obj. nr 12/Umeå sn 356, obj. nr 13/Umeå sn 352, obj. nr 15/Umeå sn 589, obj. nr 16/Umeå 
sn 587 samt obj. nr 17/Umeå sn 588) och kokgropar (obj. nr 18/Umeå sn 590, obj. nr 19/Umeå sn 
586 samt obj. nr 21/Umeå sn 592) rekommenderas att en arkeologisk förundersökning utförs för 
att klargöra lämningarnas omfattning och karaktär. För en tidigare förundersökt boplats (obj. nr 
22/Umeå sn 593) rekommenderas slutundersökning (särskild arkeologisk undersökning)  
 
Vad gällande de tidigare kända och registrerade lämningarna rekommenderas förundersökning 
för följande fornlämningar; Umeå sn 236 (boplats), 301 (boplats), 305 (boplats), 306 (härd), 318 
(boplats) samt Umeå stad 479:1 (boplats). Slutundersökning (s.k. särskild arkeologisk 
undersökning) rekommenderas för Umeå sn 290 (fångstgropssystem), 303 (fångstgropssystem), 
307 (stensättning) och Umeå stad 531:2-3 (fångstgropar).  

Tolkning och utvärdering 
Vid utredningen framkom 20 tidigare inte kända lämningar, varav 15 bedöms som fasta 
fornlämning, fem som övrig kulturhistorisk lämning samt en som ej kulturhistorisk lämning (se 
bilaga 1). Ytterligare har bedömningen reviderats för tidigare kända lämningar; tre tidigare 
bevakningsobjekt bedöms nu som fast fornlämning (Umeå sn 303 och Umeå stad 531:2-3), ett 
tidigare bevakningsobjekt bedöms nu som ej kulturhistorik lämning (Umeå stad 531:4), ett 
tidigare bevakningsobjekt bedöms vara förstörd (Umeå stad 529:1). Ytterligare har två fasta 
fornlämningar, vilka framkom vid den tidigare utredning men som vid utredningstillfället inte var 
medtagna i fornlämningsregistret har efter utredningstillfället erhållit RAÄ-nummer(Obj. nr 
21/Umeå sn 592 samt obj. nr 22/Umeå sn 593). Information om dessa från tidigare utredning, 
förundersökning och slutundersökning hade felaktigt tillskrivits lämningar på annan plats (se 
ovan i resultatdelen samt bilaga 1).  
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Objekttabell för särskild utredning 
Omarbetad efter Riksantikvarieämbetets blankett ”Redovisning av utförd arkeologisk undersökning” 
 
Obj. nr/ 
RAÄ-nr 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

Osäker 
position 

Osäker 
utbredn. 

Obj.nr 1 / 
Umeå socken 
546  

Boplats Boplats, minst 2x1 m (Ö-V), bestående av ett 10-
tal skärvstenar. Framkom vid spadning av 3 
mindre provgropar. Beväxt med mossa och 
bärris. Belägen i svagt NV-sluttande sandmark. 
Skogsmark, fullvuxen gallrad tallskog. 45-50 m ö 
h 

Fast fornlämning  Ja 

Obj.nr 2 / 
Umeå socken 
585 

Boplats Boplats, minst 12x1 m (NNÖ-SSV), bestående 
av 2 förekomster av skärvstenar. Den NNÖ:a ett 
5-tal skärvstenar, den SSV ett 5-tal skärvstenar. 
Framkomna vid spadning av mindre provgropar, 
12 m i sär. Belägen i svagt NV-sluttande 
sandmark. Skogsmark, fullvuxen gallrad tallskog. 
45-50 m ö h. Beväxt med stora tallar, mossa och 
bärris. 

