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Sammanfattning
Umeå kommun planerar att upprätta en detaljplan inom del av fastigheten Stadsliden 6:3
(etapp 3) på Olofsdal i Umeå, med anledning av planerna på att anlägga bostäder vid
Språkskolan. På grund av Umeå kommuns planer har Västerbottens museum genomfört en
arkeologisk utredning inom det aktuella området. Syftet med den arkeologiska utredningen var
att fastställa om eventuella fornlämningar skulle beröras av exploateringen.
Vid den arkeologiska utredningen påträffades inget av antikvariskt intresse. Västerbottens
museum föreslår därför att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas inom området.

Inledning
Umeå kommun planerar att upprätta en detaljplan inom del av fastigheten Stadsliden 6:3, på
Olofsdal i Umeå (se fig. 1). Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för
bostäder. Med anledning av Umeå kommuns planer har Västerbottens museum genomfört en
arkeologisk utredning, enligt beslut från Länsstyrelsen Västerbotten (Lst 431-4032-2016) med
stöd av 2 kap 11 §§ Kulturmiljölagen (1988:950). Exploatör för uppdraget är PEAB Sverige
AB. Det arkeologiska arbetet utfördes i början av juni år 2016.

Fig. 1. Översiktskarta. Det aktuella utredningsområdet ligger i stadsdelen Olofsdal, inom fastigheten Stadsliden 6:3.
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Förutsättningar för de arkeologiska insatserna
Områdesbeskrivning
Utredningsområdet var ca 1,5 ha och bestod av ett mindre skogsparti, som var lokaliserat
mellan befintliga bebyggelseområden (se fig. 2). Skogen dominerades av barrträd och marken
utgjordes av morän. Utredningsområdet låg mellan 40-45 m ö h och under bronsåldern
utgjordes området av en smal udde, som sträckte sig ut i havet. Inom den angränsande
fastigheten Stadsliden 6:10 (tidigare den västra delen av Stadsliden 6:3), fanns ett
fornlämningsområde med gravar, skärvstenshögar liksom ytterkanten av ett boplatsområde.

Fig. 2. Översiktskarta över utredningsområdet inom fastigheten Stadsliden 6:3, samt fornlämningar inom fastigheten Stadsliden
6:10.

Tidigare undersökningar
Inom fastigheten Stadsliden 6:10 (utgjorde tidigare den östra delen av fastigheten Stadsliden
6:3) fanns två gravrösen, RAÄ Umeå stad 16:1-2, samt två skärvstenshögar RAÄ 16:3-4.
Gravrösena RAÄ Umeå stad 16:1-2 (se fig. 2), undersöktes och återställdes/rekonstruerades
redan på 1910-talet av Ferdinand Laestadius. Mellan åren 1988-2014 har ett flertal
arkeologiska undersökningar genomförts av Umeå universitet och Västerbottens museum för
att dokumentera de båda skärvstenshögarna (endast RAÄ Umeå stad 16:3 återställdes efter
avslutad undersökning) och avgränsa lämningarnas fornlämningsområde (Forsberg 1999,
Josephson Hesse 2003, Granholm 2013, Armstrand & Johansson 2014). I samband med
undersökningarna påträffades sädeskorn, brända ben, huvudsakligen från säl men även får/get,
samt avslag av kvarts, kvartsit, flinta, grönsten och vulkanit, ett städ, en malsten, ett eventuellt
hängsmycke mm. Resultatet från den arkeologiska utredningen år 2014 visade att
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fornlämningsområdet utgör ytterkanten av en förhistorisk boplats. Boplatsen låg sannolikt på
den plats där Språkskolan ligger idag och troligen försvann delar av boplatsområdet redan när
BUP-husen byggdes under 1960/1970-talet (Armstrand & Johansson 2014).
År 2015 genomförde Västerbottens museum en arkeologisk utredning av ett område Ö om det
nu aktuella utredningsområdet inom fastigheten Stadsliden 6:3 (etapp 2), men inget av
antikvariskt intresse påträffades (Johansson 2015).

