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Omslagsbild: Tjärdal fr NÖ.



Administrativa uppgifter
Länsstyrelsen dnr: 431-2414-2017
Skellefteå museums dnr:  84/2017
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning
Kommun: Skellefteå kommun 
Socken: Skellefteå socken
Fastighetsbeteckning: Plan 1:12 
Arbetsföretag: Förstärknings- och riskreducerande åtgärder på väg 805
Uppdragsgivare: Trafikverket
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Orienteringskarta Skellefteå kommun, östra delen.
Blå pil visar undersökningsområdet. 



 Länsstyrelsen dnr: 431-2414-2017
 Skellefteå museums dnr: 84/2017
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RAPPORT 

Arkeologisk utredning inför åtgärder på väg 805, 
fastigheten Plan 1:12,  Skellefteå socken och kommun,  
Västerbottens län
  

 
Sammanfattning
Utredningen har som syfte att fastställa om fornlämningar berörs av åtgärderna i området. 

En fångstgrop och en tjärdal har registrerats vid fältinventeringen. Tjärdalen bedöms antikvariskt som 
övrig kulturhistorisk lämning. Fångstgropen bedöms som fornlämning, med skydd i Kulturmiljölagen.
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Bakgrund    
Trafikverket planerar att genomföra riskreducerande åtgärder och förstärkningar längs väg 805 vid Finnfors-
fallet i Skellefteå kommun. Ny mark kommer att i viss mån tas i anspråk för de planerade åtgärderna. 
 I nära anslutning till vägen och planerade åtgärder finns idag en del registrerade fornlämningar,
RAÄ Skellefteå socken nr 8 kokgrop, 9 fångstgrop, 648, 650, 678, 679, alla kokgropar samt nr
680, boplatsområde. Registreringarna har huvudsakligen utförts inom projektet Skog och historia.
Registreringarna är granskade av arkeolog, men det är osäkert i hur hög grad den mark som nu
kommer att tas i anspråk har inventerats. Även i omgivande marker är antalet registrerade
fornlämningar stort och utgörs huvudsakligen av fångstgropar och kokgropar.
 För att klargöra om det finns fornlämningar som kommer att beröras av planerade åtgärder bedömer Läns-
styrelsen att en arkeologisk utredning enl 2 kap 11§ kulturmiljölagen ska göras. Undersökningområdet är ca 
5 ha längs en vägsträcka av 800 m.

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 
Metoder för undersökningen har varit inledande arkiv- och kartstudier gällande det aktuella området, samt 
fält inventering av undersökningsområdet genom okulärbesiktning samt provstick med jordsond. Fotografier 
har tagits.
 Fältinventering utfördes 2017 06 08. Inventering och rapportarbete har utförts av Lage Johansson, Skellefteå 
museum. 
 
Områdesbeskrivning
Undersökningsområdet är ca 5 ha, beläget S om Skellefteälven och Finnforsfallets samhälle. Höjden inom 
utredningsområdet varierar mellan 145 m.ö.h. i N delen till ca 175 m.ö.h. ovanför backen i S. Området är 
bevuxet med gles gran- och tallskog, med inslag av björk, sälg mm i fuktigare partier. Området består till 
övervägande del av sandmark, med markanta branter från högre partier, ner mot älven.
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Plan 1:12, Finnforsfallet. Undersökningsområdet markerat med rött. Skala ca 1:6000.

Fornlämningsbild
Fornminnesinventering har genomförts i området före 1977. I FMIS finns två fångsgropar, Raä nr 8 och 9, 
Skellefteå socken, i områdets närhet registrerade. De framkom vid inventering i projektet Skog&Historia 
och har kvalitetsgranskats av arkeolog 2014. Längre öster om området ligger fyra kokgropar och ett bo-
platsområde (se avsnittet Bakgrund).

Resultat
Vid fältinventeringen påträffades föjande lämningar:
 - 1. Fångstgrop, oval 2,5 x 1,5 m, (NNV-SSO), ca 0,4 m dj. Omgiven av vall, delvis otydlig, ca 1 m br, 0,2 
m h. Blekjord framkom vid provstick i botten av gropen. Lämningen markerad med blågul snitsel. 
Koordinater N 7 195 613, E  753 815, SWEREF 99 TM     
  - 2. Tjärdal, rund, ca 12 m i diameter,1,5 - 2,5 m dj. Öppning för avtappning 0,5 - 1,5 m br, mot väster 
mot bäck.
Koordinater N 7 195 015, E 753 618  SWEREF 99 TM     
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Antikvarisk bedömning
Tjärdalen bedöms antikvariskt som övrig kulturhistorisk lämning. Fångstgropen bedöms som forn-
lämning, med skydd i Kulturmiljölagen. 

Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar.
Fångstgropen ligger ca 10-12 m från det nya vägområdet som anges i Trafikverkets karta. Läm-
ningen är lagskyddad i Kulturmiljölagen och får inte skadas. Om inte vägområdet kan ändras bör 
fångstgropen undersökas arkeologiskt, efter beslut av Länsstyrelsen Västerbotten. 
 Tjärdalen ligger på gränsen av den nya vägområdet. Eftersom den har bedömts som övrig kul-
turhistorisk lämning finns inte krav på undersökning. Önskvärt är dock att lämningen inte skadas 
vid arbetena. 

Karta med påträffade lämningar. Nytt vägområde enl Trafikverket markerad med linje. 
Skala ca 1:5000.
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Fångstgropens läge. Skala 1:2000
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Foton

Tjärdal fr NV

 

Tjärdal fr NÖ

Källor
Ulf Lundström, Skellefteå museum: Plan, ur ett pågående ortnamnsarbete. 

Ekonomisk karta 22K 8d, 1957
  




