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Sammanfattning
Denna arkeologiska utredning steg 2 berör tolv platser/områden som i en arkeologisk
utredning steg 1 särskilt pekades ut som lämpliga att undersöka närmare för att utreda om
fornlämningar förekommer i de berörda markerna (Klang 2018a). Huvudsaklig inriktning i
steg 2 var att söka under markytan efter förhistoriska boplatslämningar från olika tidsskeden, främst tidsskeden som i utredningens steg 1 indikerades av närliggande gravrösen
och kokgropar från bronsålder och äldre järnålder i Nysätra socken.
Metoder vid utredningens steg 2 var kompletterande okulära iakttagelser och sondning,
markkemiska undersökningar, sökschaktning med maskin, handgrävning i provrutor och
sållning av uppgrävt jordmaterial. Därtill förekom kontakter med markägare, ortsbor och
företag som i första hand hjälpte till med avverkning, maskiner vid sökschaktningen och, i
mindre omfattning, hade upplysningar om tidigare markanvändning och traditioner med
anknytning till utredningsområdena. Sammanlagt utreddes ca 8,5 hektar, fördelade på ett
större område och elva mindre områden. Utförd avverkning för åtkomst med grävmaskin
genomfördes som särskilt projekt inför det arkeologiska steg 2-projektet.
I utredningen ingick också att så långt som möjligt inom utredningsinstrumentet klargöra
egenskaper och antikvarisk status för en kolningsanläggning, registrerad vid utredningens
steg 1 som R239 (Fornsök L1936:1372).
Utredningen utfördes av företag och arkeologer i konsultgruppen Landskapsarkeologerna,
företaget Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB och Miljöarkeologiska laboratoriet
(MAL), Umeå universitet. Lennart Klang, företaget LK Konsult inom Landskapsarkeologerna, var ansvarig undersökare. Ola Nilsson, företaget ArcMontana inom
Landskapsarkeologerna, var projektledare vid fältarbetet och Elise Hovanta, Stigfinnaren,
vid rapportarbetet.
I de aktuella steg 2-områdena var en lokal redovisad som fyndplats för ett möjligt kvartsavslag vid utredningens steg 1 (R236, EH2017:69). En annan lokal var redovisad i
projektet Skog & Historia som innehållande rikligt med skärvsten (ObjektID Skog &
Historia 3005922, redovisad som EH2017:93 vid utredningens steg 1). Fyndplatsen
bedömdes vid steg 1 som i behov av närmare undersökning före eventuellt införande i
FMIS. Skog & Historia-lokalen kunde inte verifieras vid steg 1-utredningen och bedömdes
som möjligen registrerad med felaktiga koordinater i Skog & Historia.
Vid utredningen steg 2 framkom inga fornminnen utöver den tidigare kända kolningsanläggningen. Fyndplatsen för ett möjligt kvartsavslag kunde avföras som fornlämningsplats och skärvstensförekomsten enligt Skog & Historia verifierades inte.
Resultatet kan förefalla magert ur arkeologisk synvinkel men är metodiskt intressant
genom likheter med resultat av genomförda steg 1-utredningar för Norrbotniabanan. Det
blev med andra ord ungefär samma resultat av steg 2 som steg 1. Vid steg 1-utredningarna
2017 och 2018 var en preliminär slutsats, eller hypotes i behov av prövning i ett
utredningssteg 2, att boplatser är ovanliga i området trots att gravar och kokgropar finns i
närheten, och att de boplatser som ändå finns främst indikerar tillfälliga vistelseplatser med
sparsamt fyndmaterial. Steg 2-utredningen ger stöd för denna slutsats, vilket är särskilt
intressant i relation till att den utfördes i vad som vid steg 1 bedömdes som de mest rimliga
boplatslägena inom korridoren för Norrbotniabanan i relation till de rösen, stensättningar
och kokgropar som förekommer i närheten. Urvalet steg 2-områden baserades också på
erfarenheter av boplatser i liknande terränglägen topografiskt utmed Norrlandskusten i
övrigt.
Samtida boplatser till gravarna kan sägas förbli ett arkeologiskt problem även efter denna
steg 2-utredning.
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Inledning
Uppdraget
Länsstyrelsen Västerbotten har utsett LK Konsult att utföra en arkeologisk utredning, steg
2, inför nybyggandet av Norrbotniabanan utmed sträckan mellan Bygdeå och kommungränsen till Skellefteå (beslut 2018-06-15). Beslutet baserades på ett förfrågningsunderlag
(Länsstyrelsen Västerbotten 2018-05-03) och en undersökningsplan (Klang 2018-05-21,
reviderad 2018-05-25). Uppdraget är en fortsättning på utförd steg 1-utredning år 2017
enligt beslut av Länsstyrelsen Västerbotten 2016-12-05.
LK Konsult ingick vid länsstyrelsebeslutet i konsultgruppen Landskapsarkeologerna. Ett
annat företag i den dåvarande konsultgruppen – ArcMontana – var intern underkonsult vid
utredningen. Som externa underkonsulter anlitades företaget Stigfinnaren Arkeologi och
kulturhistoria AB och Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) vid Umeå universitet, samt
för schaktning med maskin, Björns Grävtjänst AB.
Ansvarig undersökare, rapportansvarig och rapportförfattare var Lennart Klang (LK
Konsult). Projektledare var Ola Nilsson (ArcMontana) som i rapportskedet ersattes av
Elise Hovanta (Stigfinnaren). Ansvarig för kartor och GIS var Niklas Groop (Stigfinnaren)
med stöd av Lena Berg Nilsson (ArcMontana). Fältförberedelser utfördes av dessa fem
personer. Fältarbetet utfördes av Anders Edvinsson (Stigfinnaren), Niklas Groop, Elise
Hovanta och Ola Nilsson, samt Balint Laszlo Toth (MAL) med stöd av Johan Linderholm
(MAL) och Lennart Klang. Elise Hovanta och Niklas Groop har sammanställt bilagorna 314 i denna rapport. Rapportgranskning har utförts i samverkan mellan Lennart Klang
(granskat bilagorna) och Elise Hovanta (granskat rapporttexten i övrigt).
Kontaktperson vid länsstyrelsen var Dag Lantz och vid Trafikverket Nina Karlsson. Uppdraget utfördes med fältförberedelser huvudsakligen i juni-augusti och fältarbete i junioktober 2018. Rapportarbetet inleddes i oktober-december 2018, men avbröts p.g.a. uteblivna leveranser av fältarbets- och analysresultat. Det återupptogs i januari 2020,
fortfarande utan förväntade leveranser av fältarbetsresultat, men nu inom ramen för en
reservplan för slutrapporteringen. Slutrapport levererades till länsstyrelsen 2020-01-29,
som genom Nina Granholm 2020-05-05 meddelade att några justeringar skulle göras, vilka
infogades 2021-01-22. Ytterligare någon enstaka justering infogades 2021-04-09.
Figur 1. Orienteringskarta med Västerbottens län och Umeå stad.
Området inom vilket steg 2-utredningarna utfördes markeras med
röd stjärna. Karta: Stigfinnaren/Niklas Groop 2018.
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Steg 2-områdena
Denna steg 2-utredning berör den linjekorridor som valts av Trafikverket för Norrbotniabanan i Nysätra socken i Robertsfors kommun. Steg 2-områdena förslogs vid en tidigare
utförd steg 1-utredning (Klang 2018a) och beslutades av Länsstyrelsen Västerbotten.
Ca 75 steg 2-områden föreslogs i steg 1-utredningen (Klang 2018a och 2018b), varav ca 30
i Nysätra socken. Dessa var inte exakt angivna till yta vid steg 1-utredningen, som framhöll
att den frågan i första hand bör preciseras vid behov inom ramen för steg 2-arbeten i fält.
Vad beträffar ett större område vid Norra Heden (steg 2-området LstAC2018:1) var
inriktningen att en precisering borde göras när slutlig korridor hade valts av Trafikverket. I
länsstyrelsens förfrågningsunderlag gjordes en bedömning av arealer med ledning av
topografiska och andra förutsättningar så att utredningsuppdraget omfattade ca 8,5 hektar,
med möjlighet att i fält göra avvikelser från denna sammanlagda areal med hjälp av
motiveringar godkända av länsstyrelsen. Steg 2-områdena redovisas i figurerna 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 och 12 nedan och i bilagorna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14.
Steg 2-områdena består av platser där inriktningen i första hand var att undersöka om förhistoriska boplatser förekommer i marken. I ett delområde (område LstAC2018:1) hade ett
möjligt kvartsavslag redovisats i steg 1 (R236, EH2017:69) och i ett annat delområde
(EH2017:93) hade skärvsten enligt projektet Skog & Historia tidigare registrerats (ObjektID Skog & Historia 3005922). I det senare registrerades en kolningsanläggning med oklar
karaktär vid steg 1-utredningen 2017 (R239, FMIS Nysätra 479, Fornsök L1936:1372),
men ingen skärvsten kunde identifieras på angiven plats i utredningens steg 1. Övriga steg
2-områden valdes ut vid steg 1 med ledning av topografi och jordartsförhållanden.

Figur 2a och 2b. Till vänster länsstyrelsens teckenförklaring till kartor, till höger teckenförklaring till
Stigfinnarens kartor. Se vidare figurerna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12 nedan.
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Figur 3. Översikt med de tolv steg 2-områdena i Nysätra socken (EH2017:83, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101,
104 och 106, samt SJ2017:13 och LstAC2018:1). Underlagskarta: Terrängkartan © Lantmäteriet.
Kartbearbetning: Stigfinnaren/Niklas Groop 2018.
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Figur 4a och 4b. Steg 2-område SJ2017:13 och närliggande fornminnen enligt FMIS (Fornsök). Figur 4a,
överst, visar aktuell korridor för Norrbotniabanan enligt länsstyrelsens beslut. Figur 4b redovisar den
preliminära utbredningen av steg 2-området enligt utredningens steg 1 och en uppdaterad redovisning i
Fornsök för närbelägna Hågen. Underlagskarta: Fastighetskartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning figur
4b: Stigfinnaren/Niklas Groop 2018.
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Figur 5a och 5b. Steg 2-område EH2017:83 och närliggande fornminnen enligt FMIS (Fornsök). Figur 5a,
överst, visar aktuell korridor för Norrbotniabanan enligt länsstyrelsens beslut. Figur 5b redovisar den
preliminära utbredningen av steg 2-området enligt utredningens steg 1. Underlagskarta: Fastighetskartan ©
Lantmäteriet. Kartbearbetning figur 5b: Stigfinnaren/Niklas Groop 2018.
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Figur 6a och 6b. Steg 2-områdena EH2017:93 och LstAC2018:1 samt närliggande fornminnen enligt FMIS
(Fornsök). Figur 6a, överst, visar aktuell korridor för Norrbotniabanan enligt länsstyrelsens beslut. Figur 6b
redovisar den utbredning av steg 2-området EH2017:93 som projektet Skog & Historia redovisat som
boplats men inte kunde verifieras i utredningens steg 1. Steg 2-området EH2017:94 enligt figur 6a har på
figur 6b tillförts steg 2-området LstAC2018:1. Underlagskarta: Fastighetskartan © Lantmäteriet.
Kartbearbetning figur 6b: Stigfinnaren/Niklas Groop 2018.
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Figur 7a och figur 7b. Steg 2-områdena EH2017:95 och EH2017:98 samt närliggande fornminnen enligt
FMIS (Fornsök). Figur 7a, överst, visar aktuell korridor för Norrbotniabanan enligt länsstyrelsens beslut
(utdrag ur figur 6). Figur 7b visar preliminära redovisningar av steg 2-områdena EH2017:95 och
EH2017:98 vid utredningens steg 1. Steg 2-området EH2017:94 enligt figur 7a redovisas på figur 6. Underlagskarta: Fastighetskartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning figur 7b: Stigfinnaren/Niklas Groop 2018.
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Figur 8a och figur 8b. Steg 2-områdena EH2017:97, EH2017:99, EH2017:100 och EH2017:101 samt
närliggande fornminnen enligt FMIS (Fornsök) och aktuell korridor för Norrbotniabanan enligt
länsstyrelsens beslut. Se vidare figur 9 och figur 10.
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Figur 9. Steg 2-områdena EH2017:97 och EH2017:99 samt närliggande fornminnen enligt FMIS (Fornsök).
Underlagskarta: Fastighetskartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Stigfinnaren/Niklas Groop 2018. På
figur 8 redovisas dessa steg 2-områden i relation till aktuell korridor för Norrbotniabanan. Figur 9
redovisar de preliminära utbredningar av steg 2-områdena EH2017:97 och EH2017:99 enligt utredningens
steg 1.
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Figur 10. Steg 2-områdena EH2017:100 och EH2017:101 samt närliggande fornminnen enligt FMIS
(Fornsök). Underlagskarta: Fastighetskartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning: Stigfinnaren/Niklas Groop
2018. På figur 8 redovisas dessa steg 2-områden i relation till aktuell korridor för Norrbotniabanan. Figur
10 redovisar preliminära utbredningarna av steg 2-områdena EH2017:100 och EH2017:101 enligt
utredningens steg 1.
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Figur 11a och 11b. Steg 2-område EH2017:106 och närliggande fornminnen enligt FMIS (Fornsök). Figur
11a, överst, visar aktuell korridor för Norrbotniabanan enligt länsstyrelsens beslut. Figur 11b redovisar den
preliminära redovisningen av steg 2-området vid utredningens steg 1. Underlagskarta: Fastighetskartan ©
Lantmäteriet. Kartbearbetning figur 11b: Stigfinnaren/Niklas Groop 2018.
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Figur 12a och figur 12b. Steg 2-område EH2017:104 och närliggande fornminnen enligt FMIS (Fornsök).
Figur 12a, överst, visar aktuell korridor för Norrbotniabanan enligt länsstyrelsens beslut. Figur 12b
redovisar den preliminära utbredningen av steg 2-området enligt utredningens steg 1. Underlagskarta:
Fastighetskartan © Lantmäteriet. Kartbearbetning figur 12b: Stigfinnaren/Niklas Groop 2018.
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Syfte, målgrupper och frågeställningar
Utredningens syfte, inom ramen för en steg 2-utredning, är



att fastställa om fornlämningar berörs av planerad exploatering
att så långt som möjligt beskriva och bedöma förekommande lämningar