Fast fornlämning  Ja 

Obj.nr 3 / 
Umeå socken 
552 

Brunn/källa Brunn(?), kvadratisk 4x4 m (N-S) och minst 2 m 
dj. Bestående av horisontell timmerskoning, med 
vertikala stödplank täckandes hörnen samt spritt 
vertikalt stödtimmer längs sidorna varav en 
sträcker sig 0,7 m över timmerskoningen. I 
stödkonstruktionerna är järnsylar. Omgiven av 
vallar i S, V samt N, separerade av 2 tillflödande 
diken, 2-3 m br och upptill 1,5 m h. Vid den Ö 
sidan är ett frånflödande dike (ÖSÖ-VNV)1,5 m 
br och 1 m dj, med en vall 2 m br och 0,4 m h på 
den NNÖ sidan. Brunnen är fylld från 0,3 till 
(minst) 2 m dj med rat. Vid provstick vid synlig 
botten förefaller djupet vara ytterligare 1 m. Ca 5 
m NÖ om brunn och dikesvall är betonghögar 
upptill 25x6 m (ÖSÖ-VNV) och ca 1 m h med 
betongrester. Belägen i flackt parti i sandig mo. 
Skogsmark, blandskog, övervägande gran, med 
inslag av björk och rönn. Ca 50-55 m ö h.  Ca 10 
m S om kraftledningsgata. Beväxt med mossa 
samt på vallarna med ett 30 tal tallar, 5 björkar 
samt en rönn. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

  

Obj.nr 4 / 
Umeå socken 
502 

Gränsmärke Gränsmärke, postament 1,6x1,3 m (ÖNÖ-VSV) 
och 0,3-0,6 m h, bestående av 0,2-0,5 m st 
stenar. Ovanpå postamentet är en riktarsten, 
0,3x0,1 m (NNÖ-SSV) 0,6 m h. Belägen i NÖ-
sluttning. Blockig morän direkt Ö om bergshöjd 
och ca 15 m SSV om stig. Ca 60-70 m ö h. 
Skogsmark, gran och tall med inslag av unga 
rönnar. Beväxt med mossa och bärris. Ej 
belägen i gällande fastighetsgräns. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
 

 

  

Obj.nr 5 / 
Umeå socken 
488 

Boplats Boplats, minst 5x3 m (Ö-V), bestående av ett 20-
tal skörbrända stenar. Framkomna vid spadning 
av provgropar. Bitvis dubbel markyta. Belägen i 
sandmark direkt S om kant till berg i dagen.  Ca 
55-60 m ö h. Skogsmark, tallskog med inslag av 
gran. Beväxt med en gran, mossa, ljung och 
bärris. Direkt S om kant (1-1,5 m h) till berg i 
dagen. Direkt V, N och Ö om myrstack. 

Fast fornlämning  Ja 
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Obj.nr 6 / 
Umeå socken 
429 

Boplats Boplats, minst 1,5x1,5 m. Bestående av ett 15-
tal skörbrända stenar, framkomna vid spadning 
av provgropar. Belägen i sandmark på mindre 
platå i NÖ-sluttning. Skogsmark, blandskog, 
gran och tall. Ca 50-55 m ö h. Ca 25 m SV om 
grusväg. Beväxt meden stor tall, mossa och 
bärris. 

Fast fornlämning  Ja 

Obj.nr 7 / 
Umeå socken 
430 

Fornlämnings-
liknande lämning 

Fornlämningsliknande lämning, ca 4x3 m (NÖ-
SV) bestående av ett 30-tal synliga skärvstenar, 
belägen på sållhög, 4x3 m (NÖ-SV) från tidigare 
utgrävning. En samling av ett 20-tal skärvstenar i 
ytans NÖ del är härdliknande. Intill dumphögen 
är trädetaljer från sållställning. Belägen på platå i 
NV-sluttande sandmark. Ca 45-50 m ö h. 
Skogsmark, ung tallskog. Beväxt med mossa 
och bärris. Registreras för att förhindra framtida 
förväxling med fast fornlämning. 

Ej kulturhistorisk 
lämning 

  

Obj.nr 8 / 
Umeå socken 
425 

Boplats Boplats, minst 65x35 m (NV-SÖ), bestående ett 
30-tal skärvstenar framkomna inom ytan vid 
provstick med spade. Belägen i sandmark på 
platå i N-sluttning. Direkt Ö om bäckravin. Ca 
45-55 m ö h. Skogsmark, blandskog, tall och 
gran. Beväxt med övervägande ung tall, enstaka 
unga granar, ljung och bärris. 

