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4 Tilläggsutredning för Botniabanan

Inledning
Under sommarhalvåret 1999 gjorde Riksantikvarieämbetet, Avdelningen
för arkeologiska undersökningar, UV Mitt och KMV AB en första etapp
av en arkeologisk utredning inför anläggandet av Botniabanans delsträckor JP 21, JP 22, JP 31 samt JP 32 mellan Nyland och Gålnäs. Under våren
och sommaren år 2000 genomfördes utredningens andra etapp.
Den nu aktuella utredningsinsatsen, som utfördes 2001, berör markområden som tillkommer med anledning av att ytor för nya vägar, tippar
och etableringar planeras eller ytor som hittills inte omfattats av utredningens etapp 2 (utredningsgrävningar) kan komma att utnyttjas. I ﬂera
av fallen berör insatsen utvidgning av tidigare utredda objekt utanför den
korridor som gällt för tidigare utredningar (Jakobsson 1999, Gustafsson
m.ﬂ. 2001).

Syfte och metod

Under sommaren 2001 genomförde Riksantikvarieämbetet,
Avdelningen för arkeologiska
undersökningar, UV Mitt, med
anledning av tillkommande upplagsplatser, arbetsvägar m.m. en
komplettering till den tidigare gjorda utredningen för Botniabanan.
Ett stort antal områden inom
sträckningen kom att besiktigas.
Inom ett fåtal av utredningsområdena upptäcktes fornlämningar.
De ﬂesta bestod av stenåldersboplatser inom en planerad arbetsväg norr om det stora boplatskomplexet vid Bjästamon.

Syftet med denna kompletterande utredning var i etapp 1 att genom fältinventering utpeka ytor vars läge kan bedömas som lämpliga för boplatser, att göra en bedömning av områdena ur fornlämningssynpunkt samt
att påvisa ev. fornlämningar. Under etapp 2 användes provgropsgrävning
eller maskinavbaning för att kontrollera huruvida lämningar fanns inom
områden som under etapp 1 ansetts vara lämpliga ur boplatssynpunkt.

Genomförande
Utredningens etapp 1 utgår från nytillkomna platser utan någon tidigare
värdering av läget. Etapp 2 grundas på tidigare utrednings bedömning av
läget i terrängen som lämpligt boplatsläge.
De platser som varit föremål för besiktning eller provgrävning presenteras med beteckningen objekt eller ytor. Områdena som beskrivs som
objekt har setts som intressanta ur ett antikvariskt perspektiv. Detta gäller objekt som tidigare identiﬁerats vid utredningens etapp 1 och därför
undersökts i etapp 2. Objekt kallas också de platser där under utredningen
fornlämning eller kulturlämning påträffats. Även boplatsläge som motiverar att en etapp 2 utredning anses nödvändig benämns objekt. Områden
som benämns ytor har inventerats men inte bedömts innehålla något av
antikvariskt intresse.
Numreringen för ytor och objekt utgår från kartmaterial från Länsstyrelsen och Botniabanan där de ytor som tillkommit för byggnationen
numrerats efter delsträcka och undernummer.

Resultat
Vid objektet 21:13, på JP 21, fanns förutom en tidigare rapporterad skärvstensförekomst (RAÄ 112), parallellt med den nuvarande vägen mot
Gålsjöbruk, en väglämning. Upplagsytan 21:7 ligger invid objekt 16 från
utredningens etapp 2 vilket innefattade stenåldersboplatsen RAÄ 103.
Delar av denna upplagsyta är lämpligt boplatsläge.
På delsträckan JP 22 var sedan den arkeologiska förstudien en fångstgrop (RAÄ 109) känd. Denna är belägen inom objekt 22:21, ett område
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som i övrigt saknade antikvariskt intresse. Tilläggsutredningens etapp 1
påvisade ﬂera kulturhistoriska lämningar, främst rester av kolningsaktiviteter inom objekten 22:6, 22:7 och 22:26. Dessa lämningar kan mest troligt sättas i samband med Gålsjöbruk och behovet av kol till järnbruket.
En väg som idag används som vandrings- och skoterled och som löper
mellan torpbebyggelsen vid Harasjön och Gålsjöbruk berör objekt 22:24.
Den har förmodligen tillkommit under brukets tid.
Utredningens etapp 1 resulterade för JP 32 i att fyra nya fornlämningar
upptäcktes i anslutning till en planerad väg till en bergtäkt. Dessa utgjordes av två skärvstensförekomster (RAÄ 360 och RAÄ 361), en något
osäker fångstgrop (RAÄ 363) samt en fyndplats för slagen kvarts (RAÄ
363). Dessutom påträffades ett större område med fynd av skörbrända
stenar vilka anslöt till fornlämningsområdet för en tidigare känd stenålderboplats (RAÄ 240, Nätra sn) samt ett område med skärvsten som ansluter till boplatsen (RAÄ 364) vid objekt 23:s delområde B.
Tabell 1. Påträffade fornlämningar vid tilläggsutredningen 2001.
Obj. nr/RAÄ nr
21:13/RAÄ112

Socken
Styrnäs

Etapp 1

22:21/RAÄ109

Boteå

Etapp1

Ao 1/RAÄ 360
Ao 2/RAÄ 361
Ao 3/RAÄ 362
Ao 4/RAÄ 240
Ao 5/ RAÄ 363
Ao 6/RAÄ 364

Nätra
Nätra
Nätra
Nätra
Nätra
Nätra

Etapp 1
Etapp 1
Etapp 1
Etapp 1
Etapp 1
Etapp 1

Typ
Skärvstensförekomst/
väglämning
Fångstgrop?
Inget boplatsläge
Skärvstensförekomst
Skärvstensförekomst
Stenåldersboplats
Stenåldersboplats
Fångstgrop
Stenåldersboplats

Status
Fornlämning
Fornlämning
(fångstgropen)
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning

Åtgärd
Förundersökning/
omlokalisering
Förundersökning
(fångstgropen)
Förundersökning
Förundersökning
Förundersökning
Förundersökning
Förundersökning
Förundersökning

Tabell 2. Påträffade kulturlämningar vid tilläggsutredningen 2001.
Obj. nr
21:8

Socken
Styrnäs

Status
Kulturlämning

Åtgärd
?