Målgrupper är främst Trafikverket och Länsstyrelsen Västerbotten samt andra undersökare.
Målet är att utifrån valda metoder och fastställd tidsram ge ett så fullgott underlag som
möjligt för Trafikverkets vidare planering och länsstyrelsens fortsatta prövning av arbetsföretagets tillåtlighet enligt kulturmiljölagen (KML). Det innebär att genomförandet hade
hög ambitionsnivå.
De huvudsakliga frågeställningarna har antikvarisk karaktär:
 Kan boplatser och andra fornlämningar identifieras i de undersökta markytorna?
 Vilka egenskaper har den registrerade kolningsanläggningen och hur bör den
bedömas antikvariskt?
God vetenskaplig kvalitet eftersträvas i enlighet med länsstyrelsens anbudsutvärdering för
2017 års utredning (Länsstyrelsen Västerbotten 2016-12-05) och länsstyrelsens handlingsprogram för arkeologi i Västerbotten (Karlsson 2014 sid 9). Särskilt viktigt, i linje med
Riksantikvarieämbetets styrdokument, sägs vara att sträva efter meningsfull ny kunskap i
tillägg till att redovisa tekniska data kring undersökningsarealer, antal lämningar, fynd,
schakt etc. (Riksantikvarieämbetet 2015).
I Landskapsarkeologernas forskningsprogram (Landskapsarkeologerna 2013) hanteras
frågor med anknytning till denna utredning, främst under rubrikerna Kustlandskap från
stenålder till nutid och Skogsbruks- och utmarkshistoria, men det kan inte uteslutas att
även Det agrara landskapets framväxt och Samiska landskap skulle kunna beröras. I denna
steg 2-utredning görs anknytningar till relevanta rubriker i forskningsprogrammet, men en
mer ingående vetenskaplig bearbetning ingår inte i uppdraget.
Relevanta vetenskapliga frågor inom denna steg 2-utrednings ram är beroende av
utredningsresultatet och det landskap som utredningsområdena förekommer i. Möjligen
kan anknytningar göras till någon av de frågeställningar som ställdes inför 2017 års steg 1utredning, med inriktning vid steg 2 på tillkommande relevanta iakttagelser 2018. Vid
2017 års steg 1-utredning ställdes och belystes följande frågor:








Förhistoriska boplatser – många eller få, intensivt eller extensivt använda,
långvariga eller kortvariga?
Förhistoriska gravar – är sådana väl kända sedan tidigare inventeringar eller kan
nytillskott förändra bilden av deras utbredning och karaktär?
Förhistorisk markanvändning – finns exempel på fångst, utvinning av råmaterial för
redskap och andra aktiviteter i utredningsområdet (förutom boplatser och
gravplatser)?
Samiska visten, offerplatser etc. – möjliga att identifiera i utredningsområdet?
Jordbruksrelaterade strukturer – vad karaktäriserar dessa i utredningsområdet?
Bruksmiljön Robertsfors – hur har den påverkat landskapet runt om?
Kommunikationer – finns speciella äldre strukturer efter Gamla Kustlandsvägen
och andra färdvägar i utredningsområdet?
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Metod och genomförande
Metoder och genomförande vid denna arkeologiska steg 2-utredning följer i allt väsentligt
länsstyrelsens förfrågningsunderlag (2018-05-03), med undantag för att tidplanen för
denna rapport och några andra förutsättningar inom uppdragsarkeologi ändrats (se vidare
nedan om Avvikelser från ursprunglig undersökningsplan).
Förutom kontakter med länsstyrelsen enligt förfrågningsunderlaget har även möten och
kontakter med Trafikverket varit en del i genomförandet, särskilt inom ramen för
fältförberedelser och rapportering. Undersökningsplanen blev klar 2018-05-25.
Utredningen i fält inleddes med ett platsbesök 2018-06-08, i vilket Balint Laszlo Toth och
Johan Linderholm från MAL och Lennart Klang deltog. MAL:s fältarbete genomfördes
sedan i juni 2018. I juni inleddes också fältförberedelser om avverkning för markåtkomst
till berörda markytor för sökschakt med maskin. Där markåtkomst med maskin inte
bedömdes rimlig planerades handgrävning i provrutor. Denna del av fältförberedelserna
hanterades av Ola Nilsson och pågick fram till och delvis parallellt med de arkeologiska
undersökningarna.
Vid ett avstämningsmöte i Lövånger 2018-06-19 med Trafikverket deltog Maria
Erlandsson, Nina Karlsson och Moa Rosén, Trafikverket, och Lennart Klang. Mötet
handlade i första hand om pågående kompletterande steg 1-utredning men berörde även
samordning med eventuella tillkommande steg 2-områden. Efter avstämningsmötet
träffades Ola Nilsson och Nina Karlsson (Lennart Klang deltog i del av mötet) samma dag
vid ett kort möte om avverknings- och markåtkomstläget. Detta följdes av fortlöpande
kontakter om avverkningsfrågan, som var särskilt besvärlig att hantera detta år till följd av
brandrisk och därmed förbud för att köra skogsmaskiner i skogsmark under stor del av
sommaren. Även Trafikverkets markförhandlare och Dag Lantz vid länsstyrelsen
involverades i avverkningsdiskussionerna.
Startmöte för de arkeologiska steg 2-undersökningarna ägde rum i Ånäset 2018-08-20.
Deltagare var Anders Edvinsson, Niklas Groop, Elise Hovanta, Lennart Klang och Ola
Nilsson. Vid mötet genomgicks undersökningsplanen, avtalsfrågor med Trafikverket och
mellan deltagande företag vid det arkeologiska arbetet samt frågor kring bland annat
tidredovisning och arbetets uppläggning. En hot- och riskanalys för projektet genomfördes
med Ola Nilsson som analysledare.
Ytterligare ett avstämningsmöte anordnades 2018-08-24 i Ånäset, vilket samordnades med
en avstämning om pågående steg 1-utredning i Robertsfors kommun (Klang 2018b).
Deltagare var Nina Karlsson, Trafikverket, Dag Lantz och Katrine Nygren, Länsstyrelsen
Västerbotten, samt Lennart Klang och Ola Nilsson. En huvudfråga som diskuterades var
konsekvenser av rådande avverknings- och maskinkörningsstopp med anledning av
sommarens torka och skogsbrandrisker, vilket också innebar risk för förseningar i projektet
och/eller ändrad inriktning till mer handgrävning än planerat.
Efter fältarbetets avslutning i början av oktober 2018 gjordes en ”redovisning av utförd
undersökning enligt 11-13 §§ KML” till Riksantikvarieämbetet (Klang 2018-10-18a) och
en redovisning till länsstyrelsen och Trafikverket med objekttabell, shapefiler (objekt,
provrutor, sökschakt) inklusive en resultatsammanfattning (Klang 2018-10-18b). Denna
redovisning avsåg att ge en tämligen fullständig bild av betydelse för den fortsatta
planeringen av Norrbotniabanan.
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Fältförberedelser
Huvuddelen av fältförberedelserna bestod i närmare analys av 2017 års steg 1-utredning,
inklusive inlett samarbete med MAL (Klang 2018a). Vid steg 1-utredningen gjordes en
tentativ bedömning av risknivåer för dolda boplatser och därtill hörande antikvarisk
hantering av de boplatslägen som kunde bli aktuella för steg 2-insatser. De föreslagna steg
2-områdena hade bedömts i tre risknivåer med ledning av iakttagelser i fält och kända
referensexempel från Norrlandskusten. De tre risknivåerna var




Påtagligt förhöjd risk för dolda boplatser
Förhöjd risk för dolda boplatser
Låg risk för dolda boplatser

Urvalet steg 2-områden gjordes 2017 i Nysätra socken av Elise Hovanta och Sune Jönsson,
vilka utförde terrängrekognosceringen i detta delområde i utredningens steg 1. För alla steg
2-områden svarade Lennart Klang för granskning i fält med bedömning av risknivå. Riskbedömningarna inriktades på granskning av lokalerna med ledning av deras koordinatsatta
ungefärliga mittpunkter och iakttagelser från denna plats med stickprovsmässig kontroll av
omgivande mark. Bedömningen av de ca 75 steg 2-områdenas storlek och avgränsning
ingick inte i granskningen eftersom de frågorna ansågs mer lämpliga att precisera i ett
utredningssteg 2, när ett urval steg 2-områden blivit utsedda av länsstyrelsen med ledning
av Trafikverkets linjeval. Förutom de tolv utvalda steg 2-områdena i Nysätra socken,
Robertsfors kommun, utsågs åtta steg 2-områden i Skellefteå kommun (socknarna
Skellefteå, Bureå och Lövånger). Två av steg 2-områdena i Skellefteå kommun hade
registrerade fornminnen vid steg 1-utredningen i behov av fördjupad bedömning av
antikvarisk status, och sex steg 2-områden var utvalda av samma anledning som de tolv
områdena i Nysätra, dvs. för undersökningar i syfte att se om boplatser kunde finnas i
marken (jfr Blaeslid & Östlund 2018).
En utgångspunkt för utvärderingen av steg 2-områden var att förvånansvärt många
nyregistreringar gjordes av förhistoriska gravar i Nysätra socken inom utredningskorridoren vid steg 1-utredningen 2017. Tillsammans med tidigare registrerade gravar i
området och terrängens karaktär bidrog det till att fler boplatslägen för steg 2-utredning
kunde förväntas i Nysätra socken jämfört t.ex. Bygdeå socken.
Steg 2-områdena valdes ut genom en kombination av topografi, jordart, hydrologi och
kända referensexempel från såväl utredningsområdet som andra relevanta platser utmed
den forna Norrlandskusten. Vid risknivåbedömningen diskuterades om steg 2-områdena
borde väljas ut ”för säkerhets skull” eller om urvalet skulle göras mer strikt, för platser där
sannolikheten för boplatsförekomst kunde bedömas som högre. Av de tolv utvalda steg 2områdena i Nysätra socken hade fem bedömts ha ”påtagligt förhöjd risk för dolda boplatser” (illustreras med röd flagga på figurerna 6a, 7a, 8a och 8b), och sju bedömts ha
”förhöjd risk” (illustreras med grön flagga på figurerna 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 8b, 11a och 12a).
Inga steg 2-områden med ”låg risk” förekommer i denna steg 2-utredning.
Möjligen kan man se de fem platserna med ”påtagligt förhöjd risk” som ett strikt urval steg
2-områden och de sju med ”förhöjd risk” som utvalda ”för säkerhets skull”. Dessa med
”förhöjd risk” valdes huvudsakligen ut med ledning av kända referensexempel från den
forna södra Norrlandskusten, där boplatser med liknande topografi har framkommit vid
steg 2-utredningar (t.ex. Hovanta & Guinard 2007, Hovanta 2013, Groop & Hovanta
2015). Kända referensexempel från övre Norrland i dessa terränglägen saknas, vilket skulle
kunna vara en kunskapslucka. Det bedömdes som metodiskt intressant att se om steg 221

utredningar skulle kunna belysa frågan om boplatslämningar kan finnas i sådana terränglägen som inte har kända boplatser i övre Norrland men har boplatser i södra Norrland.
Med denna utgångspunkt gjordes en planering av hur de tolv steg 2-områdena borde
angripas vid fältarbetet. Det större steg 2-området planerades för markkemiska fältarbeten
som skulle ge vägledning till var sökschakt och provrutor borde prioriteras.