Syfte och målsättning
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om det fanns eventuella
fornlämningar i det berörda området, som skulle påverkas av den kommande exploateringen.
Resultatet från den arkeologiska utredningen ämnar ligga till grund för Länsstyrelsens fortsatta
prövning av ärendet, liksom för kommunens fortsatta detaljplanering.

Metod och genomförande
Den arkeologiska utredningen genomfördes med hjälp av grävmaskin. Ett flertal schakt, samt
en provyta, upptogs inom utredningsområdet. Arkeologiska undersökningar vid Västra Länken
har visat att boplatslämningar nära strömmande vattendrag, troligen har påverkats av
översvämningar och överlagringar i samband med vårfloder och dylikt. Ett fåtal
undersökningar har gjorts genom åren där djupschakt upptagits på kustbundna boplatser och
därför är kunskapen om havets eventuella påverkan på kustboplatserna begränsad. För att inte
gå miste om eventuella anläggningar, på grund av överlagringar inom utredningsområdet, togs
även ett djupschakt upp.
I samband med schaktningen handrensades de upptagna ytorna med fyllhammare och spade.
De upptagna schakten liksom provytan inom utredningsområdet beskrevs, fotograferades,
mättes in och koordinatsattes med RTK-GPS (i projektion SWEREF 99 TM).

Igenläggning
Djupschaktet lades omedelbart igen pga. säkerhetsskäl, men efter överenskommelse med PEAB
Sverige AB genomfördes ingen igenläggning av de resterande ytorna inom utredningsområdet.
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Fig. 3. Översiktskarta över de upptagna schakten, djupschaktet och provytan inom utredningsområdet.

Resultat
Inom utredningsområdet upptogs 12 schakt, ett djupschakt, samt en provyta (se fig. 3-7, samt
bilaga 1). Totalt togs en yta på ca 660 kvm upp. Djupschaktet upptogs för att säkerställa att
inga överlagringar förekom i området. Inga anläggningar framkom dock vid djupschaktningen
och i profilen syntes endast naturliga lagerföljder. Utredningsområdet, som utgjordes av
morän, innehöll bitvis stora stenar. Inför anläggandet av schakt 12 togs en provyta upp för att
avgöra om det var möjligt att förlägga schaktet där. Då provytan endast innehöll större stenar,
förlades schakt 12 längre åt SÖ.
Vid den arkeologiska utredningen framkom inga fornlämningsindikationer i form av
anläggningar, fynd eller skörbrända stenar.

Slutsats av fältarbetet
Västerbottens museum föreslår att inga fortsatta antikvariska åtgärder behöver vidtas inför den
fortsatta exploateringen av området.
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Fig. 4. Schakt 3

Fig. 5. Schakt 5

Fig. 6. Schakt 10.

Fig. 7. Provytan inom utredningsområdet utgjordes endast av större stenar.
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Schaktsbeskrivning
Schaktnr.
S1

