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Administrativa uppgifter
Länsstyrelsen dnr:      431-4020-2018
Skellefteå museums dnr:     69/2018
Uppdragsgivare:     SVEVIA  (Kontaktperson: Nicolina Vaneryd)
Arbetsföretag:     Bergtäkt
Typ av undersökning:     Arkeologisk utredning 
Projektledare:     Lage Johansson, Skellefteå museum
Rapportansvarig:     Lage Johansson, Skellefteå museum
Kommun:       Skellefteå kommun
Socken:       Skellefteå socken 
Fastighetsbeteckning:    Bergsbyn 31:1 m fl
Berörda kända fornlämningar:   Raä 626:1 Skellefteå stad (boplatsgrop)
Höjd över havet:     40-80 m ö h 
Fältdagar:      2 fältarbetsdagar (28-29 maj 2018) 
Rapporttid:      1 arbetsdag (8 timmar)
Undersökta ytor ligger inom koord:  N: 7194 244 - 7194 829 / E: 789 385  - 790 112
Koordinatsystem:      SWEREF 99 TM
Dokumentationsmaterial:    Förvaras i Skellefteå museums arkiv. 

Skellefteå kommun, östra delen. Undersökningsområdet markerat med blå pil. Skala ca 1: 50 000. 

Fastighetskarta, Skellefteå kommun, SOLEN X.
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 Länsstyrelsen dnr: 431-4020-2018
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6

RAPPORT 

Arkeologisk utredning för bergtäkt, Bergsbyn 31:1 
m fl,Skellefteå socken och kommun, Västerbottens 
län. 

Sammanfattning
Skellefteå museum har den 28–29/5 2018 utfört en arkeologisk utredning för bergtäkt i Bergs-
byn, Skellefteå. Utredningens syfte är att fastställa om fornlämningar berörs av planerade täkter.

Följande fornlämningar registrerades vid fältinventeringen: 
1. Boplatsgrop i klapper. Närmast rund, ca 1,0 m i diameter, ca 0,3 m djup. vall i vääster och norr, 
ca 1,0 m bred, 0,5 m hög. I sydväst är ett par jordfasta block. 
Koordinater SWEREF 99 TM: N 7194788  E 789566

 2. Boplatsgrop i klapper. Rund, 1,8 m i diameter, 0,2-0,4 m djup. vall med upplagda stenar, 
0,5-1,5 m bredd, otydlig i söder. Botten av gropen är en närmast kvadratisk flat stenhäll. Gropen 
bevvuxen med två små granar. 
Koordinater SWEREF 99 TM: N 7194770 E 789594

 3. Boplatsgrop i klapper. Oregelbunden form, ca 1,4 x 1,2 m (N-S), o,1-0,4 m djup. ett större block 
i södra änden. Vall tydligast i vöster, upplagd sten ca 1,0 x 0,5 m (N-S). I övrigt finns otydlig vall i 
norr och söder. Provstick med jordsond visade blekjord. 
Koordinater SWEREF 99 TM: N 7194769  E 789586
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Bakgrund    
Svevia AB planerar att ansöka om tillstånd för fortsatt och utökade bergtäkt inom fastigheterna 
Bergsbyn 7:208, 7:139, 5:79, 2:57, 3:80, 7:137, 31:1, S:24 i Skellefteå kommun, Skellefteå stads 
socken. Svevia AB har till länsstyrelsen lämnat in ett tidigt samrådsunderlag och länsstyrelsen har 
beslutat att utökningen av täktverksamheten innebär betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 20 § 
Miljöbalken samt 6 § miljöbedömningsförordningen. I samband med samrådet har länsstyrelsen/
kulturmiljö beslutat att en arkeologisk utredning ska genomföras för den del som omfattas av utök-
ningen av täkten. Skellefteå Museum har fått uppdraget att utföra utredningen.   

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 un-
derlag för länsstyrelsen i den fortsatta ärendehanteringen.

Metod och genomförande
Metoder för undersökningen har varit inledande arkiv- och kartstudier gällande det aktuella om-
rådet, samt fältinventering av undersökningsområdet genom okulärbesiktning samt provstick med 
jordsond. Fotografier har tagits.

Områdesbeskrivning
Området är ca 14 ha och ligger ca 2 kilometer öster om bebyggelsen på Morö Backe i Skellefteå, 
på en höjd av ca 40-80 meter över havet. Området består till största delen av en moränhöjd med 
hällmarker och klapperstensfält, och sluttar markant mot söder. I det lägre områdena i söder är 
blandskog och ställvis våtmarker kring Ryssbrännbäcken.  

