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Administrativa uppgifter

Länsstyrelsen dnr:     407-955-2020  
Skellefteå museums dnr:    SM 113/2020
Kommun:     Skellefteå kommun 
Socken:     Jörn socken
Fastighetsbeteckning:  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
    
    

Typ av undersökning:   Arkeologisk utredning 
Arbetsföretag:    Nybyggnation av ledningsdragning
Uppdragsgivare:   Skellefteå kraft Elnät (kontaktperson: )   
Projektledare:      
Rapportansvarig:    
Fältpersonal:    och 
Fältdatum:    15- 17 september
Fältdagar:    3 dagar
Rapporttid:    3 dagar
  
Berörda lämningar:  Fångstgropssystem L1937:9556 & gamla färdvägen, Nasaleden
Datering:    -
Höjd över havet:   ca 200 - 298 m.ö.h  
Koordinatsystem:  SWEREF 99 TM
Utredningsområdets yta: 94,6 Ha, 9,426 km långt
Dokumentationsmaterial: Förvaras i Skellefteå museums arkiv och samling
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RAPPORT 

Arkeologisk utredning för ellednings dragning mellan Renströms gru-
van och Kankbergsgruvan, Jörn socken, Skellefteå kommun, Västerbot-
tens Län

Sammanfattning
Skellefteå Kraft planerar för att söka tillstånd för en nätkoncession för en linje 34 kV mellan Kank-
bergsgruvan och station TT1046 vid Renströmsgruvan. Linjedragningen ligger i Jörn sn, Skellefteå 
kommun. 
  Länsstyrelsen i Västerbotten har bedömt att en arkeologisk utredning är nödvändig (dnr 407-
955-2020) . Skellefteå museum har fått uppdraget från Skellefteå Kraft Elnät att utföra arkeologisk 
utredning på de ytor som kan komma att exploateras vid byggandet av ellinjen.

Följande lämningar har påträffats och registrerats:

Nr 1. L2020:7253, Kolbotten, rund, 11 m i diameter och 0,4 meter hög. Utanför kanten är 4 stybb-
gropar. Som har en  storlek på 2-5 x 0,8-1,5, meter och 0,1-0,3 djupa. Grop i mitten. Gropen mäter 
2 x 2,4 m och 0,6 djup. Vid provstick framkom rikligt med kol. Ligger placerad ca 1,5 m NÖ om kol-
botten L2020:7252. Den är ej skadad eller undersökt.
Terräng kring lämning består av sluttande moränmark, kalhygge. Kulturstubbar finns runt lämning.
Vegetation på lämningen består av björksly och gran, gräs och lingonris. Koordinater (SWEREF 99 TM 
N,E): N  7209789.066233 , E  746709.761413

Nr 2. L2020:7252; Kolbotten, rund 12 m diameter och 0,4 m hög. Vid provstick framkom rikligt med 
kol. Ligger placerad ca 1,5 m SV kolbotten L2020:7253. Den är ej skadad eller undersökt. Terräng 
kring lämning består av sluttande moränmark, kalhygge. Kulturstubbar finns runt lämning. Vege-
tation på lämningen består av björksly och gran, gräs och lingonris. Koordinater (SWEREF 99 TM N,E): 
N  7209786.055632 , E  746695.920742 
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Bakgrund    
Skellefteå Kraft planerar för att söka tillstånd för en nätkoncession för linje 34 kV mellan Kank-
bergsgruvan och station TT1046 vid Renströmsgruvan, Jörn sn, Skellefteå kommun, Västerbottens 
Län. 
  Länsstyrelsen i Västerbotten har bedömt att en arkeologisk utredning är nödvändig (dnr 407-955-
2020) . Skellefteå museum har fått uppdraget från Skellefteå Kraft Elnät att utföra arkeologisk ut-
redning på de ytor som kan komma att exploateras vid byggandet av ellinjen. Skellefteå Museum 
har inventerat en utredningskorridor på 9,426 km lång och till en bredd av 100 m. Fältarbete har 
utförts av  Therese Hellqvist (projektledare) och Olof Östlund, Skellefteå museum. Utredningens 
resultat kommer att användas i ansökan om nätkoncession.

Målsättning och syfte    
Syftet med utredningen är att fastställa om fornlämningar berörs av exploateringen inom utred-
ningsområdet, samt att så långt som möjligt beskriva och bedöma dessa. Resultatet från utred-
ningen ska ge ett fullgott underlag för beslut i den fortsatta tillståndshanteringen. 