Fältarbete
Metoder vid de markkemiska undersökningarna av LstAC2018:1 och EH2017:93 framgår
av Bilaga 1. Från ca 140 provtagningspunkter analyserades jordart, blekjordstjocklek och
de markkemiska och markfysikaliska parametrarna fosfatanalys (cit-P enligt Arrhenius och
Miljöarkeologiska laboratoriets citronsyrametod) och magnetisk susceptibilitet (bestämd
på en Bartington MS3 med en MS2B mätcell) – se vidare Bilaga 1.
Huvudsaklig metod i övrigt var arkeologiska iakttagelser under markytan med hjälp av
grävmaskin, provrutegrävning för hand och sållning av uppgrävt material i steg 2områdena. Kompletterande metod var intensiv sondning i anslutning till provrutor och
sökschakt. Arbetet med sondning, sökschakt och provrutor skulle avbrytas så snart det gick
att konstatera om fornlämning berörs eller inte. Urvalet sökschakt och provrutor planerades
med ledning av topografiska förhållanden inom i genomsnitt högst 5-10 % av berörd mark,
fördelade efter topografiska och andra överväganden i fältsituationen. Övrig mark inom
steg 2-områdena sondades och kontrollerades okulärt.
Högst 5-10 % i genomsnitt möjliggjorde en variation i schaktningens och provrutornas
omfattning, så att en anpassning kunde göras till varje enskild lokals förutsättningar. De
lokaler och de delar av lokalerna som handgrävdes i utvalda provrutor undersöktes i
mindre omfattning, högst 5 % av den preliminära steg 2-ytan var en utgångspunkt.
Omfattningen provrutor avgjordes i stor utsträckning med ledning av ytornas topografi
med t.ex. berghällar och hur de slutliga avgränsningarna avgjordes i fältsituationen, efter
samråd med länsstyrelsen i de fall steg 2-områdena behövde vidgas i betydande
omfattning. Sökschakten gjordes ca 1,5-2 m breda och provrutorna ca 1x1 m.
Enligt protokollfört avstämningsmöte med Trafikverket och länsstyrelsen 2017-06-21
skulle ingen sökschaktning eller provrutegrävning göras inom ca 100 m från konstaterad
boplats med fyndmaterial och 50 m från konstaterad kokgrop eller annan synlig fornlämning enligt RAÄ:s lämningstypslista. Inom dessa avstånd var avsikten att arkeologisk
förundersökning ska göras vid behov enligt särskilda länsstyrelsebeslut utanför detta
uppdrag istället för arkeologisk utredning steg 2. Avstånden 50 och 100 m var dock
ungefärliga riktlinjer, som vid steg 2-utredningen kunde ändras med hänsyn till detaljtopografiska förutsättningar, med inriktning att i terrängen bedöma vilka markytor som kan
höra ihop och bilda en sammanhållen enhet för boplats vid främst forntida stränder.
Allt material i provrutorna och valda delar av maskinschakten sållades i såll med 4 mm
masktäthet. Schaktens och provrutornas innehåll dokumenterades med inriktning på
möjligt arkeologiskt material. Om fynd och anläggningar påträffades skulle dessa mätas in,
beskrivas i synliga delar och täckas med plast i samband med igenläggningen. Sållningen
var särskilt viktig om skärvsten saknades eller var svårbedömd i sådan omfattning att
förekomst av avslag, keramik och brända ben skulle bli en viktig del i fornlämningsstatusbedömningen. Eventuella fynd och skärvsten i schakten/provrutorna skulle
dokumenteras samlat i varje längdmeter schakt, fotograferas och återdeponeras efter
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sållningen. Endast i undantagsfall var inmätning in situ aktuell. Efter beskrivning,
fotografering och inmätning återställdes marken oavsett om fynd hittades eller inte.
Alla inmätningar skedde med en Trimble GPS/GNSS (Trimble GeoXR) inhyrd från
Trimtec, där felmarginalen i allmänhet är 0,01 m i x, y och z.
Den huvudsakliga metoden vid fältarbetet, arkeologiska iakttagelser vid sökschaktning
med maskin (max 15 ton, traktor- eller hjulgrävare), bedömdes inledningsvis kunna
användas vid högst tio av lokalerna. För EH2017:98 och EH2017:101 bedömdes provrutor
för hand vara den metod som kunde tillämpas, möjligen även för EH2017:95 och någon
mer lokal. Kompletteringar med handgrävda provrutor gjordes inom de områden där sökschaktning med maskin användes, men maskinåtkomst inte var möjlig överallt.
Tabell 1 redovisar steg 2-utredningens bemanning och anknytning till tidigare genomförd
steg 1-utredning. Tabellen sammanfattar registrering i fält 2017, riskbedömning 2017, var
MAL utförde inledande steg 2-utredning 2018, projektledning som inkluderar avverkningsoch markåtkomstplanering för sökschaktning med maskin 2018, samt de arkeologiska steg
2-undersökningarnas bemanning 2018.
Tabell 1. Uppdelning av fältarbetet 2018 fördelat på områden.
Inledande
fältarbete 2018

Projektledning
i fält 2018

Lennart Klang

MAL

Lennart Klang
Ola Nilsson

Lennart Klang

-

Ola Nilsson

Niklas Groop
Elise Hovanta
Lennart Klang
Niklas Groop
Elise Hovanta
Elise Hovanta

Lennart Klang

MAL

Lennart Klang
Ola Nilsson

Lennart Klang

-

Ola Nilsson

Lennart Klang

-

Ola Nilsson

Niklas Groop
Elise Hovanta
Elise Hovanta

Lennart Klang

-

Ola Nilsson

Lennart Klang

-

Ola Nilsson

Niklas Groop
Elise Hovanta
Niklas Groop
Elise Hovanta

Lennart Klang

-

Ola Nilsson

Lennart Klang

-

Ola Nilsson

EH2017:104

Niklas Groop
Elise Hovanta

Lennart Klang

-

Ola Nilsson

EH2017:106

Niklas Groop
Elise Hovanta
Niklas Groop
Elise Hovanta
Sune Jönsson

Lennart Klang

-

Ola Nilsson

Lennart Klang

-

Ola Nilsson

Steg 2-område
LstAC2018:1

EH2017:83
EH2017:93
Nysätra 479
EH2017:95
EH2017:97

EH2017:98
EH2017:99

EH2017:100
EH2017:101

SJ2017:13

Registrering i
fält steg 1
2017
Niklas Groop
Elise Hovanta
Lennart Klang
Elise Hovanta

Riskbedömning
i fält 2017
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Grävande
arkeologer i fält
2018
Anders Edvinsson
Niklas Groop
Anders Edvinsson
Niklas Groop
Anders Edvinsson
Niklas Groop
Ola Nilsson
Anders Edvinsson
Niklas Groop
Anders Edvinsson
Niklas Groop
Elise Hovanta
Ola Nilsson
Anders Edvinsson
Niklas Groop
Anders Edvinsson
Niklas Groop
Elise Hovanta
Anders Edvinsson
Niklas Groop
Anders Edvinsson
Niklas Groop
Elise Hovanta
Ola Nilsson
Anders Edvinsson
Niklas Groop
Elise Hovanta
Ola Nilsson
Anders Edvinsson
Niklas Groop
Anders Edvinsson
Niklas Groop

Sökschakt och provrutor togs upp i tillräcklig omfattning för att steg 2-områdena skulle
kunde bedömas som tillräckligt utredda. Riktlinjen, att upp till 5-10 % av steg 2-ytorna
skulle undersökas med grävning i marken inom ramen för en differentiering utifrån tidigare
gjord bedömning av ”risknivån” för att boplats förekommer, kompletterades med detaljtopografiska iakttagelser för mer exakta avgöranden om antal schakt och var de skulle
läggas. Enligt förfrågningsunderlaget och länsstyrelsens beslut skulle steg 2-områden som
ligger på gränsen för Trafikverkets valda linjekorridor undersökas i sina helheter, dvs. inte
bara i korridoren utan inom ramen för de överväganden som skulle göras i fältsituationen.
Kolningsanläggningen i anslutning till EH2017:93 granskades inom ramen för utredningen
efter att döljande vegetation tagits bort. Ny beskrivning upprättades och kolprov tillvaratogs. Vedarts- och C14-analys av kol i kolningsanläggningen planerades om det behövdes
för att bedöma fornlämningsstatus.
Arbetet följde riksgiltiga styrdokument för uppdragsarkeologi (Riksantikvarieämbetet
2014a, 2014b, 2015 och 2016). Landskapet, kolningsanläggningen och sökschakt
dokumenterades med foton.
Fyndstrategin i detta projekt var att låta fynd kvarligga i marken efter tillräckligt relevant
beskrivning. Beredskap fanns för att frångå strategin och samla in fynd om särskilda skäl
kunde motivera det.

Rapportering
Rapporteringen har som ovan omnämnts gjorts vid särskilda möten med företrädare för
Trafikverket och länsstyrelsen 2018-06-19 och 2018-08-24 samt skriftligt 2018-10-18.
Därtill förekom rapportering per telefon mer eller mindre kontinuerligt.
Denna slutrapports utformning följer i princip Riksantikvarieämbetets föreskrifter och
allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2015:1), Riksantikvarieämbetets riktlinjer för
arkeologiska rapporter (Riksantikvarieämbetet 2015) och de riktlinjer för rapporter som
upprättats för länet (Länsstyrelsen Västerbotten 2010), med anpassning efter utredningens
art.

Avvikelser från ursprunglig undersökningsplan
De avvikelser som gjorts i förhållande till ursprunglig undersökningsplan har att göra med
bemanning, prioriteringar vid fältarbetet och tidplan. Avvikelse kommer också att göras
med anledning av nya rutiner för rapportdistribution vid uppdragsarkeologi, vilket kommer
att närmare klargöras när denna rapport är godkänd av länsstyrelsen.
I bemanningen ersattes Bengt Windelhed av Anders Edvinsson vid fältarbetet. Projektledaren Ola Nilsson ersattes i rapportarbetets slutskede av Elise Hovanta, som dittills varit
biträdande projektledare. Till följd av sommarens problem med tillgängliga företag med
traktorgrävare fick planerad underkonsult med grävmaskin ersättas med Björns Grävtjänst
AB.
Enligt undersökningsplanen skulle fältarbetet utföras under perioden 2018-06-01 – 201809-30. Det inleddes i juni men blev sedan något försenat av problem med avverknings24

förbud och körförbud med maskin i skogsmark under sommaren till följd av extrem torka
och brandrisk. Fältarbetet pågick av denna anledning till 2018-10-04.
Steg 2-områdena undersöktes i fält med justeringar som föranleddes av terrängens detaljtopografi, vilket var i enlighet med undersökningsplanen. En avvikelse som gjordes var att
ett steg 2-område, EH2017:93, inte undersöktes med sökschakt eller handgrävning i
provrutor. Orsaken var att lokalen i samråd med länsstyrelsen slutligen bedömdes tillhöra
ett lagskyddat fornlämningsområde tillhörande en närliggande kokgrop. Kokgropen
kommer att undersökas och tas bort om den kommer att beröras av Norrbotniabanan, och i
det sammanhanget skulle grävning kunna göras som förundersökning i EH2017:93.
Den största avvikelsen från ursprunglig undersökningsplan var att arbetet med denna
slutrapport försenades med ca ett år. Anledningen var uteblivna leveranser till rapportarbetet under 2018 och 2019. Senareläggning av rapportarbetet meddelades med e-post
2018-12-12 till och godkändes av länsstyrelsen och Trafikverket. Det som då var oklart
var om vedartsanalys och C14-analys av ett kolprov från kolningsanläggningen Fornsök
L1936:1372 i utredningsområdet EH2017:93 skulle göras. Senare, under våren 2020,
meddelade länsstyrelsen att det inte var nödvändigt.
Uteblivna leveranser av schaktbeskrivningar under 2018 och 2019 har i rapporten ersatts
av något mer översiktliga schaktbeskrivningar och färre fotobilder, vilket sammanställdes i
januari 2020 och redovisas i bilagorna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14. Schaktbeskrivningarna bedöms innehålla all relevant information även om de är något mer
översiktliga än planerat. Undersökningsplanen anger att ”skalenliga planer för sökschakt
och provrutor, beskrivningar, redovisning av metoder och genomförande” ska redovisas i
denna rapport, vilket också görs.
De uteblivna leveranserna till slutrapporten och därmed sammanhängande försening med
färdigställande av rapporten bedöms inte få konsekvenser av betydelse för järnvägsprojektet. Anledningen är att den redovisning som gjordes 2018-10-18 till länsstyrelsen
och Trafikverket innehöll den viktiga information som behövdes för den fortsatta
planeringen av Norrbotniabanan; att inga fornlämningar påträffades vid schaktning och
handgrävning i provrutor.
En ”avvikelse” som gjordes var beroende av att inga fornlämningar och inga svårbedömda
objekt eller fynd påträffades vid fältarbetet. Den övergripande kvalitetssäkring vid fältarbetet som enligt undersökningsplanen skulle göras av Lennart Klang avsåg bedömningar
av påträffade fornminnesindikationer och fynd. Eftersom sådana uteblev inställdes den
kvalitetssäkringen.
Undersökningsbudgeten har i följts. Mindre avvikelser är omfördelningar mellan olika
kostnadsslag. Omfördelningarna beror på att resor och planeringsarbete för avverkning
blev fler och mer kostsamma på grund av att avverkningen inte kunde göras som planerat.
Avverkning senarelades med följd att markåtkomst saknades när fältarbetet hade påbörjats.
Arkeologerna fick då resa hem och återkomma någon vecka senare, med följd att körda mil
blev betydligt fler än beräknat i undersökningsplanen. Byte av projektledare i rapportarbetet innebar visst merarbete.
Fältarbetet kunde i princip inte vinna tid på att inga fornlämningar påträffades, eftersom
schaktning och grävning inte kunde avbrytas såsom varit fallet om fornlämning kommit
fram. Nu fullgjordes de sökschaktningar och grävningar i provrutor som ansågs behövliga
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för att kunna bedöma steg 2-områdena i sina helheter. I den uppkomna situationen med
avverkningsproblem blev maskinkostnaden betydligt lägre än planerat och arkeologkostnaden något högre än planerat.

