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Omslagsbild: Olof Östlund dokumenterar lämning nr 4, Röjningsröse (Odlingsröse). 
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Orienteringskarta Skellefteå kommun, östra delen. Den blå pilen pekar på Ut-
redningsområdet. Utredningsområdets yttre gräns är markerad med röd linje. 
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RAPPORT 

Arkeologisk utredning med anledning av ny detaljplan, 
inom fastigheterna Bergsbyn 5:79 m.fl. i Norra Bergsbyn,   
Skellefteå stad och kommun, Västerbottens län 

  

 
Sammanfattning
Syftet med utredningen är att fastställa om fornlämningar berörs av exploateringen

Vid utredningen registrerades sex stycken röjningsrösen (odlingsrösen) hörande till igenväxande åker-
mark från 1900-talet. De bedöms antikvariskt som övriga kulturhistoriska lämningar, inte som fornläm-
ningar. 

 



6

Bakgrund    
Skellefteå kommun planerar för ny detaljplan i Norra Bergsbyn, Skellefteå stad. 
 Inom det aktuella området för den nya detaljplanen finns ännu inga kända fornlämningar registrerade i 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS, men det finns två registreringar av röjningsrösen i Skogssty-
relsens Skog & Historia-register (SoH nr 3008328 och nr 3008329).
 Området utgör sydöstra delen av en moränrygg som sträcker sig från Risberget som ligger nordväst om 
utredningsområdet. På krönet av Risberget ligger ett gravröse och en stensättning (Raä Skellefteå stad 26:1-
2) och vid Risbergets västra fot finns tre stensättningar (Raä Skellefteå stad 179:1-3) som undersöktes 1996 
av Skellefteå museum. Öster om det nu aktuella utredningsområdet finns också registrerade fornlämningar.  
 Utifrån det ovan beskrivna fornlämingsläget bedömde länsstyrelsen att en arkeologisk utredning enligt 2 
kap 11§ kulturmiljölagen måste genomföras för att klarlägga om det finns lagskyddade fornlämningar även 
inom detaljplaneområdet / utredningsområdet. 

Målsättning och syfte    
Syftet med utredningen är att fastställa om fornlämningar berörs av exploateringen, samt att så långt som 
möjligt beskriva och bedöma dessa. Resultaten från utredningen ska ge ett fullgott underlag för länsstyrelsen 
i den fortsatta ärendehanteringen.

Metod och genomförande 
Arbetet har genomförts enligt undersökningsplanen, med undantag för det som beskrivs under nästa rubrik.  
 Metoden för undersökningen har varit inledande arkiv- och kartstudier gällande det aktuella området, samt 
fält inventering av undersökningsområdet genom okulärbesiktning samt provstick med jordsond, samt prov-
gropsgrävning på bra boplatslägen. Beskrivning och fotografering av lämningar samt inmätning av lämningar 
med GPS har utförts
 Fältinventering utfördes 11-13 september 2017 av Lage Johansson och Olof Östlund, Skellefteå museum. 
Rapportarbetet har gjorts av Olof Östlund. 

Avvikelse från arbetsplanen
Efter att undersökningsplanen skrivits färdigt kom ytterligare uppgifter från Skellefteå kommun angående 
gränsen för detaljplanens område. Länsstyrelsen gav då Skellefteå museum i uppdrag att utreda även de ytor 
i detaljplanen som sträcker sig utanför den första gränsen för utredningsområdet (se karta nedan), främst 
de nytillkomna ytorna i sydväst. Tidsmässigt innebar detta inte några problem eftersom fältarbetet generellt 
gick mycket snabbare än väntat på grund av att utredningsområdet visade sig ha mindre förutsättningar för 
fornlämningar än väntat. Detta främst beroende på markförhållanden (se nedan).
 
Områdesbeskrivning
Utredningsområdet är 194 hektar stort och kantas i nordöst, sydöst och sydväst av lägre, delvis sanka dal-
gångar och i nordöst av den från Skellefteälven avsnörda sjön Sjön. Området mellan 25 och 50 m över havet, 
är till största delen skogsbeväxt och har i Nordöst en sankare sträckning från Sjömyran och mot VNV.  
 Högre markområden och sluttningarna till dem består av uteslutande av stenig morän och blockmorän. På 
de högsta områdena närmast Risberget i nordväst finns avlånga, smala partier med berg i dagen, ofta omgiv-
na av fuktig mark. Vegetationen i utredningsområdet består övervägande av fuktig granskog eller blandskog 
(gran och björk) med fuktkrävande undervegetation som mossor och våtmarksgräs eller rikligt med risvege-
tation. 
 Tre parallella vägar genomkorsar området i riktning NNÖ-SSV.   
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Utredningsområdet markerad med streckad röd linje. Kommunens planområdesgräns markerad med 

heldragen röd linje.  Påträffade lämningar markerade med svarta punkter. Skala ca 1:20 000. 