Metod och genomförande 
Utredningsområdet för den planerade ledningen har en längd på 9,426 km. Det är satt till en 
bredd av 50 m på var sida av linjedragningen, totalt ger det ett 100 m bred undersökningskorridor 
som har inventerats. Linjesegmentet har en yta av ca 94,6 ha. 
  Metoder för undersökningen har varit inledande arkiv- och kartstudier gällande det aktuella om-
rådet, samt fältinventering av utredningens område. Områden till en bredd av 50m på var sida om 
linjedragningen har okulärbesiktigats. Sträckning där ingen kraftledning går idag har inventerats 
till en bredd av 100 m. Fotografier har tagits och nya lämningar har dokumenterats.

Områdesbeskrivning
Utredningens område  går i en 100 m bred linje och sträcker sig mellan Renströmsgruvan och 
Kankbergsgruvan (se karta sid 4 & 8 och bilaga 1.1 -1.7). Linjedragningen ligger  inom  fastighe-
terna;  

 
 

 Utredningsområdet består av till största del av moränmark, 
bergmorän och myrmark. Fångstgropssystemet ligger längs med ett band av inälvssediment som 
går i N/S riktning. Skogen varierar längs med området, från kalhygge, ung barrskog, äldre barrskog 
och en mindre del blandskog. 

Fornlämningsbild
Inom utredningsområdet finns sedan tidigare 2 kända fornlämningar. Inom utredningsområdet 
finns kända fornlämningar. RAÄ 952 Jörn sn/  L1937:9556 är ett fångstgropssystem som korsas av 
utredningsområdet. Det skär igenom fångstgropsystemets norra ände. Den planerade nätlinje-
dragningen går även genom den gamla färdvägen, Nasaleden. Vidare finns en sedan tidigare känd 
lämning från skog och historia registret, en kemisk industri - tjärdal (se bilaga 1:7). 
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RAÄ     Lämning
RAÄ 952 Jörn sn/  L1937:9556   Fångstgropssystem
Koordinater (SWEREF 99 TM N,E):  N 7210449, E 746870
Se bilaga 1:2 & 1:4 

Skog och Historia registrering
ObjektID: 3009660    Kemisk industri - Tjärdal
Koordinater (SWEREF 99 TM N,E):  N 7208506, E 744009
Se bilaga 1:6

Resultat
Följande tidigare okända fornlämningar påträffades och registrerades vid fältinventeringen. 2 
stycken kolbottnar. Den tidigare kända tjärdalen kunde i fält konstateras ha fel koordinater. Den 
ligger utanför undersöknings området , nya koordinater har tagits in. (Se bilaga 1:6 & 1:8) 

RAÄ      Lämning
Nr 1.v L2020:7253, Kolbotten, rund, 11 m i diameter och 0,4 meter hög. Utanför kanten är 4 stybb-
gropar. Som har en  storlek på 2-5 x 0,8-1,5, meter och 0,1-0,3 djupa. Grop i mitten. Gropen mäter 2 
x 2,4 m och 0,6 djup. Vid provstick framkom rikligt med kol. Ligger placerad 1,5 meter nordöst om 
kolbotten L2020:7252. Koordinater (SWEREF 99 TM N,E): N  7209789.066233 , E  746709.761413
Grad av skada: Ej skadad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Terräng kring lämning: Sluttande moränmark, kalhygge. Kulturstubbar runt lämning.
Vegetation på lämning: Björksly och gran, gräs och lingonris. 

Nr 2. L2020:7252, Kolbotten, rund 12 m diameter och 0,4 m hög. Vid provstick framkom rikligt med 
kol. Ligger placerad 1,5 meter sydväst om kolbotten L2020:7253. Koordinater (SWEREF 99 TM N,E): N  
7209786.055632 , E  746695.920742 
Grad av skada: Ej skadad.
Undersökningsstatus: Ej undersökt.
Terräng kring lämning: Sluttande moränmark, kalhygge. Kulturstubbar runt lämning.
Vegetation på lämning: Björksly och gran, gräs och lingonris.

Fångstgropssystemets två sydligaste gropar är de som kan komma att beröras. De berörda gro-
parna ligger i direkt anslutning till utredningsområdets ytterkant och kan komma att påverkas om 
arbetes planeras till ytterkanterna.
  Tjärdalen som finns registerad i skog och historia har fått fel koordinater och ligger  i verkligheten 
utanför undersökningsområdet och kommer ej att beröras av arbetet.
  Det framkom två områden som ansågs intressanta som möjliga boplatslägen. Ena låg invid Ren-
strömsgruvan, möjligt boplatsområde nr 2 (se bilaga1:4 & 1:7). Området bestod av ett lite hygge, 
med en mindre platå som ligger i en S, SV - sluttning. Det andra området, möjligt boplatsområde 
nr 1 (se bilaga 1:5 &1:7), är en planare yta mellan fångstgropssystemet och Aftonsmyran. Området 
består av två planare ytor i morän mark med sandiga inslag (isälvssediment) boplatslägena är av 
stenålders karaktär och samisk äldre och yngre bosättning. Men vid dessa två områden gjordes 
inga fynd vid den okulära fältinventeringen.
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Antikvarisk bedömning
Kolbottnarna/lämningarna som påträffades vid utredningen bedöms som övrig kulturhistorisk 
lämning. 