Fast fornlämning  Ja 

Obj.nr 9 / 
Umeå socken 
424 

Husgrund, 
historisk tid 

Husgrund, 2x2 m (NV-SÖ) och 0,4 m dj. 
Omgiven av en vall upptill 0,3 m h och 1-1,5 m 
br. Belägen i sandmark på mindre platå i N 
sluttning. Skogsmark, tallskog. Beväxt med ett 
30-tal unga tallar samt mossa, ljung och bärris. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

  

Obj.nr 10 / 
Umeå socken 
400 

Boplats Boplats, minst 25x10 m (NÖ-SV), bestående av 
ett 10-tal skärvstenar, framkomna i 
markberedningsspår i områdets SV-del samt 
provgrop i områdets NÖ-del. Belägen i 
sandmark, den NÖ-delen på mindre åsrygg (Ö-
S), den SV-delen i flackare område. Mellan stig i 
N och Väg i S. Ca 45-50 m ö h. Skogsmark, gran 
och tall, den SV-delen hygge med stora frötallar, 
den NÖ-delen tät ungskog med gran och tall, 
mossa och bärris. Den SÖ delen är skadad av 
markberedning samma sommar som 
utredningen (2009). 

Fast fornlämning  Ja 

Obj.nr 11 / 
Umeå socken 
366 

Boplats Boplats, minst 60x20 m (VNV-ÖSÖ). Bestående 
av ett 10-tal glest spridda skärvstenar, 
framkomna i markberedningsspår. Belägen på 2 
platåer i N-sluttande sandmark. Ca 40-50 m ö h. 
Skogsmark, avverkad och markbered, med stora 
tallar kvarlämnade som fröträd. Beväxt med ett 
10-tal stora tallar, 20-tal mindre granar samt 
inslag av mindre rönnar, mossa bärris och örter. 
Skadad av markberedning samma sommar som 
utredningen (2009). 

Fast fornlämning  Ja 

Obj.nr 12 / 
Umeå socken 
356 

Boplats Boplats, bestående av en mörkfärgning 0,5x0,4 
m (Ö-V) innehållande 10-tal mindre skärvstenar 
(3-5 cm st) och kol. Framkom vid 
maskinschaktning ca 0,2 m under matjorden, vid 
gränsen till underliggande sand/silt. Belägen i 
åkermark beväxt med rödklöver. Ca 30-35 m ö 
h. Ca. 7 m S om åkerkant. 

Fast fornlämning  Ja 
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Obj.nr 13 / 
Umeå socken 
352 

Boplats Boplats, minst 1x1m, bestående av 5 
skärvstenar, kol, brända ben, bränd lera samt 
järnyxa. Framkom vid maskinschaktning ca 0,2 
under matjorden, vid gränsen mellan matjord 
och underliggande sand. Belägen i åkermark 
beväxt med rödklöver. 

Fast fornlämning  Ja 

Obj.nr 14 / 
Umeå socken 
351 

Fyndplats Fyndplats, av 1 avslag av röd skiffer samt 1 
fragment slipad mörk skiffer. Framkom 2 m isär i 
matjordslager vid maskinschaktning. Inga övriga 
indikationer kunde identifieras. Belägen i 
åkermark beväxt med rödklöver.  

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

  

Obj.nr 15 / 
Umeå socken 
589 

Boplats Boplats, minst 80x30 m (NÖ-SV), bestående av 
ett 20-tal skörbrända stenar. Framkom vid 
maskinschaktning ca 0,2 m under matjorden vid 
gränsen mellan matjord och underliggande silt. 
Belägen i åkermark, plöjd potatisåker. Ca 35-40 
m ö h. 

Fast fornlämning  Ja 

Obj.nr 16 / 
Umeå socken 
587 

Boplats Boplats, minst 50x30 m (NÖ-SV), bestående av 
en anläggning, oregelbunden, minst 1,6x0,8m 
(Ö-V), bestående av kol, sot och ett 50-tal 
skörbrända stenar, 10-tal spridda skörbrända 
stenar samt. 2 brända ben. Belägen i åkermark, 
plöjd potatisåker. Ca 35-40 m ö h.  