Fornlämningsbild
Inför etableringen av bergtäkten genomfördes 1999 en arkeologisk utredning av Skellefteå museum. 
Utredningen resulterade i att en fornlämning registrerades, RAÄ Skellefteå stad 626:1. 
 I samband med att Svevia AB önskade utöka brytningen utfördes 2013 en arkeologisk undersök-
ning av RAÄ 626:1, en boplatsgrop i klapper. Undersökningen utfördes av Västerbottens museum 
(Rapport: Andersson Berit, Granholm Nina, dnr 379/13). Vid undersökningen framkom ett prov-
block av kvarts samt ett orört anrikningsskikt av sand. Detta kan tolkas som att gropen använts 
under förhistorisk tid. 

Resultat
Följande fornlämningar påträffades vid fältinventeringen:
1. Boplatsgrop i klapper. Närmast rund, ca 1,0 m i diameter, ca 0,3 m djup. vall i vääster och norr, 
ca 1,0 m bred, 0,5 m hög. I sydväst är ett par jordfasta block. 
Koordinater SWEREF 99 TM: N 7194788  E 789566

 2. Boplatsgrop i klapper. Rund, 1,8 m i diameter, 0,2-0,4 m djup. vall med upplagda stenar, 
0,5-1,5 m bredd, otydlig i söder. Botten av gropen är en närmast kvadratisk flat stenhäll. Gropen 
bevvuxen med två små granar. 
Koordinater SWEREF 99 TM: N 7194770 E 789594
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 3. Boplatsgrop i klapper. Oregelbunden form, ca 1,4 x 1,2 m (N-S), o,1-0,4 m djup. ett större block 
i södra änden. Vall tydligast i vöster, upplagd sten ca 1,0 x 0,5 m (N-S). I övrigt finns otydlig vall i 
norr och söder. Provstick med jordsond visade blekjord. 
Koordinater SWEREF 99 TM: N 7194769  E 789586

Groparna ligger i klapper, på bergigt impediment. Stenarna är bevuxna med lavar. 
 

Plankarta, skala ca 1:10 000. Undersökningsområdet markerat med rött streck. Det inre området markerat med 
blått streck är tidigare inventerat och ingår ej i utredningen.

Nh
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Antikvarisk bedömning 
Det registrerade boplatsgroparna bedöms som fornlämningar enligt kulturmiljölagen. 

Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar.
Boplatsgroparna har som fornlämningar skydd mot ingrepp genom kulturmiljölagen. Det innebär att 
vid en utvidgad brytning som berör lämningarna krävs beslut av länsstyrelsen som kan besluta om en 
arkeologisk undersökning av groparna. 

Källor
Andersson, Berit, Granholm, Nina: Rapport. Arkeologisk slutundersökning av boplatsgrop, RAÄ nr  
 Skellefteå stad 626:1, Skellefteå sn & kn. Västerbottens län. Västerbottens museum 2013.
Ekonomiska kartan  22L 8a BERGSBYN
Fornminnesregistret, FMIS
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 Fotolista      
 Nr: 1-9, digitala bilder     
 Bergsbyn, Skellefteå kommun och socken, Västerbotten  
 Typ av uppdrag: Arkeologisk utredning inför bergtäkt     
 Fotograf: Lage Johansson     
 Datum 2018-05-29     
      
      
foto nr fil   motiv       foto fr
1 RIMG0018  boplatsgrop 1 i klapper    NV
2 RIMG0019  boplatsgrop 1  klapper    SÖ
3 RIMG0031  boplatsgrop 2  klapper    SÖ
4 RIMG0032  boplatsgrop 2  klapper      NV
5 RIMG0033  boplatsgrop 3  klapper    NV    
6 RIMG0034  boplatsgrop 3  klapper    NÖ
7 RIMG0030  blockig terräng på Ryssbrännberget      V
8 RIMG0023  hällmarker intill nuvarande täkt   SÖ
9 RIMG0025  utredningsområdets SV del    V
 

Bilaga 1: fotolista
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Foton

nr 1. Boplatsgrop 1 i klapper.

nr 3. Boplatsgrop 2 i klapper.

nr 5. Boplatsgrop 1 i klapper.



12
Nr 7. Blockig terräng på Ryssbrännberget.  

 

Nr 9. utredningsområdets SV del.
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Nr 7. Blockig terräng på Ryssbrännberget.  

Nr 9. utredningsområdets SV del.


