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Administrativa uppgifter 
Landskap  Västerbotten 

Kommun  Umeå 

Socken  Umeå 

Län  Västerbotten 

Kartblad  20K 8c 

Vbm dnr  214/11 

Lst dnr  431-1631-2011 

Uppdragsgivare/finansiär NCC Roads, Umeå kommun 

Typ av uppdrag Särskild arkeologisk utredning 

Fältpersonal  Sven-Donald Hedman 

Rapportansvarig Sven-Donald Hedman 

Förberedelsetid 2011-05-06 (1dv) 

Arbetstid  2011-05-09-10 (2dv) 

Rapporttid  2011-06-29-30 (1,5 dv) 

 
 

Sammanfattning 
Med anledning av att NCC Roads och Västerbottens kommun planerar att 
anlägga en ny väg från en befintlig täkt i Brännland och ut till väg E12, Kåddis 
3:1 i Umeå kommun så utförde Västerbottens museum en särskild utredning. 
Utredningsarbetet genomfördes inom det planerade vägsträckningsområde, 7 m 
med en tillhörande zon på 25 m i anslutning till vägsträckningen. 
 
Inga tidigare kända lämningar fanns registrerade inom utredningsområdet.  
Vid utredningen 2011 påträffades inga nya forn- eller kulturlämningar inom det 
aktuella undersökningsområdet. 
 
Bakgrund 
NCC Roads och Umeå kommun avser att anlägga en ny väg från befintlig 
bergtäkt vid Brännland och ut till väg E12. I närområdet har vid tidigare 
exploateringsarbeten ett flertal tidigare okända lämningar påträffats. 
 
Vid samråd med Länsstyrelsen 2011 (431-1631-2011) framkom att det fanns 
osäkerheter kring fornlämningsförekomsten i utredningsområdet, varvid 
Länsstyrelsen ansåg att en inventering borde utföras innan arbetsföretag sker 
inom området. På uppdrag av NCC Roads utförde Västerbottens museum under 
maj en arkeologisk utredning inom det aktuella området. 
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Syfte 
Syftet med inventeringen var att klarlägga om det fanns kultur- och/eller forn-
lämningar i området som kommer att beröras av arbetsföretaget samt att 
registrera och beskriva dessa. 
 
Utredningsområdet 
Utredningsområdet är totalt cirka 2,5 ha och är beläget 10 km väster om Umeå 
centrum vid Kåddis by. Mot norr begränsas det av järnvägen och mot söder av 
väg E12. Från väg E12 fram till Lillbäcken är det sedimentmarker med en tjock 
växtlighet av närmast sumpartad karaktär. Norr om Lillbäcken övergår terrängen 
till småstenig moränmark. Vegetationen består i huvudsak av barrskog med 
inslag av lövträd.  
 

Fornlämningsbild 
Inom utredningsområdet fanns sedan tidigare ingen registrerad forn- eller 
kulturhistorisk lämning. 
 

Metod 
Förberedelsearbete 
Innan fältarbetet utfördes har utredningsområdet samt dess närområde studerats 
genom landskapsanalys samt genom studier av antikvariskt arkivmaterial som 
äldre kartmaterial och rapporter. 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 genom okulär besiktning samt provstick med jordsond 
inom lämpliga områden och platser.  
 
Resultat 
Vid den arkeologiska utredningen påträffades inga nya forn- eller 
kulturlämningar.  
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