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Omslagsbild: VBM-DB 318:16 – Beata Jedrychowska rensar ett av schakten.
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Ritningar och foton förvaras vid Västerbottens museum.

Sammanfattning
Med anledning av att Balticgruppen planerar ny bebyggelse inom kvarteret Biet på Umedalen i
Umeå har Västerbottens museum genomfört en arkeologisk utredning för att fastställa om
fornlämningar berörs av arbetsföretaget. Enligt beslut från Länsstyrelsen Västerbotten (Lst dnr
431-4440-2015) skall en utredning av området genomföras i enlighet med KML (1988:950) 2
kap. 11§.
Utredningen av området genomfördes genom avbaning (2 524m2) med maskin i områden som
skall bebyggas. Områdets centrala delar skall inte bebyggas utan behållas som grönområde och
därför utreddes inte detta.
Inga fynd som kan knytas till en förhistorisk bosättning framkom.

Inledning
Med anledning av att Balticgruppen planerar ny bebyggelse inom kvarteret Biet på Umedalen i
Umeå har Västerbottens museum genomfört en arkeologisk utredning för att fastställa om
fornlämningar berörs av arbetsföretaget. Det berörda området hade tidigare utretts år 2004
men i området kring kvarteret Biet finns ett stort antal kända fornlämningar på samma höjd
över havet som det aktuella exploateringsområdet (se fig. 1). I samband med nyligen
genomförda arkeologiska undersökningar inför omdragning av E4 har ett av länets första
stolphus från bronsåldern hittats i närheten till kvarteret Biet. Denna typ av lämning består
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främst av rester efter stolpar som är svåra att hitta utan att vegetationstäcket banas av. Mot
bakgrund av dessa nya kunskaper om förhistorien i området bedömde länsstyrelsen att en
förnyad utredning med schaktgrävning skulle genomföras inom kvarteret Biet innan
byggnationerna påbörjades. Länsstyrelsen Västerbotten beslutade därför att en särskild
utredning (Lst dnr 431-4440-2015) av området skulle genomföras i enlighet med KML
(1988:950) 2 kap. 11§.

Fig. 1. Översiktskarta över fornlämningar i närområdet, lila yta markerar utredningsområdet.

Undersökningens förutsättningar
Undersökningsområdet
Utredningsområdet är ca 1,6 Ha. Området utgjordes vid utredningstillfället av ett mindre
skogsområde lokaliserat mellan ett befintligt bebyggelseområde och väg E12. Skogen
dominerades av barrträd och marken utgörs till största delen av sand med få inslag av naturlig
sten. Markhöjden inom området varierar mellan 35 och 40 m.ö.h.