Metod
Schaktning

S2

Schaktning

S3

Schaktning

S4

Schaktning

S5

Schaktning

S6

Schaktning

S7

Schaktning

S8

Schaktning

S9

Schaktning

S10

Schaktning

S11

Schaktning

S12

Schaktning

Djupschakt Schaktning

Provyta

Schaktning

Beskrivning
Anmärkning
Schaktetvarbågformatca41x2Ͳ2,5m(VͲÖNÖ)ochca0,03Ͳ Inga
fornlämningsindikationer
0,15mdjupt.Schaktetutgjordesavmoränmed
underliggandegrusigsand.Ställvisförekomstörrestenaroch
stubbarischaktet.
Schaktetvarca26x1,5Ͳ2m(huvudsakligenÖNÖͲVSV)ochca Inga
0,05Ͳ0,30mdjupt.Schaktetutgjordesavmoränmed
fornlämningsindikationer
underliggandegrusigsand.Sandenhadeinslagavstörre
gruskornliksomsten.Ställvisförekompackningarmedstörre
stenischaktet.Sandenischaktetvarfuktigpga.
underliggandegrundvatten.
Schaktetvarca7x2m(ÖNÖͲVSV)ochca0,10Ͳ0,30mdjupt Inga
fornlämningsindikationer
ochtäcktesavetttjockttorvlager.Schaktetutgjordesav
moränmedunderliggandegrusigsand.Isandenförekom
äveninslagavsten.Vidschaktningträngdevattenuppur
marken.
Schaktetvarca28x2,5Ͳ3m(NͲS)ochca0,05Ͳ0,15mdjupt.
Inga
Schaktetutgjordesavmoränmedunderliggandegrusigsand. fornlämningsindikationer
Sandenhadeinslagavsten.
Inga
Schaktetvarca31x1,5m(NͲS)ochca0,05Ͳ0,10mdjupt.
Schaktetutgjordesavmoränmedunderliggandegrusigsand. fornlämningsindikationer
Sandenhadeinslagavsten.
Schaktetvarca57x1,5Ͳ2,5m(NNVͲSSÖ)ochca0,03Ͳ0,15m Inga
djupt.Schaktetutgjordesavmoränmedunderliggandesand. fornlämningsindikationer
Sandenhadeinslagavgrusochsten.Ställvisförekomstörre
stubbar,stenarsamtstenpackningarischaktet.
Inga
Schaktetvarca40x2Ͳ2,5m(NNVͲSSÖ)ochca0,05Ͳ0,3m
fornlämningsindikationer
djupt.SchaktetutgjordesavgrusigsandiN(möjligen
fyllnadsmaterial)ochiSbestodschaktetavgrusigsand,med
inslagavsten,undermorän.Ischaktetsmittförekomett
partimedrostjord.
Schaktetvarca11x2m(ÖͲV)ochca0,10Ͳ0,30mdjupt.
Inga
Schaktetutgjordesavmoränmedunderliggandegrusigsand. fornlämningsindikationer
Sandenhadeinslagavsten.
Schaktetvarca8x2m(ÖͲV)ochca0,10Ͳ0,20mdjupt.
Inga
Schaktetutgjordesavmoränmedunderliggandegrusigsand. fornlämningsindikationer
Sandenhadeinslagavsten.IschaktetsÖdelförekomen
stenpackning.
Schaktetvarbågformatca15x1,5Ͳ2m(VͲSÖ)ochca0,05Ͳ0,30 Inga
mdjupt.Schaktetutgjordesavmoränmedunderliggande
fornlämningsindikationer
sand.Sandenhadeinslagavsten.Ställvisförekomtätare
packningarmedstenischaktet.
Schaktetvarca8,5x2m(VNVͲÖSÖ)ochca0,05Ͳ025mdjupt. Inga
fornlämningsindikationer
Schaktetutgjordesavmoränmedunderliggandesand.
Sandenhadeinslagavsten.Schaktetutgjordestillstoradelar
avstörrestenpackningar.
Schaktetvarca22x2Ͳ2,5m(NVͲSÖ)ochca0,1Ͳ0,2mdjupt. Inga
Schaktetutgjordesavmoränmedunderliggandesand.
fornlämningsindikationer
Sandenhadeinslagavsten.Ställvisförekominslagavrostjord
ischaktet.PgaytligtgrundvattenvarmarkenidenSÖdelen
någotfuktigareänidenNVdelen.
Schaktetvarca5x1,5m(VNVͲÖSÖ)ochca0,6mdjupt.
Inga
fornlämningsindikationer
Endastnaturligalagerföljdersyntesischaktet.Inga
överlagringarförekom.
Schaktetvarca2x2m(NVͲSÖ)ochca0,01Ͳ0,2mdjupt.
Inga
Schaktetutgjordesavstörrestenar.
fornlämningsindikationer
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Rapporten finns också som pdf-fil på
Västerbottens museums informationsportal om
arkeologi, förhistoria och kulturlandskap i
Västerbottens län.
Här finns länets samlade kunskap om vår äldre
historia och om de spår som människor och
verksamheter lämnat efter sig i landskapet.
Du får veta vilka lämningar som är vanliga i vår
region, hur de ser ut och var de ligger. Här ﬁnns
också
länkar
till
några
av
länets
yrkesverksamma arkeologer, forskare och
tjänstemän: http://sparfran10000ar.se/
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