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Administrativa uppgifter 
Beställare  Länsstyrelsen Västerbotten  
Kartblad  20K 7c, 20K 7d (RT90) 70H 8f (SWEREF99) 
Fastighet Backen 3:46, 3:47, 3:48 & 3:49 

Röbäck 7:23, 11:12, 24:15, 25:6, 25:13, 33:1, 59:1 & 80:3  
Vbm dnr  553/10 
Lst dnr  431-6480-2010 
Planering arkivsök 2010-09-27        
Utredningsperiod 2010-10-08   
Rapportperiod  2011-01-12 

Inledning 
Med anledning av Trafikverkets planer på alternativ vägdragning av E12 från 
Travet över Umeälven och upp mot norra länken (E12), det s.k. inre alternativet (se 
fig. 1-2), har Västerbottens Museum AB genomfört etapp 1 av en särskild 
utredning av området enligt beslut från Länsstyrelsen kulturmiljö (Lst 431-6480-
2010). 

Sammanfattning 
Vid ovanstående utrednings första del, som bestått av terrängrekognosering, 
påträffades inga forn- och kulturlämningar. Vid fältarbetet har emellertid en 
justering och omprioritering gjorts av de områden som kräver ytterligare utredning 
i form av markavbaning/schaktning. Vid den byråmässiga planeringen för den 
fördjupade utredningen i form av markavbaning/schaktning har två nord-sydliga 
schakt i ett område i åkermark, norr om älven förslagits. Då det inte framkom 
några indikationer på förhistorisk eller medeltida aktiviteter i detta område vid 
fältrekognoseringen behöver detta område inte utredas vidare. Däremot bör ett 
område på södra sidan av även utredas genom markavbaning/schaktning. Det är 
ett sandigt område med strandvallar beläget mellan Bölevägen och Umeälven, där 
det kan finnas boplatser från förhistorisk tid (se även under ’’Resultat’’). 
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Fig 1. Utredningsområdet på norra sidan av älven (rosa färg.). 
Lämningar registrerade i fornminnesregistret har markerats med röd färg.  
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Fig. 2. Utredningsområdet på södra sidan av älven (rosa färg.). 
Lämningar registrerade i fornminnesregistret har markerats med röd färg.  
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Syfte 
Syftet med den arkeologiska utredningen är att undersöka om oregistrerade 
fornlämningar kommer att beröras vid en framtida exploateringsverksamhet i 
utredningsområdet. Resultatet från utredningen ska även ge ett fullgott underlag för 
Länsstyrelsens fortsatta prövning av arbetsföretagets tillåtlighet enligt KML samt för 
exploatörens vidare planering. 

Utredningsområdet 
Utredningsområdet är lokaliserat på båda sidor om Umeälven och sträcker sig mellan 
Travet i syd till området kring ICA Kvantum i nord, där den ansluter till befintlig E12.  
 
Södra delen av utredningsområdet utgörs huvudsakligen av skogsmark, med inslag av 
öppen mark såsom hästhagar samt grustäkter. Norra delens sydliga och mellersta del 
utgörs av öppen mark bestående av i huvudsak odlingsmark. Det nordliga 
utredningsområdet består av skogsmark samt åkermark/tomtmark. I sin helhet är 
utredningsområdet 33,2 ha stort, varav 14 ha utgörs av skogsmark, 15,8 ha av åkermark 
samt 3,4 ha av åkermark/tomtmark.  Utredningsområdet är lokaliserat på nivåer mellan 
5 – 40 möh (fig. 1 - 2).  
 
Utredningsområdet består huvudsakligen av sandmark med inslag av odlingsmarker, 
berg i dagen, morän, silt och organiska jordarter.  

Fornlämningsbild 
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 Klockarbäcken 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 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. 
 
