
Rapport 2020:1 

1

Arkivrapport 
Arkeologisk utredning, fastighet Obbola 19:1 , Umeå kommun i Västerbottens  län. 
Författare: Anette Färjare  

Sammanfattning 

Eldrun kulturmiljö AB har, på uppdrag av Obos Sverige AB och i enlighet med Länsstyrelsen i 
Västerbottens läns beslut 2019-07-16, lst dnr 431-2448-2019, genomfört en arkeologisk utredning av 
fastigheten Obbola 19:1 i Umeå kommun. Utredningen genomfördes med anledning av att en 
detaljplan över området ska upprättas.  

Utredningen genomfördes i form av en okulär fältinventering som kompletterades med stick med 
jordsond och hack med fyllhammare.  

Vid utredningen framkom inget av arkeologiskt intresse. Inte heller de historiska kartorna indikerar 
någon historisk bebyggelse eller odling i området. Området har varit ett närliggande utmarksområde 
till bybebyggelsen. 

Uppdragets bakgrund 

I enlighet med Länsstyrelsens beslut 2019-07-16, Länsstyrelsens dnr 431-2448-2019, så har Eldrun 
Kulturmiljö AB genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Obbola 19:1 i Umeå kommun. 
Utredningen genomfördes med anledning av att en detaljplan över området ska upprättas och 
uppdragsgivare var Obos Sverige AB. 

Utredningsområdet 

Utredningsområdet består av ett kustnära skogsområde, bestående huvudsakligen av hällmark, i 
anslutning till bebyggelse. Området, som är ca 4,3 ha stort, ligger mellan 10-20 meters höjd över havet 
och har vid 1000 BP (vikingatid) legat i en grund vik på Obbolaön ytterst i Umeälvens mynning mot 
Bottenviken.  

Inom utredningsområdet finns inga kända fornlämningar. Ett hundratal meter norr om finns dock 
möjliga lämningar registrerade i Skogsstyrelsens Skog- och historia register. Det utgörs av ett område 
med röjningsrösen i anslutning till en husgrund av oklar ålder. I samma typ av terräng har gravrösen 
och andra förhistoriska gravtyper såsom stensättningar registrerats på hällmark på flera ställen i 
kustlandet.  

Syfte och målsättning 

Syftet med undersökningen var att ta fram och fastställa om tidigare okända fornlämningar fanns inom 
fastigheten. Målsättningen var att undersökningen ska resultera i ett fullgott underlag för 
Länsstyrelsens fortsatta handläggning av ärendet. 



Rapport 2020:1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utredningsområdets geografiska läge. 
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Genomförande 

Innan fältinventeringen genomfördes en sökning av historiska kartakter i Lantmäteriets digitala 
historiska kartarkiv. Området har huvudsakligen varit ett närliggande utmarksområde. Ingen 
bebyggelse, odling eller annan aktivitet noterades. 

Fältinventeringen företogs av två arkeologer och koncentrerades huvudsakligen till hällmarkerna och 
nära anslutning till dessa, eftersom bedömningen var att olika former av gravanläggningar kunde 
påträffas. Den okulära besiktningen kompletterades med många sondstick och hack med 
fyllhammaren i misstänkta anläggningar. Dock kunde inga förhistoriska gravar eller annat av 
arkeologiskt intresse registreras.  

Resultat 

Vid ingen del av utredningen framkom några fornlämningar. Inte heller det historiska kartmaterialet 
ger några indikationer om att historiska lämningar finns inom området.  

Figur 2 och 3. Foto av hällmarkerna i västra och centrala delarna av området. 
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Figur 4. Utredningsområdet markerat med röd begränsningslinje på fastighetskartan. Kartan är kopierad från 
länsstyrelsens förfrågningsunderlag.  
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Referenser 

Lantmäteristyrelsen arkiv:  Laga skifte Obbola 1889 akt 24-umj-45 
Ekonomiska kartan 1959 akt J133-20K4e 

Administrativa uppgifter 

Undersökningstyp: Arkeologisk utredning (steg 1) 

Undersökare: Eldrun kulturmiljö AB 

adress: Östermalmsvägen 1, 619 31 Trosa 

Projekt- och undersökningsledare: Anette Färjare 

epost: anette.farjare@eldrun.se 

mobil: 070-310 34 56 

Biträdande undersökningsledare: Eva Klotz 

Uppdragsgivare: Obos Sverige AB 

Magasinsgatan 17B, 903 27 Umeå 

Länsstyrelsens dnr 434-2448-19 
Beslutsdatum: 2019-07-16 
ELDRUNs beteckning: AU Obbola 19:1  
Fastighet: Obbola 19:1, Västerbottens län, Umeå kommun, Obbola socken. 
Undersökningsnummer i kulturmiljöregistret (Fornreg): 201901154  

Koordinat/projektion: SWEREF 99. RH2000 
Höjd: 10-20 m.ö.h.  
Undersökt yta: 4,3 ha 
Fältarbetet genomfördes: Under 10 timmar 17 september resp. 1 oktober 2019. 
Rapport: 8 timmar, 14 oktober 2019. 
Inga fynd tillvaratogs.  
Inget dokumentationsmaterial förutom rapporten föreligger.  
Rapporten laddas upp i Riksantikvarieämbetets Forndok. 
Rapport och bilder arkiveras digitalt hos undersökaren  