Fast fornlämning  Ja 

Obj.nr 17 / 
Umeå socken 
588 

Boplats Boplats, okänd omfattning, bestående av en 
oregelbunden anläggning ca 0,4 m diam, 
innehållandes 10-tal skörbrända stenar samt 
rikigt med kol. Framkom vid maskinschaktning 
ca 0,2 m under matjorden vid skiftet mellan 
matjord och silt. Belägen i åkermark, plöjd 
potatisåker. Ca 28 m Ö om åkerkant. Ca 30-40 
m ö h. 

Fast fornlämning  Ja 

Obj.nr 18 / 
Umeå socken 
590 

Kokgrop Kokgrop, rund, 1,2 m diam och 0,1 m dj. Ställvis 
omgiven av en vall, 1-1,2 m br och 0,05 m h. Vid 
provstick med jordsond och spade framkom kol 
och skärvsten. Belägen på kanten av strandvall, 
på ÖSÖ-sluttande sandmark. Ca 20 m N om 
europaväg (E12), 4 m V om terrasskant.Ca 30-
35 m ö h. Skogsmark, blandskog. Beväxt med 1 
tall samt bärris.  

Fast fornlämning  Ja 

Obj.nr 19 / 
Umeå socken 
586 

Kokgrop Kokgrop, rund, 1,2 m diam och 0,25 m dj. 
Ställvis omgiven av en vall, 1,1-1,3 m br och 0,1 
m h. Vid provstick med jordsond och spade i 
gropen framkom kol och skärvsten på 0,15 m 
djup. Belägen i sandmark på kanten av platå på 
NV-sluttande strandvall. Ca 13 m N om 
europaväg(E12). Ca 25-35 m ö h. Skogsmark, 
barrskog. Beväxt med 1 tall, mossa och bärris.  

Fast fornlämning  Ja 

Obj.nr 20 / 
Umeå socken 
591 

Fångstgrop Fångstgrop, oval, 2,4x1,8 m (SSÖ-NNV) och 
0,45 m dj. Rektangulärt bottenplan. Omgiven i V-
N-Ö av en vall, 1,6-2 m br och 0,1-0,2 m h. 
Belägen på sandig platå, direkt N om 
europaväg(E12). Beväxt med 3 tallar, 1 gran 
samt bärris. Gropen är skadad av en sekundär 
grop samt vallen är skadad i S-SV av vägren till 
europaväg. 

Fast fornlämning   
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Obj.nr 21 / 
Umeå socken 
592 

Kokgrop Registrerad som fast fornlämning vid tidigare 
utredning (nr 7), men ej medtagen i FMIS vid 
utredningstillfället. Informationen från 
utredningen felaktigt medtagen i Umeå stad 
547:1. Se rapport: Sandén, Erik och Sundström, 
Susanne. 1999: Rapport över arkeologisk 
utredning med anledning av planerad ny väg E 
12, Umeå sn och kn, Västerbottens län. 
Kulturhistoriska undersökningar. Västerbottens 
museum, Umeå.  
 
Har efter utredningen erhållit RAÄ-nummer 
Umeå socken 592. 
 
Kokgrop, rektangulär, 2X0,3 m (NNÖ-SSV) och 
0,1 m dj. Rektangulärt bottenplan, 1,5X0,2 m 
(NNÖ-SSV). Omgiven av en vall, 1 m br och 0,1 
m h. Vid provstick med jordsond kunde ett sotigt 
blekjordslager konstateras, men däremot inga 
skärvstenar. Framkom vid särskild utredning av 
Västerbottens museum, år 1997. 
 

Fast fornlämning  Ja 

Obj.nr 22 / 
Umeå socken 
593 

Boplats Registrerad som fast fornlämning vid tidigare 
utredning(”Röbäcksliden”), men ej med i FMIS 
vid utredningstillfället. Geometri tagen från 
FMIS-shapefil 2006-10-21. Informationen från 
förundersökning felaktigt medtagen i Umeå stad 
547:1.  
Se rapporter:  
Lundberg, Åsa. 1999. Rapport över 
förundersökning av lokalerna PRÄSTSJÖDIKET, 
KLOCKARÅKERN, BÖLEVÄGEN och 
RÖBÄCKSLIDEN, Umeå sn och kn, 
Västerbottens län. Kulturhistoriska 
undersökningar. Västerbottens museum, Umeå.  
 