Behovet av fortsatta arkeologiska undersökningar.
Tjärdalen kommer inte att påverkas av arbete, då den ligger utanför utredningsområdet. 
  Nasaleden, en vandringsled kan komma att beröras, om ingrepp skulle göras och om ingrepp görs 
bör exploatören göra en ny dragning och röjning av leden.
  De två ej tidigare kända lämningarna, kolbottnarna, kan komma att påverkas av arbetet om arbe-
te/linjestolpar placeras inom lämningen. Önskvärt är att arbetet inte skadar lämningarna. 
  Alla sedan tidigare kända lämningar, kan komma att påverkas av den nya eldragningen, om man 
väljer att placera ellinjens stolpar eller på annat sätt göra ingrepp inom lämningarna skyddszoner 
och i utredningsområdets ytterkant. Önskvärt är att lämningarna inte skadas vid arbetet. 

Skellefteå museum bedömer att alla lämningar inom undersökningskorridoren bör kunna vara 
kvar ostörda, om man väljer att lokalisera linjestolparna eller annat arbete på behörigt avstånd 
från lämningarna. Eventuella fortsatta arkeologiska undersökningar är en steg 2 utredning inom 
de 2 boplatslägena som framkom vid utredning. Länsstyrelsen beslutar om eventuella ytterligare 
åtgärder.

För Skellefteå museum
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Källor
 Litteratur:
•  1987.Nasafjällvägen 1771-1810. Delsträckan Skellefteå - Glommersträsk.

Övrigt:
• Ekonomiska kartan, blad 23 K 1a, 23 K 1 b och 23 K 1 c
• Fornminnesregistret. FMIS www.raa.se

Bilagor
1. Kartor        Bilaga 1
 Utredningsområde och fornlämningsbild skala 1 : 50 000  Bilaga 1:1
 Översiktskarta ny registreringar  skala 1: 5000   Bilaga 1:2
 Möjliga boplatsområden   skala 1: 50 000  Bilaga 1:3
 Möjligt boplatsområde 1   skala 1:5000   Bilaga 1:4
 Möjligt boplatsområde 2   skala 1:5000   Bilaga 1:5
 Tjärdalens placering    skala 1:5000   Bilaga 1:6
 Översiktskarta med nya och tidigare  skala 1:50 000   Bilaga 1:7
 kända lämningar och 
 möjligt boplatsområde

2. Fotolista        Bilaga 2

3. Fotobilaga        Bilaga 3
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Fotolista
Nr: 1-34, digitala bilder (RIMG, IMG, )

Topografi: El - linjedragning mellan Renströmsgruvan och Kankbergsgruvan, Skellefteå kommun, 
Västerbotten. LS dnr 407-955-2020.

Typ av uppdrag: Arkeologisk utredning

Fotografer:  & 

Datum: 15 -17 September 2020

Nr Filnamn Objekt och beskrivning Foto 
från

Datum Sign

1 RIMG1595 Dalen mitt i UO, motsatt sluttning mot tjärdalen. Therese Hellqvist på 
bild.

15/9 OÖ

2 RIMG1596 Dalen mitt i UO, motsatt sluttning mot tjärdalen. Therese Hellqvist på 
bild.

15/9 OÖ

3 RIMG1597 Dalen mitt i UO, motsatt sluttning mot tjärdalen. 15/9 OÖ
4 RIMG1598  tar en ny koordinatpunkt i Tjärdalen som fanns i 

Skogsstyrelsens register, men inte i Fornreg, Just utanför UO.
16/9 OÖ

5 RIMG1599 Tjärdalen med högstubbar 16/9 OÖ
6 RIMG1600 Fångstgrop just söder om UO, vid Nasaleden. På bild 

 och .
SÖ 17/9 OÖ

7 RIMG1601 Fångstgrop just söder om UO, vid Nasaleden. På bild V 17/9 OÖ

8 RIMG1602 Nasaleden S 17/9 OÖ
9 IMG_0823 Arbete i regn. . Vid Kankbergsgruvan, nära befintlig 

kraftledningsgata (utan kraftledning).
16/9 OÖ

10 IMG_0824 Arbete i regn. nd. Vid Kankbergsgruvan, nära befintlig kraft-
ledningsgata (utan kraftledning).

16/9 TH

11 IMG_0825 Arbete i regn. . Vid Kankbergsgruvan, nära befintlig kraft-
ledningsgata (utan kraftledning).

16/9 TH

12 IMG_0826 Utgår – avtryckt bild av misstag - 16/9 OÖ
13 IMG_0827 Kolbotten, den första. Lämning, L2020:7252 V 17/9 OÖ
14 IMG_0828 Registrering pågår. Centrum av kolbotten, den första vi hittade. Läm-