I anslutning till utredningsområdet vid Backens kyrka är ett fornlämningsområde (RAÄ 
127:1) samt två fyndplatser (RAÄ 964 och 965) och ett fyndområde (RAÄ 967) 
registrerade. RAÄ 127:1 utgörs av lämningar efter stadsbebyggelse från 1500-talet. 
Fyndlokalerna samt fyndområdet (RAÄ 964-965 samt 967) uppvisar fynd från senare 
delen av 1500 – talet samt senare perioder. Omfattningen av den äldre bebyggelsen är 
idag oklar. Historiska kartor och tidigare arkeologiska undersökningar i området talar 
dock för att bebyggelsen sannolikt har haft en större utsträckning. Genom skrivna källor 
från slutet av 1500-tal är det känt att kungen hade en bod vid det som då kallades Umeå 
hamn. År 1622 flyttades staden till dess nuvarande plats. Det tidigare stadsområdet 
bebyggdes med kyrkstugor – Kyrckio Huus (1714) (se fig. 3 – 4).  
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Fig. 3. Rektifierad karta från 1686 med norra delen av utredningsområdet inlagd med rosa färg. 
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Fig. 4. Rektifierad karta från 1714 med norra delen av utredningsområdet inlagd med rosa färg. 
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Metod 

Förberedelsearbete 

Innan fältarbetet utfördes har utredningsområdet samt dess närområde studerats 
genom landskapsanalys, ortnamnsanalys samt genom studier av antikvariskt 
arkivmaterial som äldre kartmaterial, rapporter och hembygdslitteratur. Syftet med 
analyserna har varit att få en inblick, dels över områdets kulturhistoriska 
resursutnyttjande samt spåra eventuella förändringar i landskapet över tid samt ge 
ett bra underlag inför fältarbetet. Förarbetet omfattade även genomgång av tidigare 
registrerade kulturlämningar, kulturmiljöer samt fynd (FMIS, Kringla, mm).  

Fältarbete 

Fältarbetet har utförts under hösten genom en okulär inventering med provstick 
med jordsond inom lämpliga områden och platser. Stora delar av 
utredningsområdet norr om älven utgörs av åkermark som var plöjd vid 
inventeringstillfället. Övriga delar i det norra utredningsområdet var delvis 
påverkade av olika sentida aktiviteter. Det södra utredningsområdet utgjordes till 
största delen av opåverkad skogsmark med inslag av igenvuxen åkermark. 
 
Vid fältarbetet har även en justering gjorts av de områden som kräver ytterligare 
utredning i form av markavbaning/schaktning. 
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Fig. 5. Utredningsområdets norra delar med de utgående schakten markerade med en blå ring. 
 

Schakt som utgår 
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Resultat 
Vid den första delen av utredningen som genomförts genom terrängrekognosering 
har inga tidigare okända forn- och kulturlämningar påträffats. Stora delar av 
utredningsområdet norr om älven utgörs av åkermark som var plöjd vid 
inventeringstillfället. Övriga delar i det norra utredningsområdet var delvis 
påverkade av olika sentida aktiviteter. Det södra utredningsområdet utgjordes till 
största delen av opåverkad skogsmark med inslag av igenvuxen åkermark. I 
anslutning till älven finns en skylt där det framgår att det var platsen för det gamla 
färjeläget för resande längs kustlandsvägen. I anslutning till den mindre 
brukningsväg som löper i NV-SÖ finns även ett antal äldre vägsträckningar. I 
dagsläget har inte tillräckliga kartstudier gjorts för att avgöra om detta stämmer, 
men om så är fallet kan den gamla vägsträckningen dokumenteras i samband med 
utredningens kommande fältarbeten.  
 
Vid fältarbetet har även en justering gjorts av de områden som kräver ytterligare 
utredning i form av markavbaning/schaktning. Vid den byråmässiga planeringen 
för den fördjupade utredningen i form av markavbaning/schaktning har två nord-
sydliga schakt i ett område i åkermark, norr om älven förslagits. Då det inte 
framkom några indikationer på förhistorisk eller medeltida aktiviteter i detta 
område vid fältrekognoseringen behöver detta område inte utredas vidare (se fig. 
5). Däremot bör ett område på södra sidan av älven utredas genom 
markavbaning/schaktning. Det är ett sandigt område med strandvallar beläget 
mellan Bölevägen och Umeälven, där det kan finnas boplatser från förhistorisk tid 
(se fig. 6). Detta innebär en omprioritering av de ytor som kommer att 
markavbanas i förhållande till undersökningsplanen. De ca 200 m2 som planerades 
att markavbanas vid Angården utgår och förläggs till det sandiga området söder 
om älven och norr om Bölevägen. Omprioriteringen innebär ingen skillnad i 
kostnad eller dagsverken. 
 
Den fördjupade utredningen med markavbaning/schaktning kommer att 
genomföras under tidig vår 2011. 
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Fig. 6. Karta över utredningsområdet söder om älven med området som bör utredas vidare 
markerat med blå ring. 

Område som bör utredas genom 
schaktning 
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