Landskapet
Naturgeografiska förutsättningar
De naturgeografiska förutsättningarna för steg 2-lokalerna har översiktligt redovisats i de
utförda steg 1-utredningarna (Klang 2018a och 2018b) och preciseras för varje lokal i
denna rapports bilagor. Sammanfattningsvis har undersökningarna huvudsakligen utförts i
moränmarker, ofta intill berg, endast i tre steg 2-områden förekommer postglacial sand
(tabell 2). I moränmarkerna förekommer sandinslag i varierande omfattning, vilket
tillsammans med topografiska förutsättningar redovisas i bilagorna. Tabell 2 redovisar
även den riskbedömning för fyndmaterial indikerande förhistorisk boplats som gjordes vid
steg 1-utredningen 2017. Riskbedömningen gjordes till stor del med ledning av de naturgeografiska förutsättningarna (främst jordart och skyddat läge vid forna stränder).

Tabell 2. Steg 2-områdenas jordarter och riskbedömning.
Steg 2-område
LstAC2018:1
EH2017:83
EH2017:93
EH2017:95
EH2017:97
EH2017:98
EH2017:99
EH2017:100
EH2017:101
EH2017:104
EH2017:106
SJ2017:13

Jordart enligt SGU kartvisaren
Postglacial sand med inslag av lera-silt och morän
Morän
Postglacial sand
Morän (vid berg)
Morän (vid berg)
Morän (vid berg)
Morän (vid berg)
Morän (vid berg)
Morän (vid berg)
Morän
Postglacial sand
Morän (vid berg)
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Riskbedömning 2017
Påtagligt förhöjd risk
Förhöjd risk
Påtagligt förhöjd risk
Förhöjd risk
Påtagligt förhöjd risk
Påtagligt förhöjd risk
Förhöjd risk
Förhöjd risk
Påtagligt förhöjd risk
Förhöjd risk
Förhöjd risk
Förhöjd risk

Antikvarisk bakgrund och nutida markslag
Inför steg 2-utredningen fanns sex fornminneslokaler registrerade i FMIS i eller
omedelbart intill steg 2-områdena. Dessa lokaler registrerades vid 2017 års steg 1utredning; två kokgropar (Fornsök L1936:1373 och L1936:1861), två kolningsanläggningar (Fornsök L1936:1372 och L1936:1426) samt två röjningsrösen (Fornsök
L1936:1917 och L1936:1913). Kokgroparna, en av kolningsanläggningarna och ett
röjningsröse ligger i eller vid det större steg 2-området LstAC2018:1.
I nära omgivningar till LstAC2018:1 förekommer ytterligare kokgropar och några mer
svårbedömda gropar med liknande dimensioner som kokgroparna. Även fler röjningsrösen
och andra lämningar från historisk tid förekommer på ett flertal platser ganska nära steg 2områdena. Något längre bort förekommer rikligt med gravar (rösen och stensättningar),
men endast enstaka kända förhistoriska boplatser.
Inga arkeologiskt utgrävda objekt och inte heller tillvaratagna lösfynd var kända i eller i
närheten av steg 2-områdena.
Den gamla kustlandsvägen utmed Norrlandskusten går genom steg 2-området
LstAC2018:1. Den används än i dag och kan bedömas ha högt kulturhistorisk värde men
saknar antikvariskt skydd. Utmed vägen kan militärhistorisk verksamhet ha ägt rum.
Ingen bebyggelse berörs i steg 2-områdena, som huvudsakligen består av skogsmark. Inom
LstAC2018:1 förekommer även åkermark.

Resultat
Den markkemiska inledande undersökningen analyserade jordprover från ca 140 jämt
utspridda provtagningspunkter i steg 2-områdena LstAC2018:1 och EH2017:93 (MAL:s
rapport, se Bilaga 1). Dessa prover togs i varierande terräng och visar också att jordmånsbildning, fosfathalter i jorden och magnetisk susceptibilitet är varierande i det undersökta
området. Kolfragment i några jordprover bedömdes som intressanta att följa upp med sökschakt, liksom några platser med höga fosfatvärden. Rapporten visar även hur landskapet
förändrades av landhöjningen så att en ö blev en halvö med stränder i slutet av bronsålder
(ca 500-850 f. Kr.), dvs. i ett tidsskede som närbelägna kokgropar troligen hör till.
Sammanfattningsvis pekar de markkemiska analyserna ut tre särskilt intressanta platser där
mänsklig påverkan förefaller påtaglig. Dessa ligger vid Gamla Kustlandsvägen och skulle
kunna ha samband med aktiviteter utmed vägen under historisk tid. Alternativt har äldre
aktiviteter förekommit som skulle kunna höra till slutet av bronsålder eller äldre järnålder.
Platserna som framstår som intressanta att undersöka arkeologiskt visade sig vid sökschaktning och vid upptagande av provrutor ha olika förutsättningar för arkeologiska
iakttagelser. Bland annat förekom mycket blockig mark i eller kring dessa områden. Där
sökschakt och provrutor togs upp kunde inga fornlämningsindikationer noteras.
Enligt ett e-postbrev från projektledaren avslutades fältarbetet den 4 oktober (Nilsson
2018). I brevet framgår att:
Samtliga områden har genomsökts i antingen handgrävda provrutor eller maskingrävda
schakt. Inga anläggningar eller artefakter som påvisar boplatser eller annan verksamhet som
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föranleder fornlämningsstatus påträffades. Totalt togs 133 provrutor och 136 schakt upp. Vid
undersökningen justerades de områden som slutligen kom att undersökas i förhållande till de
preliminära utbredningarna i steg 1. Faktorer som blockighet, förekomst av hällar, sammanhängande partier av svallad morän - som närmast kan beskrivas som "stengolv" - samt grusoch sandtäkter vägdes då in. Insatserna fokuserades på ytor som var förhållandevis fria från
stenar och block.
I samtliga undersökta områden förekommer stenig, svallad morän. Även om sand/grus
förekommer i samtliga områden är morän dominerade jordart. Avsaknad av kvarts, kvartsit,
skiffer och andra bergarter lämpliga för redskap har varit påfallande, likaså förekomster av
sådana bergarter i fast klyft eller block. Ingen skörbränd eller skärvig sten påträffades.
Inom de områden där sand/grus förekommit i större sammanhängande områden; EH83,
EH97, EH101 samt LstAC2018:1, har således inga boplatsindikatorer påträffats trots att
sanden/gruset varit "rätt", dvs. av sådan karaktär som ofta drar till sig boplatser. Detta gäller
speciellt för EH83, EH101 och inom delar av LstAC2018:1.
Fyndplatsen R236 (enligt redovisningen vid utredning steg 1 år 2017) visade i steg 2 att den
inte indikerar en boplats och att avslaget är mycket tveksamt som artefakt.
Den dokumenterade kolningsanläggningen RAÄ Nysätra 479 kan komma att bedömas som
fornlämning med hänsyn till att en stubbe på kolbottnen förefaller vara resultat av en ca 100årig avverkning, vilket kan indikera tillkomst före år 1850 för kolbottnen.

Efter avslutad steg-2-utredning samlade projektledaren in bilder och anteckningar för att
sammanställa materialet i en bilaga med schaktbeskrivningar, kartor m.m. men av okänd
anledning har det inte kunnat levereras till denna rapport. I stället har fältarbetets
biträdande projektledare sammanställt anteckningar och minnesbilder i bilagorna 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14 i denna rapport med hjälp av kartor som sammanställts av
projektets GIS-ansvarige. Kartorna gjordes under hösten 2018 och är kompletta. Eftersom
de framställdes till en planerad rapport i december 2018 har de då gällande FMISbeteckningarna redovisats på kartorna. Dessa har sedermera under 2019 kompletterats med
nya ID i Fornsök, vilka används i övrigt i denna rapport. I det nya Fornsök används både
nya ID och de tidigare FMIS-beteckningarna, varför inga problem att identifiera eftersökta
fornminnen uppstår även om bägge ID-serierna används i denna rapport.
Bilagorna visar att upplysningarna om antalet maskingrävda sökschakt och handgrävda
provrutor och utredningsresultatet stämmer överens med sammanfattningen ovan (Nilsson
2018). Sammanlagt 269 sökschakt och provrutor grävdes. Inga upplysningar av betydelse
har tillkommit om grävresultaten och schaktens innehåll vid bearbetningen av bilagorna
under januari 2020.
I samband med fältarbetet framhöll ortsbor att militära övningar kan ha ägt rum i eller i
anslutning till steg 2-området LstAC2018:1. Det ska ha skett från troligen 1600-talet till
1830-talet, då övningsplatsen flyttade till Gumboda hed (Bennedich 1924), vilket också
antecknades vid fornminnesinventeringen 1989 (Fornsök L1938:7391). Inga byggnader,
endast tält ska ha funnits, och uppställningsplatsen för soldaterna ska ha sträckt sig ”ner
mot Gumbodaån” (Bennedich 1924 s 216). Inga historiska kartor är kända som visar mer
exakt var lägret och övningsområden fanns, men markförhållandena tyder på att det
sandiga området vid nuvarande bebyggelse Norra Heden bör ha varit en lämplig plats. Vid
steg 1-utredningen 2017 registrerades några svårbedömda gropar här vid sidan av tydliga
kokgropar (Fornsök L1936:1671). Dessa svårbedömda gropar ca 250 m söder om det
utredda området LstAC2018:1 skulle eventuellt kunna ha med militära aktiviteter att göra.
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Tolkningar
Frågeställningarna nedan belystes vid den arkeologiska utredningens steg 1 (Klang 2018a
och 2018b). Inga nya tolkningar har tillkommit i betydande omfattning, men några
slutsatser eller utgångspunkter för fortsatta studier och antikvariska överväganden kan
lyftas fram efter de utförda steg 2-utredningarna.
Förhistoriska boplatser – många eller få, intensivt eller extensivt använda, långvariga
eller kortvariga?
Huvudintrycket från 2017 års steg 1-utredning, att kortvariga och extensivt nyttjade
boplatser förekommer i begränsad omfattning i aktuell utredningskorridor, verifierades av
steg 2-undersökningarna. De platser som vid steg 1-utredningen i Nysätra socken uppfattades som mest lovande för boplatsupptäckter blev nu undersökta med resultat att inga
boplatser hittades. Mest överraskande kan detta resultat anses vara i steg 2-området
LstAC2018:1, där indikationer av olika slag fanns (markkemi, topografi, jordarter, fornlämningar som kokgropar och gravar i närheten). Området LstAC2018:1 ingår dock i ett
ännu större område, som 2017 pekades ut som arkeologiskt intressant och i behov av
fördjupade utredningar om exploateringar blir aktuella. Inom detta större område
påträffades och registrerades två boplatser i form av skärvstensförekomster som kunde
iakttas i liten omfattning i åkerkanter vid steg 1-utredningen 2017. Tidigare framförd
tolkning (Klang 2018a), att Norra Hedenområdet har boplatser som ännu inte till fullo är
kända, kvarstår, nu med tillägg att sådana finns på andra platser än inom LstAC2018:1.
Förhistoriska gravar – är sådana väl kända sedan tidigare inventeringar eller kan
nytillskott förändra bilden av deras utbredning och karaktär?
Inga indikationer på förhistoriska gravar (t.ex. flatmarksgravar från förromersk järnålder
eller flacka stensättningar) framkom och därmed inga iakttagelser som förändrar
kunskapsläget om fornlämningskategorin förhistoriska gravar.
Förhistorisk markanvändning – finns exempel på fångst, utvinning av råmaterial för
redskap och andra aktiviteter i steg 2-områdena?
Inga särskilda kunskapstillskott om förhistorisk markanvändning blev följden av steg 2utredningarna.
Samiska visten, offerplatser etc. – möjliga att identifiera i steg 2-områdena?
Inga särskilda kunskapstillskott om samiska platser med exempelvis karaktäristiska härdar
blev följden av steg 2-utredningarna.
Jordbruksrelaterade strukturer – vad karaktäriserar dessa i utredningsområdet?
Inga särskilda kunskapstillskott om jordbruksrelaterade strukturer blev följden av steg 2utredningarna.
Bruksmiljön Robertsfors – hur har den påverkat landskapet runt om?
Bruksmiljön vid Robertsfors ligger något mer än en mil från de två steg 2-områden som har
varsin kolbotten efter liggmila. Dessa liggmilor är små och saknar det utseende som ett 100tal kolbottnar har närmare bruket, registrerade vid steg 1-utredningarna 2017 och 2018
(Klang 2018a och 2018b). En närliggande tolkning är då att liggmilorna i steg 2-områdena
inte har med bruksmiljön Robertsfors att göra. Mer troligt är att de hör till en någon mer
lokal smidesverksamhet, t.ex. med anknytning till närliggande Gumboda, där såväl jordbruk
som militär verksamhet kan ha behövt kol för tillverkning eller lagning av järnredskap.
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Kommunikationer – finns speciella äldre strukturer efter Gamla Kustlandsvägen och
andra färdvägar?
Gamla Kustlandsvägen genom steg 2-området LstAC2018:1 kan antas ha använts vid
transporter under flera hundra år, åtminstone tiden 1500-talet till 1900-talet, innan nya
landsvägar byggdes. Utmed vägen har det funnits rastplatser av olika slag och kanske
samlingsplatser. De tre platserna vid vägen som har indikationer på särskilda aktiviteter
enligt de markkemiska analyserna (Bilaga 1) bör sättas i samband med vägens syfte hellre än
med förhistoriska aktiviteter som har anknytning till närbelägna kokgropar. Förutom att
gjorda undersökningar i sökschakt saknar fyndmaterial framhåller även MAL:s rapport att
dessa platser kan ha en vägrelaterad funktion (Bilaga 1 s 10). Det kan tilläggas att sand- och
grustäkter förekommer utmed vägen, varav en lite större i direkt anslutning till den södra
platsen som MAL framhåller utmed vägen. Den militära övningsverksamhet som ska ha
förekommit har med all sannolikhet använt vägen och terrängen intill i olika syften, dock
utan att speciella anläggningar som skyttevärn har iakttagits och utan att gevärskulor eller
annat av militärhistoriskt intresse framkom vid sållningen av material från sökschakten.
Äldre mer eller mindre övergivna brukningsvägar eller stigar förekommer i eller i anslutning
till några av steg 2-områdena, till utmarker, täkter och kanske jakt och fångst, men utan att
speciella äldre strukturer har noterats.