Fornlämningsbild
Fornminnesinventering genomfördes i området år 1982, men inom det aktuella utredningsområdet finns 
inga kända fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Däremot finns det två 
registreringar av röjningsrösen i Skogsstyrelsens Skog & Historia-register (SoH nr 3008328 och nr 3008329).
Utanför utredningsområdet, i dess närhet finns dock en del kända fornlämningar: 
 På hällar på Risbergets krön ligger ett gravröse och en stensättning (Raä Skellefteå stad 26:1-2), placerade 
ca 650 m väster om utredningsområdet. Ytterligare 550 m längre bort vid västra foten av Risberget, under-
söktes år 1996 tre stensättningar (Raä Skellefteå stad 179:1-3) av Skellefteå museum. De ligger ca 30 m över 
havet och daterades preliminärt till järnåldern. 
 Även öster om utredningsområdet finns inom 700 m avstånd från utredningsområdet, fornlämningar i 
form av gravrösen och stensättningar (Raä Skellefteå stad 28:1, Raä Skellefteå stad 233:1, Raä 29:1-4) och en 
boplatsindikerande skärvstensförekomst (Raä Skellefteå stad 29:5). 
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Översikt fornlämningsbild. Samtliga Raä nr hör till Skellefteå stad
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Resultat
Vid fältinventeringen påträffades följande lämningar:

 - Nr 1: Röjningsröse. Odlingsröse, oregelbundet, ca 9 m (NÖ-SV), 3 - 7 m br och 0,4 m h. Bestående av 
0,3-0,5 m st stenar. Odlingsröset består av flera små, delvis sammanhängande
rösen som ligger i 90 graders vinkel, där den längre sidan i NV är i riktning NÖ-SV och den kortare i NÖ är i 
riktning NV-SÖ. Igenväxande åker i N och V.
Troligtvis Skog och Historia lämning id nr 3008329 som registrerades år 2006.
Koordinater: N 7192594 / E 789641 (Sweref 99 TM)

 - Nr 2: Röjningsröse. Odlingsröse, oregelbundet, 12 m l (NNÖ-SSV), 1-2, m br och 0,4 m h. Bestående av 
stenar 0,2-0,7 m st. Igenväxande åkermark i N och stenröjd yta i V.
Troligtvis Skog och Historia lämning id nr 3008328 som registrerades år 2006. 
Koordinater: N 7192587 / E 789650 (Sweref 99 TM)

 - Nr 3: Röjningsröse. Odlingsröse, oregelbundet 5 x 2 m (VNV-ÖSÖ) och 0,4 m h. Bestående av stenar 
0,2- 0,7 m st. Stenröjd yta i NÖ.
Koordinater: N 7192581 / E 789643 (Sweref 99 TM)

 - Nr 4: Röjningsröse. Odlingsröse, oregelbundet, 8 x 2 m (VNV-ÖSÖ) och 0,4 m h. Bestående av sten 0,3-
o,5 m st. Igenväxande åkermark i N.
Koordinater: N 7192595 / E 789576 (Sweref 99 TM)

  - Nr 5: Röjningsröse. Odlingsröse, oregelbundet 8 x 2 m (VNV-ÖSÖ) och 0,5 m h. Bestående av sten 0,3-
0,7 m st. Igenväxande åkermark i S. 
Koordinater: N 7193106 / E 789405 (Sweref 99 TM)

 -  Nr 6: Röjningsröse. Odlingsröse, oregelbundet, ca 4 m diam och 0,5 m h. Bestående av sten 0,4 - 1,0 
m st. Igenväxande åkermark i S.
Koordinater: N 7193112 / E 789398 (Sweref 99 TM)
 

Tolkning
På Generalstabskartan från 1906 finns inga odlingar i området. På den ekonomiska kartan från 1957 finns 
Nybruket och odlingsytorna markerade. Vid besöket under fältarbetet gav de registrerade lämningarna också 
ett ungt intryck när det gäller lavtillväxt och ostabilitet i de ingående stenarna, vilket leder till slutsatsen att 
lämningarna är från tiden efter år 1906.
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Karta med påträffade lämningar (nr 1 - nr 6). Den mittersta delen av utredningsområdet. Utredningsom-
rådet markerad med streckad röd linje. Kommunens planområdesgräns markerad med heldragen röd 
linje. Skala ca 1:5000.



11

Antikvarisk bedömning
Odlingsrösena är röjningsrösen hörande till igenväxande åkermark från 1900-tal. De bedöms antikvariskt som 
övriga kulturhistoriska lämningar. 

Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar
Skellefteå museum anser att lämningarna hör till 1900-talet och att de därmed inte innebär något hinder för 
eventuell exploatering av utredningsområdet. Önskvärt är dock att lämningarna lämnas kvar oskadade för 
framtiden, om detta är möjligt. Det slutgiltiga beslutet om lämningarna i utredningsområdet ska skyddas eller 
om de kan tas bort fattas dock av Länsstyrelsen i Västerbotten. 

Skellefteå Museum, Skellefteå 2017-09-20

Olof Östlund, arkeolog.

Källor
Ekonomisk karta 22L Rönnskär 8a Bergsbyn, 1957 (Lantmäteriets historiska kartor: Bergsbyn J133-22L8a60)
Ekonomisk karta 22L 8a, 1982 (Lantmäteriets historiska kartor: Bergsbyn J133-22L8a84)
Generalstabskartan, 1906  (Lantmäteriets historiska kartor: Skellefteå J242-51-1)
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Lämning nr 1: Röjningsröse, foto 
från NÖ. Fotograf: Lage Johansson

Lämning nr 1: Röjningsrösets 
NÖ del, foto från SV. 
Fotograf: Lage Johansson.

Fotobilaga
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Lämning nr 3, Röj-
ningsröse Foto från Ö. 
Fotograf: Lage Jo-
hansson.

Lämning nr 2: Röjningsrösets NNÖ 
ände. Foto från NNÖ. 
Fotograf: Lage Johansson.
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Lämning nr 4, Röjningsröse. Foto från ÖSÖ. Fotograf: Lage Johansson

Lämning nr 5, Röjningsröse. Foto från VNV. Fotograf: Lage Johansson
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Lämning nr 6, Röjningsröse. Foto från Ö. Fotograf: Lage Johansson