Sandén, E och Sundström, S. 1999: Rapport 
över arkeologisk utredning med anledning av 
planerad ny väg E 12, Umeå sn och kn, 
Västerbottens län. Kulturhistoriska 
undersökningar. Västerbottens museum, Umeå. 
(RAÄ dnr 321-2133-1999). 
 
Har efter utredningen erhållit RAÄ-nummer 
Umeå socken 593. 
 
Boplats, ca 130X70 m (NV-SÖ). Inom angivet 
området framkom mörkfärgningar med 
skärvsten, brända ben samt slagg. Framkom vid 
särskild utredning, år 1997 och arkeologisk 
förundersökning, år 1999 
 

Fast fornlämning   

Umeå sn 303 Fångstgropsystem Vid särskild utredning år 2009 konstaterades att 
den yttersta fångstgropen i 
fångstgropssystemets SV del är skadad. Vid 
vallens V:a del är körskador från markberedning, 
utförd samma sommar som utredningen(2009). 

Fast fornlämning   

Umeå sn 306 Härd Vid särskild utredning år 2009 konstaterades att 
lägesmarkeringen i FMIS var felaktig. Nytt läge 
inmätes ca 10 m ÖSÖ därom, i och SÖ av väg 
Nytt kunskapsläge motiverar ändring av 
antikvarisk bedömning från bevakningsobjekt till 
fast fornlämning. 

Fast fornlämning   

Umeå stad 
529:1 

Boplatsgrop Vid särskild utredning år 2009 återfanns ej 
lämningen, förmodligen förstörd i och med 
bräddning av travväg. 

Förstörd   
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Umeå stad 
531:2 

Fångstgrop Vid särskild utredning år 2009 konstaterades att 
lägesmarkeringen i FMIS var felaktig. Nytt läge 
inmättes ca 10 SÖ därom. Tidigare antikvarisk 
bedömning var bevakningsobjekt, bedöms 
utifrån förändrat kunskapsläge nu som fast 
fornlämning. 

Fast fornlämning   

Umeå stad 
531:3 

Fångstgrop Vid särskild utredning år 2009 konstaterades att 
lägesmarkeringen i FMIS var felaktig. Nytt läge 
inmättes ca 30 m SÖ därom. Tidigare antikvarisk 
bedömning var bevakningsobjekt, bedöms nu 
som fast fornlämning. 

Fast fornlämning   

Umeå stad 
531:4 

Fångstgrop Vid särskild utredning år 2009 konstaterades att 
lägesmarkeringen i FMIS var felaktig. Nytt läge 
inmättes ca 30 m SÖ därom. Tidigare antikvarisk 
bedömning var bevakningsobjekt, bedöms nu 
som ej kulturhistorisk lämning. 

Ej kulturhistorisk 
lämning.  

  

Umeå stad 
545:1 

Boplats Informationen i FMIS var är felaktig vid 
utredningtillfället. Informationen i detta 
punktobjekt hör till ytgeometrin Umeå stad 547:1 
representerar. 
Efter utredningstillfället har Umeå stad 545:1 
utgått och beskrivningen har tillskrivits Umeå 
stad 547:1 (se nedan) 
 

Utgår   

Umeå stad 
547:1 

Boplats Informationen i FMIS var felaktig vid 
utredningstillfället: 
Befintlig beskrivningen rörande utredning tillhör 
ej denna geometri, utan nr 7 i utredning utförd 
1997. Se rapport: Sandén, E och Sundström, S. 
1999: Rapport över arkeologisk utredning med 
anledning av planerad ny väg E 12, Umeå sn 
och kn, Västerbottens län. Kulturhistoriska 
undersökningar. Västerbottens museum, Umeå. 
(RAÄ dnr 321-2133-1999). 
 