Utvärdering
Steg 2-undersökningar har genomförts som planerat i alla delar (förberedelser, fältarbete,
rapportering), med undantag för att ett steg 2-område (EH2017:93) inte undersöktes enligt
de urspringliga planerna och att slutrapporten skulle ha varit klar tidigare, med mer utförlig
redovisning av schaktbeskrivningar och eventuellt med resultat av planerad vedarts- och
C14-analys för antikvarisk bedömning av kolningsanläggningen Fornsök L1936:1372. Mer
utförlig redovisning av schaktbeskrivningar kan dock knappast behövas eller motiveras i
relation till utredningsresultatet, att inga indikationer på fornlämningar eller fyndmaterial
noterades. Kolbottnen bör kunna bedömas antikvariskt tillräckligt av länsstyrelsen utan
genomförda analyser.
Den angivna ytan för steg 2-utredningen för EH2017:93, 15x10 m, avser vad projektet
Skog & Historia hade registrerat som innehållande skörbränd sten och som inte kunde
återfinnas vid steg 1-utredningen 2017 på den angivna platsen. Vid steg 1-utredningen
antogs att platsen kunde ha fått felaktiga koordinater, varför ett fortsatt sökande efter denna
plats bör utsträckas till ett större område.
Dateringen av kolningsanläggningen med C14-analys och stöd av vedartsanalys skulle ha
syftat till att se om åldern hör till 1800-talet eller skulle kunna gå tillbaka till betydligt
äldre tider. Det skulle eventuellt kunna vara intressant att få en C14-datering, men
egentligen är en sådan inte nödvändig för en antikvarisk statusbedömning. Lämningstypen
har tidigare av Riksantikvarieämbetet ansetts som fornlämning (eftersom den har varit
rektangulär liggmila), men det har frångåtts i och med den nya lagstiftningen från 2014 då
ålder (tillkomst före år 1850) och inte morfologi anses avgöra om den ska vara fornlämning eller inte. Vid steg 2-utredningen gjordes bedömningen att en gammal stubbe på
kolbottnen kan tyda på tillkomst före 1850, vilket skulle kunna vara tillräckligt underlag
för länsstyrelsens ställningstagande i frågan om fornlämning eller övrig kulturhistorisk
lämning. Det mest troliga är att en C14-analys med de felkällor som är behäftade med
metoden inte ger entydligt svar på åldersfrågan.
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Förberedelserna och fältarbetet kunde i övrigt genomföras som planerat trots problem med
behövlig avverkning för markåtkomst för sökschaktning med maskin. Av denna anledning
behövde en del omplanering göras, bland annat i arkeologisk bemanning och i antalet
handgrävda provrutor i relation till maskingrävda sökschakt.
Sammantaget genomfördes fältarbetet med hög ambitionsnivå och med resultat som bedöms
tillförlitliga. Tillförlitligheten styrks av arkeologisk bemanning med stor vana att se
artefakter vid schaktning och sållning. Den fråga som är något mer svårbedömd är om
schakten och provrutorna valdes ut på rätt platser. T.ex. kan en skärvstensförekomst efter en
härd som kan vara ca 1 m2 stor undgå upptäckt om man gräver på ”fel” ställe. Den härden
under markytan skulle även kunna undgå upptäckt om 90 % av markytan undersöktes
genom grävning, en täckningsgrad som inte kan vara aktuellt vid steg 2-utredningar av
aktuell karaktär enligt Riksantikvarieämbetets och länsstyrelsers riktlinjer.
I den nu genomförda steg 2-utredningen var inriktningen enligt länsstyrelsens beslut att
högst 5 eller 10 % av markytorna skulle grävas, beroende på omständigheterna med maskinåtkomst och markslag. I fältsituationen visade det sig, vilket också var känt genom riskbedömningarna 2017, att ganska stora delar av steg 2-områdena hade inslag av berg och
blockig-stenig mark, som kunde undantas grävning. Det innebär att de grävda markerna
egentligen täckte in större ”grävbara” ytor än vad som framgår av bilagorna, där hela de
preliminära steg 2-områdenas arealer, inklusive berghällar och annan icke ”grävbar” mark,
ligger till grund för uppskattningarna av hur stor procentandel av arealen som grävdes. I och
med att ganska stora delar av arealerna var ”icke grävbara” fanns goda möjligheter i fältsituationen att välja ut relevanta lägen för sökschakt och provrutor. Risken att boplatsmaterial skulle bli oupptäckta kan därför bedömas som lägre än vad procentsiffrorna ger
sken av. Slutsatsen av resonemanget blir att undersökningarna i fält, både vad gäller markkemi och arkeologi, väl motsvarar uppdragets intentioner och utgör det underlag som efterfrågats för den fortsatta antikvariska hanteringen.
Metodiskt kan lärdomar dras av denna steg 2-utredning. En sådan är att en väl genomförd
steg 1-utredning i denna del av landet inte ska leda till förväntningar på betydande fornlämningstillskott vid steg 2-utredningar på valda platser, där inga fynd kan ses okulärt vid
sondning och i mindre provgropar med spade (upp till 0,3x0,3 m stora) i steg 1. Denna
lärdom stöds av resultat av steg 1-utredning för Norrbotniabanan mellan Umeå och Bygdeå,
där tidigare okända fornminnen registrerades vid steg 1 men inga kunde hittas vid steg 2utredningar i åtta utvalda steg 2-områden (Andersson & Sundström 2017).
Liknande resultat nåddes vid steg 2-utredningar i Skellefteå kommun för Norrbotniabanan,
där talrika tidigare okända fornminnen registrerades i steg 1 (Klang 2018a och 2018b) och
flertalet utvalda steg 2-områden visade sig sakna boplatslämningar (Blaeslid & Östlund
2018). Av sju steg 2-områden i Skellefteå med inriktning på att leta efter förhistoriska
boplatser noterades två lokaler med fyndmaterial, varav den ena var lokaliserad i
utredningens steg 1 som antingen fyndplats eller boplats. Det andra angränsade till eller hör
till en tidigare känd och undersökt boplats som hade upptäckts vid en steg 1-utredning på
1990-talet (jfr Andersson, Sander & Östlund 1998). I de övriga fem steg 2-områdena, där
inriktningen var att söka efter boplatser, hittades inga spår som kunde bedömas vara fornlämningar. Utmed Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå har alltså alla steg 2utredningar hittills gett ungefär samma resultat, att fornlämningar generellt inte hittas vid
genomförda arkeologiska utredningsgrävningar på utvalda platser som bedömts som mer
eller mindre gynnsamma terränglägen för förhistoriska boplatser.
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Metodiskt intressant är också att flertalet steg 2-områden i Nysätra socken har topografisk
anknytning till platser med ganska många kända gravar från bronsåldern och/eller äldre järnåldern, främst genom höjden över havet. Det intressanta är att boplatser med anknytning till
gravarna måste ha funnits men endast har lokaliserats till ett fåtal platser enligt Fornsök, och
att det är svårt att hitta dem även om man gräver på ett flertal mer eller mindre lämpliga
platser såsom nu skedde vid steg 2-utredningarna i Nysätra. Antagligen var detta första
gången steg 2-undersökningar prövades som metod för att systematiskt genom grävningar
söka efter boplatser på så många som tolv utvalda platser inom ett större stråk med
anknytning till Västerbottenskustens så typiska röse- och stensättningsmiljöer.
Tilläggas kan att regionala skillnader möjligen kan noteras vid en jämförelse mellan
utredningsresultatet i Nysätra och utredningsresultat i andra delar av landet, där steg 2utredningar oftare leder till lokaliseringar av boplatser, t.ex. utmed södra Norrlandskusten
(jfr Groop & Hovanta 2015, Hovanta 2013, Hovanta & Guinard 2007).

Behov av ytterligare antikvariska åtgärder
Den nu utförda arkeologiska utredningens steg 2 bedöms ge en god bild av den faktiska
fornminnesstrukturen i utredningsområdena. Det kan inte helt uteslutas att kvadratmetrar
som inte grävdes kan ha artefakter som har blivit oregistrerade. Det kan aldrig uteslutas att
fornfynd och lämningar finns gömda/deponerade/tappade i terrängen där inga indikationer
syns på marken. Om platser med oregistrerade fornminnen eller fornfynd påträffas ska
Länsstyrelsen Västerbotten kontaktas för besked om hur man går vidare.
Vilka ytterligare antikvariska åtgärder som kan behövas för lokalen EH2017:93 och den på
lokalen belägna kolningsanläggningen bör länsstyrelsen avgöra med ledning av vad som
framkommit i denna rapport. Inga andra behov av ytterligare antikvariska åtgärder
förefaller behövas med anledning av den nu genomförda steg 2-utredningen.
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Förkortningar
FMIS
Fornsök
KML
KRFS
MAL
RAÄ
SGU

Fornminnesinformationssystem (Riksantikvarieämbetets digitala
fornminnesregister).
Riksantikvarieämbetets digitala söktjänst med information om fornminnen.
Kulturmiljölagen.
Kulturrådets författningssamling.
Miljöarkeologiska Laboratoriet, Umeå universitet.
Riksantikvarieämbetet.
Sveriges geologiska undersökning.
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Bilaga 1. Se separat dokument.
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Bilaga 2. Objekttabell med fotodokumentation

ID-nr

Lämningstyp
2018

Beskrivning
med tillhörande information och foto

Antikvarisk
bedömning
2018

Fornsök:
L1936:1372

Kolningsanläggning

Tidigare beskrivning (från 2017) enligt FMIS:
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Beskrivning: Kolningsplats, ca 5 m diam. En grop är 1,5-2 m
diam och 0,2 m dj, med bottenplan 1,5x1 m (N-S/NNV-SSÖ).
Vid sondning framkommer ett ca 10 cm tj sot/kollager och
ingen bekjord. Omedelbart V om gropen är en förhöjning ca
5x2 m (N-S) och 0,2 m hög med liknande kol- och sotlager
som i gropen och med blekjord under sotlagret. Omedelbart N
och V om förhöjningen är två stybbgropar(?) 1 m diam och 0,2
m dj, utan tydligt kollager. Påträffad vid arkeologisk utredning
år 2017. (RAÄ dnr RAÄ-2018-487).

Möjlig fornlämning

RAÄ Nysätra 479

Internt Obj.nr:
R239
Interna arbetsID:
LK2017:386
ON 2018:98

Antikvarisk kommentar: Oklar karaktär, möjligen efter
kolningsgrop eller liggmila. Bör undersökas för att klarlägga
kolningens karaktär och tidsställning.
Terräng: Tämligen flack sandmark. Tät ungblandskog.