Fornlämningsbild
I området kring kvarteret Biet finns ett stort antal kända fornlämningar på samma höjd över
havet som det nu aktuella exploateringsområdet. Norr och Väster om utredningsområdet är
Fyndplatser (RAÄ nr Umeå socken 228, 594, 596), Boplatser (RAÄ nr Umeå socken 318, 587,
589), Boplatsgrop (RAÄ nr Umeå socken 311), Boplatsområden (RAÄ nr Umeå socken 229,
542:1), Grav- och boplatsområde (RAÄ nr Umeå stad 600:1) Härd (RAÄ nr Umeå socken
313), Kokgrop (RAÄ nr Umeå socken 588) samt Kolningsanläggning (RAÄ nr Umeå socken
310). Ett flertal av de omgivande lämningarna har påträffats i samband med arkeologiska
utredningar och är numera undersökta och borttagna.
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Tidigare undersökningar i området
Norr om utredningsområdet har undersökningar genomförts vid ett flertal tillfällen. Mellan
åren 1998-2003 genomfördes arkeologiska undersökningar på lokalen ”Prästsjödiket” (RAÄ
Umeå sn 228, RAÄ Umeå sn 229, RAÄ Umeå stad 542:1 och RAÄ Umeå stad 600:1). Inom
detta område har 15 olika anläggningar undersökts varav tio har daterats (Andersson 2000,
Lundberg, Engelmark & Linderholm 1999 och Sundström 2004). Strax norr om det aktuella
utredningsområdet, på norra sidan av väg E12, påträffades en grav i samband med en
arkeologisk förundersökning vid Prästsjödiket 1998. Graven är unik i Västerbottens län och
avviker från de rösen och stensättningar som annars är vanliga i länets kustområde. Graven var
ej synlig ovan mark och låg i en svacka. Den markerades endast av en gles stenläggning som
var ovanligt fyndrik (Andersson 2000). I graven påträffades en, möjligen två spjutspetsar av
brons, en dolk eller spjutspets av brecciekvarts, en skifferspets, ett föremål i sydskandinavisk
flinta, samt sex flathuggna spetsar av rysk flinta, brecciekvarts och basalt. Stenmaterialet
kommer bland annat från Tärnafjällen, Ryssland, Höga kusten och Sydskandinavien.
Under 2012-2014 genomfördes arkeologiska för- och slutundersökningar av ett flertal
fornlämningar inom den planerade vägsträckningen för Västra länken (se Johansson et al.,
Granholm et. al). Dessa låg inom undersökningsområdena Klockarbäcken (V om
utredningsområdet), Sockenvägen, Klabbölevägen Västra, Klabbölevägen Östra, Röbäcksliden
Norra och Röbäcksliden Södra. Resultaten från de arkeologiska för- och slutundersökningarna
påvisar bosättning och resursutnyttjande under en lång period, från yngre stenålder och fram
till historisk tid. Emellertid kommer huvudparten av de undersökta anläggningarna från
bronsåldern. Bosättningsspår i form av bl. a. härdar, kokgropar, en boplatsvall, stolphål och
tre stolphus har framkommit. Fynden av förhistoriska stolphus är unika, eftersom de är de
första som påträffats i norra Sverige.

Fig. 2. Spjutspets av brons påträffad i en ovanlig grav vid Prästsjödiket (RAÄ Umeå stad 600:1).

Syfte
Den arkeologiska utredningen syftar till att undersöka huruvida det finns fornlämningar inom
utredningsområdet, som kommer att påverkas av den framtida exploateringen. Utredningens
ambitionsnivå kommer att vara hög, för att kunna resultera i tillförlitliga uppgifter om
fornlämningsförekomster inom exploateringsområdet.

3

Metod
Områden som var planerade för bebyggelse avbanades med maskin i fyra ca 200 m långa och
1,5 m breda schakt (VNV-OSO) i syfte området ytterkanter. Vinkelrätt mot dessa drogs ett 20tal kortare schakt 15 – 40 m långa och 1,5 m breda avbanades med maskin (se karta 1, sid 12).
Där stenar påträffades utökades schakten. Områdets centrala delar skall inte bebyggas utan
behållas som grönområde och därför utreddes inte detta. Schakten fotograferades samt
inmättes med RTK-GPS i SweRef99 TM. De avbanade ytorna rensades med
fyllhammare/skyffel och skärslev. För att säkerställa att området inte översandats och att
anläggningar finns på ett större djup, grävdes två mindre djupschakt i Ö och V ner till 0,5 m
djup. Undersökt yta är 2 524m2. Endast enstaka skärvstenar samt makadam samt enstaka
runda naturstenar påträffades men inga fynd eller andra tecken på förhistorisk aktivitet
framkom i de undersökta ytorna.

5.

Fig. 3. VBM_DB 318: Översikt av V-delen från ÖNÖ.

Resultat
Vid utredningen av området framkom inga anläggningar eller fynd utöver enstaka skärvstenar
och i NV delen, nära områdets begränsning, två fragment av brända ben utan kontext (se bil 3,
sid 9). Det påträffades även lösfynd i form av sentida makadam samt i områdets SÖ del en
ICA-kasse. Den påträffade ICA-kassen samt det krossade gruset (makadam) tyder på att delar
av utredningsområdet saknat torvskikt under någon period, troligen ca 1970-tal.
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Fig. 4. VBM_DB 318:12. Profil av djupschakt 1.
.
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Översikt från ÖNÖ
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