Befintlig beskrivningen rörande förundersökning 
tillhör ej denna geometri, utan ”Rödbäcksliden” i 
förundersökning utförd. 1998. Se rapport: 
Lundberg, Åsa. 1999. Rapport över 
förundersökning av lokalerna PRÄSTSJÖDIKET, 
KLOCKARÅKERN, BÖLEVÄGEN och 
RÖBÄCKSLIDEN, Umeå sn och kn, 
Västerbottens län. Kulturhistoriska 
undersökningar. Västerbottens museum, Umeå.  
 
Riktig beskrivning för denna ytobjekt finns i 
punktobjekt Umeå stad 545:1. Se rapport: 
Sundström, Susanne. 1999. Rapport över för- 
och slutudersökning av boplatsområdet 
”Bölevägen”, Röbäck 6:28 och 6:29, Umeå sn 
och kn, Västerbottens län. Kulturhistoriska 
undersökningar. Västerbottens museum. Umeå.  
 
Efter utredningstillfället har ytgeometrin som 
Umeå stad 547:1 representerar erhållit korrekt 
beskrivning:  
 
Boplats, ca 100x30 m, undersökt och borttagen 
år 1998. Inom området framkom härdar, samt 
fynd av flintspån, flintavslag, kvartsavslag, 
skifferavslag och brända ben. 
 
Vid arkeologisk utredning år 1997 påträffades 2 
boplatsgropar samt skörbränd sten. 
 
Västerbottens museum utförde en arkeologisk 

Fast fornlämning   
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slutundersökning, år 1998. Vid slutundersök-
ningen undersöktes tre delområden. Inom dessa 
påträffades 8 anläggningar bestående av härdar. 
Fynden bestod mestadels av avslag av kvarts/ 
kvartsit (85 st), men även retuscherad flinta, 
skiffer och övrig bergart. Fynd av ben som 
härstammar från fisk och däggdjur påträffades. 
Tre 14C dateringar gav 1750-1670 f kr, 825-795 
f kr och 385-345 f kr. 
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Fyndlista.

Fnr Föremål Antal Längd, cm Bredd. cm Tjocklek, cm Vikt, gram Lämning
F1 Järnyxa 1 18 6 5 550 Obj. nr 13 / Umeå sn 352
F2 Bränd lera 10 4-1 24 Obj. nr 13 / Umeå sn 352
F3 Brända ben 5 2,2-1,0 <1 Obj. nr 13 / Umeå sn 352
F4 Skiffer 1 3,9 3,2 0,7 6 Obj. nr 14 / Umeå sn 351
F5 Brända ben 2 2,0-0,9 <1 Obj .nr 16 / Umeå sn 587
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Strandlinjeförskjutnings ålder efter:
Segerström, U. & Renberg, I.1981. 
The Initial Points on a Shorlie 
Displacement Curve for Southern
Västerbotten, dated by Varve-
counts and Lake Sediments. 
Striae 14: fig 1.

0-5 m.ö.h. ca 1250-2000 e.Kr.
5-10 m.ö.h. ca 700-1250 f.Kr.
10-15 m.ö.h. ca 200-700 e.Kr.
15-20 m.ö.h. ca 300 f.Kr. - 200 e.Kr.
20-25 m.ö.h. ca 800-300 f.Kr.
25-30 m.ö.h. ca 1250-800 f.Kr.
30-35 m.ö.h. ca 1600-1250 f.Kr.
35-40 m.ö.h. ca 2000-1600 f.Kr.
40-45 m.ö.h. ca 2250-2000 f.Kr.
45-50 m.ö.h. ca 2500-2250 f.Kr.
50-55 m.ö.h. ca 2800-2500 f.Kr
55-60 m.ö.h. ca 3000-2800 f.Kr.
60-65 m.ö.h. ca 3400-3000 f.Kr.
65-70 m.ö.h. ca 3750-3400 f.Kr.
70-75 m.ö.h. ca 4000-3750 f.Kr.
75-80 m.ö.h. ca 4200-4000 f.Kr.
80-85 m.ö.h ca 4500-4200 f.Kr.
höjdkurva

Utredningsområde Västra länken
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