Undersökning 2018-08-28 (ON), redigering 2018-1018 (LK):
Skadestatus: Välbevarad.
Undersökningsstatus: Delundersökt.
Beskrivning: Efter borttagande av tät vegetation, intensiv
sondning och kolprovtagning för eventuell C14-analys
framkom:
Kolbotten efter liggmila, 5,5x3 m (N-S) och 0,3 m hög. I V en
kraftigt övermossad gammal stubbe.
Omedelbart utanför kolbottnen, vid mitten av långsidorna i Ö
och V, är två stybbgropar 1,5 m i diameter respektive 2x1,5 m
(N-S) och 0,3 m djupa, med intill 0,15 m tjocka kollager. Längs
kortsidorna i N respektive S är svagt antydda rännor 2
respektive 1,5 m långa, 0,2-0,5 m breda och intill 0,1 m djupa.
Antikvarisk kommentar: Kolbottnen kan bedömas som
fornlämning av att stubben kan härröra från en avverkning vid
1800-talets slut eller 1900-talets början. Trädet bör ha börjat
växa på kolbottnen ca 100 år före avverkningen om det är en
tall, vilket i så fall bör indikera att kolbottnen anlagts under
1800-talets första hälft eller tidigare. Om stubben härrör från
en björk är dateringen mer osäker.
Terräng: Tämligen flack sandmark. Skogsmark.
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Foto mot Ö: Lennart Klang 2017.

Foto mot Ö: Ola Nilsson 2018
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Bilaga 3. Steg 2-område LstAC2018:1.
Förutsättningar
Området ligger 300–800 m norr om bebyggelse vid Norra Heden och 500 m väster om väg E4.
Utredningsytan är ca 500x175 m (NNO–SSV) och omfattar ca 50000 m2, varav ca 15000 m2
åkermark. Området ligger ca 25–40 m över havet, vilket ger en datering till ca 300–1500 f. Kr. när
området var strandbundet under den äldre järnåldern och bronsåldern.
Ett möjligt kvartsavslag hittades år 2017 vid utredningens steg 1, men bedömdes något osäkert till
typen (EH2017:69). Vid steg 1-utredningen togs ett par provgropar upp för hand intill och inom 15
meter från fyndplatsen utan att ytterligare fynd framkom. Markslaget är bitvis grusig morän med
sandfickor. Hela området på västra sidan av Gamla Kustlandsvägen är nyligen avverkat och markberett. I området finns mindre sand- och grusfickor, främst på den nord-sydliga moränryggens
västra sida. Själva moränryggen är bitvis normalblockig och mindre lämpad för bosättningar. Bäst
boplatsförutsättningar ges på ryggens östra sida, där sand och grus svallat ned från moränryggen
och bildat ett lämpligt område för strandnära boplatser. Sand och grus överväger men mindre
moränpartier finns i detta delområde.
Delar av ytan öster om Gamla Kustlandsvägen har tidigare varit åkermark. I områdets norra del
förekommer igenväxande åkermark inom ca 1500 m2 med möjlighet till boplats (EH2017:94). Vid
steg 1-utredningen registrerades ett röjningsröse ca 100 m söder om den igenväxande åkermarken (Nysätra 478/L1936:1917). I områdets sydvästra del omfattas en ca 9000 m2 brukad åker
av utredningen. Åkern sluttar svagt åt nordväst och förefaller mindre intressant längst i nordväst,
eftersom den är något blöt där. Förutom åkermarkerna har moränmarkerna sandinslag med ung
tallskog. I området finns täktgropar, främst i anslutning till Gamla Kustlandsvägen.
Det vid steg 1 utsedda boplatsläget EH2017:94 i tidigare åkermark, ca 40–43 m över havet på en
avsats i svagt öst- och sydostsluttande sandig moränmark ned mot tuvig sankmark, har ställvis 20årig tallskog. Vid steg 1-utredningen 2017 syntes inga boplatsindikationer i traktorspår. Platsen
bedömdes ha en påtagligt förhöjd risk för fornlämningar.
Under delar av bronsåldern och järnåldern tid låg steg 2-området på en 9 kilometer stor flikig ö
som sträckte sig från vindkraftsparken vid Vinberget i söder till Vippersrönningen i norr, med
delvis skyddade lägen mot havsvindar från öster och norr. Ett par kokgropar finns nära
utredningsområdet, och en grupp av ett tiotal kokgropar finns vid Norra Heden, på samma ”ö”
söder om steg 2-området.
Området LstAC2018:1 bedömdes vid steg 1-utredningen 2017 ingå i ett större område med
varierad risk för fornlämningar. För att precisera olika risknivåer bedömdes markkemiska
undersökningar som en lämplig åtgärd.
Utredningsplanering
Området bedömdes till största delen vara möjligt att sökschakta med maskin. Den brukade åkern i
sydväst och den igenväxande åkern i norr har tillfartsvägar som underlättar åtkomst för maskin.
Delar av moränryggen med anslutande partier främst väster om Gamla Kustlandsvägen antogs
kunna sökschaktas med maskin kompletterat med provgropar för hand vid behov. Delar av
området öster om Gamla Kustlandsvägen antogs kunna sökschaktas i mindre delar, med ett flertal
kompletterande grävda provgropar för hand. Ca 2500 m2 sökschakt skulle behöva grävas för att
uppnå 5 % grävd yta.
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Utredningsresultat
I området grävdes totalt 1271 m2 sökschakt och provgropar, varav 1236 m2 fördelade på 66
maskingrävda sökschakt (1–66) och 35 m2 var provgropar som grävdes för hand (nr 1–35).
Schaktens längd var mellan 2,8 och 56,7 m. Grävda sökschakt motsvarar ca 2,5 % av utredningsområdet, vilket med hänsyn till markens beskaffenhet med blockig-stenig mark i flera delområden
bedömdes som tillräckligt. Schakten i moränmarken placerades fritt där det var möjligt för maskin
att komma fram och utifrån markslag och topografi. Områden med stor- eller normalblockig
morän undveks. Personal på fältet var Niklas Groop och Anders Edvinsson, efter anvisningar av
projektledaren Ola Nilsson.
Delar av materialet i sökschakten och allt uppgrävt material i de handgrävda provgroparna
sållades. Inga fynd framkom vid sökschakts- och provgropsgrävningen. Området kunde därför
avfärdas som förhistoriskt boplatsområde.
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Ruta 3.

Ruta 32.

Ruta 11.

Schakt 7.
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Schakt 12.

Schakt 39.

Schakt 23.

Schakt 56.

43

Planritning med sökschakt och provrutor i den norra delen av utredningsområdet
LstAC2018:1.
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Planritning med sökschakt och provrutor i den södra delen av
utredningsområdet LstAC2018:1.
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Bilaga 4. Steg 2-område EH2017:83.
Förutsättningar
Platsen ligger ca 100 m väster om en lokalgata till gårdarna i byn Pellstan och ca 200 m norr om
vägen mellan Gumboda och Robertsfors. Ytan bedömdes preliminärt vara ca 40x20 m (N–S) och
omfatta ca 800 m2. Platsen ligger 30–35 m över havet, vilket ger en datering till ca 670–1030 f. Kr.
när platsen var strandbunden under mellersta och yngsta bronsåldern. Under bronsåldern låg
boplatsläget på sydvästra udden av en ca 3 kilometer stor flikig ö, som sträckte sig mellan dagens
Mårtenfäboda och Pellstan. Läget var skyddat från havsvindar från norr och öster. Åt sydväst
fanns en ca 1,5 kilometer bred havsvik innan nästa ö tog vid. Gravar från bronsåldern finns på ett
avstånd av 2–4 kilometer åt söder, kring Klintsjön och 3–4 kilometer åt öster. Ca 3 kilometer åt
norr finner vi gravar kring Mårtenfäboda.
Lokaltopografiskt består ytan av en avsats med sandig morän i en sydvästsluttning mellan
sedimentmark och häll- och moränmark. Zonen mellan lägre liggande sedimentmark och blockrikt
område är 10–22 m bred. Avsatsen begränsas i väster och sydväst av en naturlig avsats. Området
är nyligen avverkat hygge, som markberetts. Lövsly och gräs har vuxit upp. Genom området leder
en mindre körväg (NO–SV), vilket delar upp ytan i två delar, där den södra delen enligt de
ursprungliga planerna var den yta som skulle prioriteras för sökschakt.
Några mindre provgropar grävdes för hand vid steg-1-utredningen 2017 men inga fynd
påträffades. Inga indikationer syntes vid okulärbesiktningen. Platsen bedömdes ha en förhöjd risk
för fornlämningar.
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Utredningsplanering
Ca 40 m2, motsvarande 5 % av den preliminära steg 2-ytan, planerades för sökschaktning med
maskin. Maskintid, inklusive förflyttning av maskin från annat område och igenläggning av
schakten, uppskattades till 2 timmar, och arkeologtiden till 4 timmar.
Vid utredningen beslöt projektledaren att även sökschakta i delen norr om vägen. Den planerade
ytan blev därmed utökad till ca 1300 m2. För att uppnå 5 % sökschaktad yta, skulle därmed ca 65
m2 schakt behöva grävas.
Utredningsresultat steg 2
Samtliga sökschakt grävdes med maskin och placerades där det var sand- och siltfickor i
moränmarken. 12 sökschakt grävdes (schakt 1–12), fritt placerade, med fem schakt på norra
delen och sju på den södra delen. Personal på fältet var Niklas Groop och Anders Edvinsson, efter
anvisningar av projektledaren Ola Nilsson.
Markslaget bestod av delvis sandblandad mo, delvis finare siltmaterial. I några schakt framkom
osorterad morän med varierande stenstorlek. I sökschakten sållades delar av materialet. Schakten
granskades även okulärt.
Schaktlängderna varierade mellan 2,7 och 4,1 meter. Den sammanlagda sökschaktade ytan
uppgår till 80,2 m2, dvs. ca 6,2 % av utredningsytan. Verklig nedlagd maskintid och personaltid låg
ungefärligt i nivå med den planerade tiden.
Inga fynd framkom vid sökschaktningen. Platsen kunde därför avfärdas som fornlämning och
boplats.
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Schakt 6, med stenig osorterad morän.

Schakt 8, med sandblandad mo, och delvis finare siltmaterial.
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Planritning över utredningsområdet EH2017:83 med maskinschakt och
handgrävda provgropar.
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Bilaga 5. Steg 2-område EH2017:93.
Förutsättningar
Platsen ligger ca 500 m norr om bebyggelse vid Norra Heden och ca 350 m väster om väg E4, i
västra kanten av ett sumpigt parti. Lokalen bedömdes som intressant med tanke på den skärvsten
som tidigare noterats på platsen av projekt Skog & Historia. Strax intill ligger två kokgropar
(Nysätra 480/L1936:1373 och Nysätra 467/L1936:1861). Ytan Skog & Historia registrerat var ca
15x10 m stor (NV–SO), dvs. 150 m2. Platsen ligger 25–30 m över havet, vilket ger en datering till ca
300–670 f. Kr. när platsen var strandbunden, dvs. äldsta järnålder och yngsta bronsåldern. Då låg
boplatsläget i det innersta av en skyddad vik, på östsidan av en 9 kilometer stor flikig ö som
sträckte sig mellan vindkraftparken vid Vinberget i söder, till Vippersrönningen i norr. Läget är
skyddat från havsvindar från öster genom att den skyddade viken leder in från sydsydost.
Dessutom låg små öar i öster. Även en grupp av ett tiotal kokgropar finns i Norra Heden, på
samma ”ö”. Kokgroparna kan ha varit belägna nära samtida stränder.
Lokaltopografiskt består ytan av en mycket svagt östsluttande sandbacke med sumpmark intill åt
öster. Området har avverkats för kanske 15 år sedan, och markbereddes då också, och är nu tätt
beväxt av tall. Markberedningsgroparna har vuxit över med gräs.
Vid steg 1-utredningen 2017 registrerades en kolningsanläggning, troligen en liggmila på eller intill
ytan där det tidigare noterats rikligt med skärvsten i de nu igenvuxna markberedningsspåren.
Platsen bedömdes ha en påtagligt förhöjd risk för boplats.
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Utredningsplanering
Grävning för hand planerades i ca 25 provgropar, 0,5x0,5 m stora, fördelade över ytan.
Den förmodade liggmilan var svår att se p.g.a. tät vegetation, som skulle avlägsnas för att bättre
kunna se om detta var en liggmila, kolningsgrop eller annat. Eventuellt skulle provgropar grävas
om det behövdes för att ta ställning till om detta är en fornlämning eller inte. Ett kolprov för
eventuella analyser (vedartbestämning och C14-datering) skulle tillvaratas.
Planerad arkeologtid uppskattades till 12 timmar.
Utredningsresultat
Vid steg 2-utredningen kunde konstateras att den tidigare noterade kolningsanläggning verkligen
var en liggmila (Nysätra 479/L1936:1372), 5,5x3 m stor (N–S) och 0,3 m hög (se Bilaga 2).
Vid utredningens steg 2 grävdes inga provgropar på den av Skog & Historia beskrivna ytan, efter
beslut av projektledaren. Arbetet koncentrerades enbart till kolningsgropen, med slyröjning,
inmätning, fotografering och provtagning. Personal på fältet var Ola Nilsson, Niklas Groop och
Anders Edvinsson.
Markslaget bestod av sandblandad mo.
Eftersom inga provgropar grävdes står platsen fortsatt utan bekräftelse om boplatsförekomst
eller inte under eller intill kolningsanläggningen.
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Planritning över kolningsanläggningen (liggmilan) Nysätra 479 (Fornsök
L1936:1372).
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Bilaga 6. Steg 2-område EH2017:95.
Förutsättningar
Platsen ligger ca 300 m väster om väg E4 och ca 125 m öster om Gamla Kustlandsvägen i ett
skogs- och höjdparti mellan byarna Norra Heden och Vippersrönningen. Utredningsområdet
bedömdes preliminärt vara ca 40x40 m och omfatta ca 1600 m2. Platsen ligger 35–40 m över
havet, vilket ger en datering till bronsålder när strandlinjen gick upp till området. Då låg boplatsläget i ett sadelläge på en ca 800 m stor ö i en skärgård med många små öar och en ca 2,5
kilometer bred havsvik strax intill åt öster och en kilometerbred vik åt väster. Boplatsläget är
skyddat. Gravar från bronsåldern finns på ett avstånd av 3 kilometer åt söder vid Gumbodaheden
och en dryg kilometer åt väster nära Flarkån.
Lokaltopografisk består ytan av en svagt sydost- och västsluttande mark med sandfickor och
grusig morän i ett sadelläge med högre morän- och berghällmarker i norr och söder. Området var
beväxt av fullstor barrskog, mest gran.
Inga indikationer syntes vid okulärbesiktningen. Platsen hade bedömts ha en förhöjd risk för
fornlämningar vid steg 1-utredningen 2017.
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Utredningsplanering
Ca 80 m2, motsvarande 5 % av den preliminära steg 2-ytan, planerades för sökschaktning, men
ytan bedömdes inte kunna nås med maskin. Planerad arkeologtid uppskattades till 6–8 timmar.
Utredningsresultat
Kvadratmeterstora provrutor undersöktes genom handgrävning. Rutorna placerades där det fanns
sand- och grusfickor i moränen. Nio rutor grävdes (nr 1–9), fritt placerade. Personal på fältet var
Niklas Groop och Anders Edvinsson, efter anvisningar av projektledaren Ola Nilsson.
Vid grävningen kunde konstateras att möjliga områden för handgrävda rutor var betydligt mer
begränsade än vad som hade antagits. Endast ca 0,5 % av ytan, d v s 9 m2, kom att provgrävas,
med svårighet.
Markslaget bestod av sand och grus med inslag av osorterad morän med varierande stenstorlek.
Allt material från provrutorna sållades.
Inga fynd framkom vid provrutegrävningen. Platsen kunde därför avfärdas som fornlämning och
boplats.
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Planritning över steg 2-område EH2017:95 med grävda provrutor.