ning, L2020:7252. På bild  och  
S 17/9 OÖ

15 IMG_0829 Registrering pågår. Kolbotten, den andra vi hittade.  Lämning, 
L2020:7253 På bild  och .

N 17/9 OÖ

16 IMG_0830 Registrering pågår. Kolbotten, den andra vi hittade. Lämning, 
L2020:7252. På bild  .

N 17/9 OÖ

17 IMG_20200915_150905 Miljöbild område i Renströmsgruvan området. Första dagen. N 15/9 TH
18 IMG_20200915_150908 Miljöbild område i Renströmsgruvan området. i bild. Första da-

gen.
N 15/9 TH

19 IMG_20200915_153323 Miljöbild område. Vy över kalhygge där tjärdal från skog och historia 
registrering finns.

V 15/9 TH

20 IMG_20200915_153327 Miljöbild område. Vy över kalhygge där tjärdal från skog och historia 
registrering finns. Visar öppning till bäcken och där bäcken rinner ut. 

VNV 15/9 TH
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21 IMG_20200915_153334 Miljöbild område. Vy över kalhygge där tjärdal från skog och historia 
registrering finns. Andra delen av hygget 

N 15/9 TH

22 IMG_20200916_113631 Miljöbild. i regn i blid. Utgår suddig - - -
23 IMG_20200916_113631 Arbete i regn.  i bild. Vid Kankbergsgruvan, nära befintlig 

kraftledningsgata (utan kraftledning).
Ö 16/9 TH

24 IMG_20200916_113639 Arbete i regn. Vid Kankbergsgruvan, nära befintlig kraftledningsgata 
(utan kraftledning).

V 16/9 TH

25 IMG_20200917_093627 Miljöbild område vid N sidan av Frängtjärnen, där gammelmyran kan 
ses som öppning längts bak i bild.

V 17/9 TH

26 IMG_20200917_093644 Miljöbild N sidan av Frängtjärnen S 17/9 TH
27 IMG_20200917_100003 Bild över Gammelmyran vid Fjängtjärn SV 17/9 TH
28 IMG_20200917_105850 Miljöbild, tall till större delar täckt med hänglav. - 17/9 TH
29 IMG_20200917_152346 Bild visar första kolbotten. Kolbotten efter resmila. Den sydligaste. 

Lämning nr 2, L2020:7252
N 17/9 TH

30 IMG_20200917_152423 Bild visar första kolbotten. Kolbotten efter resmila, den sydligaste. 
Lämning nr 2, L2020:7252

S

31 IMG_20200917_152437 Bild visar första kolbotten. Kolbotten efter resmila, den sydligaste av 
två. Högstubbar runt om och  synliga i bild. Lämning nr 2, 
L2020:7252

S 17/9 TH

32 IMG_20200917_154438 Bild visar andra kolbotten. Kolbotten efter resmila, Högstubbar runt 
om och  synliga i bild. Den nordligaste. Lämning nr 1, 
L2020:7253

S 17/9 TH

33 IMG_20200917_154444 Bild visar andra kolbotten. Kolbotten efter resmila, Högstubbar runt om 
och  synliga i bild. Suddig.  Den nordligaste. Lämning nr 
1, L2020:7253

S 17/9 TH
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                                            Bilaga 3
Fotobilaga

Bild 1. Foto nr 20. Visar vy över området som tjärdalen skulle ha legat. Framför trädlinjen. Men lig-
ger i stället bakom trädlinjen och utanför utredningsområdet.

Bild 2. Foto nr 13. Vy från väster mot kolbotten nr 2, L2020:7252
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Foto nr 15 visar kolbotten nr 1, L2020: 7253. Foto från väster med  till vänster i bild 
och 

Foto nr 16 visar kolbotten nr 1, L2020:7253, lämning . På bild  och .
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Foto nr 5. Visar foto av tjärdal med fel koordinater.

Foto nr 6. Visar den sydligast fångstgropen i fångstgropssystemet, RAÄ 952 Jörn sn/  
L1937:9556 Fångstgropen ligger just söder om UO, vid Nasaleden. På bild  och 

.
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Foto nr 8 visar kulturstubbe med orange markering, visar  utmärkning av Nasaleden. Där den går 
längs med åsen parallellt med fångstgropssystemet.