55

Bilaga 7. Steg 2-område EH2017:97.
Förutsättningar
Platsen ligger ca 150 m väster om väg E4 och ca 300 m väster om gården Bäcktorp. Ytan
bedömdes preliminärt vara ca 40x20 m (NV–SO) och omfatta ca 800 m2. Platsen ligger 30–35 m
över havet, vilket ger en datering till ca 670–1030 f. Kr. när platsen var strandbunden under den
mellersta och yngsta bronsåldern. Då låg boplatsläget på nordvästsidan av en ca 500 m stor ö,
något skyddat av berghällar i norr och sydväst. Flera små och större öar fanns i den dåtida
skärgården och en ca 2,5 kilometer bred havsvik fanns strax intill åt öster. Gravar från bronsåldern
finns på ett avstånd av 1,5 kilometer åt väster vid Torsfäboda och Flarkån.
Lokaltopografiskt består ytan av en svagt nordvästsluttande sandig avsats i moränmark, mellan
berghällar i norr och sydväst samt myrmark i nordväst. Ytan är beväxt av fullstor barrskog, mest
gran. På en berghäll strax utanför steg 2-området registrerades en oval härd av sentida karaktär
vid utredningens steg 1 (Nysätra 473/L1936:1895). På steg 2-ytan finns flera äldre täktgropar, så
platsen har fungerat som sandtäkt för omkringliggande byar.
Inga indikationer på boplats syntes vid okulärbesiktningen. Platsen bedömdes ha en påtagligt
förhöjd risk för fornlämningar vid steg 1-utredningen 2017.
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Utredningsplanering
Ca 40 m2, motsvarande 5 % av den preliminära steg 2-ytan, planerades för sökschaktning med
maskin. Maskintid, inklusive förflyttning av maskin från annat område och igenläggning av
schakten, uppskattades till 3 timmar, och arkeologtiden uppskattades till 4 timmar.
Efter närmare fältbesiktning kunde konstateras att platsen inte kunde nås med maskin. Endast
handgrävda gropar var möjliga. Arkeologtiden skulle då inte rymmas inom de uppskattade 4
timmarna.
Utredningsresultat
Vid utredningen beslöt projektledaren att hela den ursprungliga ytan samt ett stycke öster därom
skulle ingå i provgropsgrävandet. Steg 2-området hade därmed utökats till ca 3000 m2. För att
uppnå 5 % provgrävd yta, skulle därmed ca 150 m2 behöva grävas, vilket dock inte behövdes med
hänsyn till markens karaktär.
På ytan handgrävdes 21 kvadratmeterstora rutor (nr 1–21), vilka placerades fritt där det var
möjligt att gräva. Projektledaren markerade ut platser där rutor skulle placeras. Personal på fältet
var Ola Nilsson, Elise Hovanta, Niklas Groop och Anders Edvinsson.
Markslaget som grävdes bestod till stora delar av sand, ställvis med iblandning av grus, ställvis
med grovmo. I några provrutor framkom naturligt bildade stenpackningar utan finare material. I
enstaka rutor fanns blöt torvmark. Allt uppgrävt material från rutorna sållades. Verkligt nedlagd
personaltid torde uppgå till ca 40 timmar. Inga fynd framkom vid provgropsgrävningen. Platsen
kunde därför avfärdas som fornlämning och boplats.

Rutnummer Area
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Planritning över utredningsområde EH2017:97 med grävda provgropar.
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Bilaga 8. Steg 2-område EH2017:98.
Förutsättningar
Platsen ligger ca 20 m öster om Gamla Kustlandsvägen och 350 m öster om Flarkån. Ytan
bedömdes preliminärt vara ca 28x25 m (NV–SO) och omfatta ca 700 m2. Området ligger 30–35 m
över havet, vilket ger en datering till ca 670–1030 f. Kr., när platsen var strandbunden under den
mellersta och äldre bronsåldern. Då låg boplatsläget på en sandig avsats med branta, skyddande
klippor i nordost, på västsidan av en ca 800 m stor ö i en skärgård med många små öar och en ca
2,5 kilometer bred havsvik strax intill åt öster och en kilometerbred vik åt väster där Flarkån är en
relikt av den gamla havsviken. Boplatsläget är skyddat för vindar från öster och nordost. Gravar
från bronsåldern finns 1,2 kilometer åt V vid Torsfäboda och Flarkån, och ca 800 m åt nordost på
berget Högbrännan.
Lokaltopografiskt består ytan av sandig mark på en svagt sydvästsluttande avsats som delats i två
delar genom en nord-sydlig klippa i området. Den utredningsyta som låg innanför korridoren
består till 50 % av hällmark, eller motsvarande ca 150 m2. Själva utredningsytan har delvis varit
odlad mark med i kanten i sydväst en terrasskant, möjligen uppkommen genom odling eller av
annan anledning. Ytan är beväxt av olikåldrig lövsly. Intill och söder om ytan finns åkermark som
delvis börjat växa igen. På berghällen i och nära steg 2-området finns två röjningsrösen (Nysätra
474/L1936:1913 och Nysätra 475/L1936:1914).
Inga indikationer på boplats syntes vid steg 1-utredningen 2017. Platsen bedömdes då ha en
påtagligt förhöjd risk för fornlämningar.
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Utredningsplanering
Ca 35 m2, motsvarande 5 % av den preliminära steg 2-ytan, planerades för sökschaktning med
maskin. Maskintid, inklusive förflyttning av maskin från annat område och igenläggning av
schakten, uppskattades till 2 timmar, och arkeologtiden uppskattades till 2 timmar.
Efter närmare fältbesiktning kunde konstateras att platsen inte skulle gå att nå med maskin.
Endast handgrävda gropar var möjligt på aktuell plats. Arkeologtiden skulle då inte rymmas inom
de uppskattade 2 timmarna.
Utredningsresultat
På ytan grävdes 6 kvadratmeterstora rutor (1–6) vilka placerades fritt där det var möjligt att gräva.
Personal på fältet Niklas Groop och Anders Edvinsson, efter anvisningar av projektledaren Ola
Nilsson.
Rutnummer
1
2
3
4
5
6

Area
1
1
1
1
1
1

Markslaget bestod bitvis av myllablandad sand, bitvis av grus- och stenblandad sand. Morän
framkom ytligt i någon grop. Allt material från provgroparna sållades.
Verklig nedlagd personaltid torde uppgå till ca 3 timmar, och ligga ungefärligt i nivå med den
planerade tiden.
Inga fynd framkom vid provgropsgrävningen. Platsen kunde därför avfärdas som fornlämning och
boplats.
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Planritning över utredningsområde EH2017:98 med grävda provrutor.
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Bilaga 9. Steg 2-område EH2017:99.
Förutsättningar
Platsen ligger ca 75 m öster om Gamla Kustlandsvägen och ca 250 m väster om väg E4 mitt
emellan gårdarna Nyhem och Vippersrönningen. Ytan bedömdes preliminärt vara ca 60x30 m
(NV–SO) och omfatta ca 1800 m2. Området ligger 25–30 m över havet, vilket ger en datering till ca
300–670 f. Kr. när platsen var strandbunden under äldsta järnåldern och yngsta bronsåldern. Då
låg boplatsläget på norra spetsen av en 9 kilometer stor flikig ö som sträckte sig från vindkraftsparken vid Vinberget i söder till Vippersrönningen i norr. Läget är något oskyddat för östliga
havsvindar. Intill åt norr fanns en 100 m bred havsvik innan nästa ögrupp vidtog. På ön närmast
norr om aktuellt boplatsläge ligger en stensättning, ca 400 m bort. Flera andra gravar, troligen
från bronsåldern, finns på ett avstånd av 450 m åt norr på berget Högbrännan.
Lokaltopografiskt består ytan av moränavsatser med sandfickor, svagt nordostsluttande, med
brantare blockrik mark i sydväst och lågt liggande blötmark i norr och nordost. Ytan är beväxt av
barrskog, mest gran.
Inga indikationer på boplats syntes vid okulärbesiktning. Platsen bedömdes ha en förhöjd risk för
fornlämningar vid steg 1-utredningen 2017.
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Utredningsplanering
Ca 90 m2, motsvarande 5 % av den preliminära steg 2-ytan, planerades för sökschaktning med
maskin. Planerad maskintid, inklusive förflyttning av maskin från annat område och igenläggning
av schakten, uppskattades till 4 timmar, och arkeologtiden till 6 timmar.
Efter närmare fältbesiktning kunde konstateras att platsen inte skulle gå att nå med maskin.
Endast handgrävda gropar var möjligt på aktuell plats. Arkeologtiden skulle då inte rymmas inom
uppskattade 6 timmar. Den preliminära utredningsytan hade redovisats lite för långt ner i
terrängen och låg i verkligheten på en avsats högre upp.
Utredningsresultat
På ytan handgrävdes 13 kvadratmeterstora rutor (1–13) vilka placerades fritt där det var möjligt
att gräva. Personal på fältet var Elise Hovanta, Niklas Groop och Anders Edvinsson, efter
anvisningar av projektledaren Ola Nilsson.
För att uppnå 5 % provgrävd yta skulle 90 m2 behöva grävas, vilket dock inte behövdes med
hänsyn till markens beskaffenhet. Den sammanlagda provgrävda ytan uppgår till 13 m2, d v s nära
1 % av utredningsområdet, inom de mindre delar som hade sandiga boplatsmöjliga markytor.
Rutnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Area
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Markslaget bestod mestadels av grus- och stenblandad morän, med mindre inblandning av sand. I
någon grop framkom morän ytligt. I provgroparna sållades materialet.
Verkligt nedlagd personaltid uppskattas till 22 timmar, och ligger därmed över den planerade
tiden baserad på grävning med maskin.
Inga fynd framkom vid provgropsgrävningen. Platsen kunde därför avfärdas som fornlämning och
boplats.
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Planritning över utredningsområde EH2017:99 med grävda provrutor.
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Bilaga 10. Steg 2-område EH2017:100.
Förutsättningar
Platsen ligger ca 100 m väster om väg E4 mellan gårdarna Nyhem och Vippersrönningen. Ytan
bedömdes preliminärt vara ca 30x40 m (N–S) och omfatta ca 1200 m2. Området ligger 30–35 m
över havet, vilket ger en datering till ca 670–1030 f. Kr. när platsen var strandbunden under den
mellersta och yngsta bronsåldern. Då låg boplatsläget på södra spetsen av en ca 650 m stor ö på
vars krön, endast 150 m bort åt nordväst, flera stensättningar och rösen finns (bl. a. Nysätra
40:1/L1938:6389). Läget är något oskyddat med smala havsvikar och andra öar i den forntida
skärgården i söder och öster.
Lokaltopografiskt består ytan av svagt södersluttande moränmark med sand- och grusfickor
nedanför urspolad morän. Intill och norr om ytan finns klippor och åt öster en brant sluttning.
Området är beväxt av stor barrskog, främst gran.
Inga indikationer syntes vid okulärbesiktningen. Platsen bedömdes ha en förhöjd risk för
fornlämningar vid steg 1-utredningen 2017.
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Utredningsplanering
Ca 60 m2, motsvarande 5 % av den preliminära steg 2-ytan, planerades för sökschaktning med
maskin. Maskintid, inklusive förflyttning av maskin från annat område och igenläggning av
schakten, uppskattades till 3 timmar, och arkeologtiden till 4 timmar.
Utredningsresultat
Steg 2-området gick delvis att nå med maskin, men endast ett schakt kunde maskingrävas. Sex
kvadratmeterstora provgropar grävdes för hand (nr 1–6) fritt placerade där det var möjligt att
gräva. Vid grävningen kunde konstateras att marken var stenigare än tidigare synts och känts.
Personal på fältet var Niklas Groop och Anders Edvinsson, efter anvisningar av projektledaren Ola
Nilsson.
Totalt 18,2 m2 sökschakt och provrutor grävdes, dvs. ca 1,5 % av utredningsytan.

Markslaget bestod ställvis av sand- och grusblandad morän. I schaktet och någon ruta framkom
en tät matta av morän med varierande stenstorlek direkt under torven. Allt material från
provgroparna sållades, och i schaktet gjordes försök med provsållningar. Schaktet granskades
även okulärt.
Verklig nedlagd maskintid och personaltid torde ligga ungefärligt i nivå med den planerade tiden.
Inga fynd framkom vid sökschaktningen. Platsen kunde därför avfärdas som fornlämning och
boplats.

Det maskingrävda schaktet.
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Planritning över utredningsområdet EH2017:100 med maskinschakt och
handgrävda provgropar.
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Bilaga 11. Steg 2-område EH2017:101.
Förutsättningar
Platsen ligger ca 35 m öster om väg E4 och ca 400 m norr om gården Nyhem. Det preliminära
utredningsområdet bedömdes från början vara ca 75x20 m (N–S) och omfatta ca 1500 m2.
Området ligger 30–35 m över havet, vilket ger en datering till ca 670–1030 f. Kr. när platsen var
strandbunden under den mellersta och yngsta bronsåldern. Då låg boplatsläget på västra kanten
av en ca 250 m stor ö. Boplatsläget var skyddat för vindar från öst och nordost intill en smal
havsvik och andra öar i den forntida skärgården i väster. På andra sidan av den lilla ön vidtog en ca
2,5 kilometer bred havsvik. Ca 250 m västerut på en intilliggande ö finns flera stensättningar och
rösen (bl. a. Nysätra 460/L1936:1810).
Lokaltopografiskt består ytan av en 15–20 m bred och ca 85 m långsmal sandterrass som sluttar
svagt åt väster nedanför morän- och hällmark. Ytan avgränsas av klippor i norr och nordost. Inom
ytan och vid dessa kanter finns gamla täktgropar, så platsen har fungerat som sandtäkt för
omkringliggande byar och gårdar. Platsen var beväxt av ung tallskog och lövsly.
Vid den arkeologisk steg 1-utredningen 2017 grävdes ett antal mindre provhål och materialet
sållades, utan att några fynd eller skärvsten framkom. Inga indikationer på boplats syntes vid
okulärbesiktningen. Platsen bedömdes ändå ha en påtagligt förhöjd risk för fornlämningar.
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Utredningsplanering
Platsen bedömdes omöjlig att nå med maskin, varför handgrävda provgropar planerades inom ca
35 kvartsmeterstora provgropar fördelade över steg 2-området. Planerad arkeologtid
uppskattades till ca 16 timmar.
Utredningsresultat
Undersökningsytan försköts något norrut av topografiska skäl. 14 kvadratmeterstora rutor (nr 1–
14) placerades fritt där det var möjligt att gräva utifrån täktgropar och vegetation. Personal på
fältet var Ola Nilsson, Elise Hovanta, Niklas Groop och Anders Edvinsson.
För att uppnå 5 % provgrävd yta skulle ca 75 m2 behöva grävas, vilket i fältsituationen inte
bedömdes behövligt med hänsyn till hällmark och täkter. Grävd yta, 14 m2, motsvarar ca 1 % av
utredningsområdet.
Markslaget bestod till stora delar av moblandad sand, undantagsvis med mindre grusinblandning.
Allt uppgrävt material från rutorna sållades.
Verkligt nedlagd personaltid torde uppgå till ca 30 timmar, vilket är något mer än planerad tid.
Inga fynd framkom vid provgropsgrävningen. Platsen kunde därför avfärdas som fornlämning och
boplats.

Rutnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Area
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Planritning över utredningsområde EH2017:101 med de handgrävda
provgroparna.
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Bilaga 12. Steg 2-område EH2017:104.
Förutsättningar
Platsen ligger ca 500 m väster om Stor-Båtsjön och ca 4 kilometer nordost om Ånäsets centrum.
Ytan bedömdes preliminärt vara ca 60x30 m (Ö–V), ca 1800 m2. Området ligger 25–30 m över
havet, vilket ger en datering till ca 300–670 f. Kr. när platsen var strandbunden under den äldsta
järnåldern och den yngsta bronsåldern. Då låg boplatsläget vid södra spetsen av en större ö, med
en ca 300 m bred havsvik närmast intill åt öster. Höga berg skyddar från öster på andra sidan
havsviken. Ca 600 m åt norr, på samma ö, ligger ett stort röse (Nysätra 4:1/L1938:7187) och en
stensättning (Nysätra 486/L1936:1428). En stor grupp av rösen ligger ca 2 kilometer åt nordost.
Lokaltopografiskt består ytan av svagt södersluttande moränmark med sand- och grusfickor
nedanför normalblockig moränmark och med våtmark intill åt söder. På platsen växer barrskog,
främst tall.
Inga indikationer på boplats syntes vid okulärbesiktningen. Platsen bedömdes ha en förhöjd risk
för fornlämningar vid steg 1-utredningen 2017.
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Utredningsplanering
Platsen bedömdes omöjlig att nå med maskin, varför grävning för hand i provrutor planerades.
För att uppnå 5 % undersökta ytor skulle 90 m2 behöva handgrävas, något som inte bedömdes
nödvändigt i fältsituationen. Planerad arkeologtid uppskattades till 50 timmar.
Utredningsresultat
Utredningsytan försköts något åt nordost av topografiska skäl. 29 kvadratmeterstora rutor
grävdes (1–29), placerade i ett fritt rutmönster där det var möjligt att gräva utifrån markslag och
vegetation. Personal på fältet var Ola Nilsson, Elise Hovanta, Niklas Groop och Anders Edvinsson.
Markslaget bestod till stora delar av morän med varierande inslag av sand, grus och sten. Ställvis
framkom en matta av sten direkt under grästorven. Allt material i rutorna sållades.
De grävda provrutorna om sammanlagt 29 m2 motsvarar drygt 1,5 % av utredningsområdet.
Verkligt nedlagd personaltid torde uppgå till ca 50 timmar, vilket är i överensstämmelse med den
planerade tiden.
Inga fynd framkom vid provgropsgrävningen. Platsen kunde därför avfärdas som fornlämning och
boplats.

Rutnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
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1
1
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Planritning över utredningsområde EH2017:104 med handgrävda provrutor.
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Bilaga 13. Steg 2-område EH2017:106.
Förutsättningar
Platsen ligger ca 800 m norr om väg E4 och 200 m väster om Lill-Båtsjön. Ytan bedömdes
preliminärt vara ca 200x75 m (N–S) och ca 15000 m2. Området ligger ca 25 m över havet, vilket
ger en datering till tiden några århundraden före Kristi födelse när platsen var strandbunden
under den äldre järnåldern. Då var den huvudsakliga ytan en mindre ö, med större öar runtom i
alla riktningar. Ca 1,2 kilometer åt norr ligger ett stort röse (Nysätra 4:1/L1938:7187) och en
stensättning (Nysätra 486/L1936:1428). En stor grupp av rösen ligger ca 2,5 kilometer åt nordost
och en stensättning finns 1–1,3 kilometer åt söder.
Lokaltopografiskt består ytan av svagt södersluttande samt plan sandig moränmark med ådalgång
nära intill i sydost. På den norra halvan växer barrskog, främst tall och på den södra halvan är
skogen avverkad med markberedning och plantering. Ung tallskog med stort inslag av lövsly finns
här. På den skogbeväxta delen av ytan registrerades en liggmila (Nysätra 484/L1936:1426) vid steg
1-utredningen 2017.
Inga indikationer på boplats vid okulär besiktning i markberedningsspår i begränsad del av
området, i körspår av traktorväg eller i övrigt kunde ses vid steg 1-utredningen. Platsen bedömdes
ändå ha en förhöjd risk för fornlämningar, främst inom den del där skogen inte var avverkad.

Utredningsplanering
Platsen bedömdes möjlig att sökschakta med maskin. Ca 750 m2 sökschakt skulle behöva grävas
för att uppnå 5 % utredd yta. Planerad maskintid inklusive flyttning av maskin från annat område
beräknades till 12 timmar. Planerad arkeologtid uppskattades till 24 timmar.
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Utredningsresultat
På ytan grävdes totalt ca 310 m2 sökschakt (schakt 1–39), fritt placerade där det var möjligt för
maskin att komma fram och utifrån markslag och topografi. Inga schakt grävdes på den allra
sydligaste fjärdedelen av ytan. Personal på fältet var Niklas Groop och Anders Edvinsson, efter
anvisningar av projektledaren Ola Nilsson.
Sökschakten ligger inom en ca 150x75 m stor yta, ca 11250 m2 stor. Grävda sökschakt om 310 m2
motsvarar ca 2,8 % av den prioriterade delen av steg 2-området. Markslaget bestod till stora delar
av grusblandad sand med visst inslag av sten. På delar av ytan var inblandningen av stenar stor,
ställvis som en betydande matta. Delar av uppgrävt material i sökschakten sållades. Nedlagd
maskintid torde uppgå till 12 timmar och personaltiden till 24 timmar, vilket överensstämmer
med utredningsplaneringen.
Inga fynd framkom vid grävningen. Platsen kunde därför avfärdas som fornlämning efter boplats.
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Schakt 2.

Schakt 13.
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Schakt 18

Schakt 34.

77

Planritning över utredningsområde EH2017:106 med sökschakt.
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Bilaga 14. Steg 2-område SJ2017:13.
Förutsättningar
Platsen ligger 200–250 m norr om gården Hågen och 2,5 kilometer sydväst om Gumboda. Ytan
bedömdes preliminärt vara ca 150x50 m (NV–SO) och ca 7500 m2. Platsen ligger 30–35 m över
havet, vilket ger en datering till ca 670–1030 f. Kr. när platsen var strandbunden under den
mellersta och yngsta bronsåldern. Då låg boplatsläget på den nordöstra delen av en större ö med
en ca 1,5 kilometer bred havsvik i nordost innan nästa ö tog vid. Gravar från bronsåldern finns på
ett avstånd av en kilometer åt sydost, på västra sidan om Klintsjön.
Lokaltopografiskt består ytan av en avsats i en svagt södersluttande sandig moränmark mellan en
låg moränhöjd och flack sankmark. Sankmarken ligger på en nivå ca 1 m nedanför avsatsen. Ytan
är beväxt av halvgammal barrskog, mest tall.
Inga indikationer på boplats syntes vid okulärbesiktningen. Platsen bedömdes ha en förhöjd risk
för fornlämningar vid utredningens steg 1 år 2017.
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Utredningsplanering
Ca 375 m2, motsvarande 5 % av det preliminära steg 2-ytan, planerades för sökschaktning med
maskin. Maskintid, inklusive förflyttning av maskin från annat område och igenläggning av
schakten, uppskattades till 8 timmar, och arkeologtiden uppskattades till 16 timmar.
Utredningsresultat
I steg 2-området grävdes 18 schakt med maskin (1–18). Dessa placerades fritt där det var möjligt
och lämpligt att gräva utifrån vegetation, topografi och markslag. Totalt grävdes 117 m2
sökschakt. Personal på fältet var Niklas Groop och Anders Edvinsson, efter anvisningar av
projektledaren Ola Nilsson.
Sökschakten ligger inom en ca 60x45 m stor yta inom det område som prioriterades vid
fältarbetet av projektledaren. Grävda sökschakt om 117 m2 motsvarar ca 4,7 % av den preliminära
utredningsytan, som i fältsituationen uppfattades som onödigt väl tilltagen.
Markslaget bestod till stora delar av sandblandad morän. I vissa rutor framkom gott om stenar
med begränsad inblandning av finare material. Delar av det uppgrävda materialet i sökschakten
sållades.
Nedlagd tid torde uppgå till planerade 8 timmar maskintid och 16 timmar arkeologtid.
Inga fynd framkom vid sökschaktgrävningen. Platsen kunde därför avfärdas som fornlämning och
boplats.
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Schakt 1.

Schakt 10.
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Schakt 16.
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Planritning över utredningsområde SJ2017:13 med sökschakten.
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