Boteå
Boteå

Typ
Etapp 1 + Plats med tradition.
etapp 2
Odlingsrösen och
stengärdsgård.
Etapp 2
Odlingsrösen
Etapp 1
Kolningsverksamhet

22:3
Väg söder
om 22:6
Väg till
22:7
22:24

Kulturlämning
Kulturlämning

?
?

Boteå

Etapp 1

Två kolbottnar

Kulturlämning

?

Boteå

Etapp 1

Väglämning

?

Boteå

Etapp 1

Kolbotten

Möjlig fornlämning/
kulturlämning
Kulturlämning

22:26

?

Tabell 3. Platser som vid tilläggsutredningen bedömts som lämpliga boplatslägen.
Obj. nr
21:7

Socken
Styrnäs

Etapp 1

Typ
Boplatsläge (stenålder)

Status
Möjlig fornlämning

Väg S om
22:13

Boteå

Etapp 1

Boplatsläge (stenålder)

Möjlig fornlämning

Åtgärd
Etapp 2/
omlokalisering
Etapp 2

JP 21
Yta 21:1 Upplagsyta

Östsluttning som sträcker sig ner mot Ångermanälven. Den södra delen
av området utgörs till stora delar av öppen odlingsmark i vall och är träd6 Tilläggsutredning för Botniabanan

beväxt i väster, längs stranden Tabell 4. Ytor och objekt på JP 21 vilka berörts av tilläggsutredningen.
Socken
Typ
Status
av älven. Den norra delen av Obj. nr
Torsåker
Etapp 1
Inget boplatsläge
Ej fornlämning
området har en smal plan yta 21:1
21:2
Styrnäs
Etapp 1
Inget boplatsläge
Ej fornlämning
beväxt med lövsly belägen ca
21:4
Styrnäs
Etapp 1
Inget boplatsläge
Ej fornlämning
2 meter över älvens yta. I den 21:5
Styrnäs
Etapp 1
Inget boplatsläge
Ej fornlämning
västra delen ﬁnns en högre
21:7
Styrnäs
Etapp 1
Boplatsläge (stenMöjlig fornlämning
ålder)
”nipa” där beﬁntlig järnväg
går. Med hänsyn till de låga
21:13/
Boteå
Etapp 1
Skärvstensförekomst/ Fornlämning
nivåer som kännetecknar
RAÄ 112
väglämning
området samt avsaknaden av
Väg
Styrnäs/
Etapp 1/
Avfärdat boplatsläge Ej fornlämning
tänkbara boplatslägen så beBoteå
provgropar
döms området kunna brukas
Styrnäs
Etapp 1 + Plats med tradition.
Kulturlämning
och inga antikvariska åtgärder 21:8
etapp 2
Odlingsrösen och
anses nödvändiga.
stengärdsgård

Åtgärd
–
–
–
–
Förundersökning/ omlokalisering
Förundersökning/ omlokalisering
–
–

Yta 21:2 Upplagsyta

Svag västsluttning mot Ångermanälven. Merparten av området är uppodlad potatisåker. Närheten till tidigare utredningsgrävda områden samt en
resultatlös besiktning av åkern gör att området bedöms kunna brukas och
inga antikvariska åtgärder anses nödvändiga.
Yta 21:4 Upplagsyta

Sluttar mot sydväst med Flakaråberget i nordväst. Området är bevuxet
med tät granskog och sly. Området kännetecknas företrädesvis av sumpig
terräng med inslag av kärrmark. Två mindre slåtterängar med frodig örtvegetation, troligen brukade i sen tid, ﬁnns inom området.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
Yta 21:5 Upplagsyta

Sluttar mot sydväst med Flakaråberget i nordväst. Området är bevuxet
med tät granskog och sly. Området kännetecknas företrädesvis av sumpig
terräng med inslag av kärrmark.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
Objekt 21:7 (RAÄ 103) Upplagsyta

Ligger i ett sadelläge mellan två bergshöjder och sluttar svagt mot nordväst. Området är bevuxet med gles tallskog och gränsar i norr till den, i
utredningens etapp 2, identiﬁerade stenåldersboplatsen RAÄ 103 (Styrnäs
sn, objekt 16) (Gustafsson m. ﬂ. 2001:19–20). Marktypen är i den mot
objekt 16 gränsande delen uteslutande sand för att tvärt övergå i sumpig
mark mot norr. Den del av upplagsytan som angränsar till det ovan nämnda objektet 16 bedöms som lämplig för stenåldersbosättning och antikvariska åtgärder anses som nödvändiga om platsen skall brukas.
Den väg som planeras i anslutning till objektet bör för att undvika
ytterligare antikvariska åtgärder ﬂyttas till objektets nordöstra kant där
marktypen utgörs av morän. Antikvariska åtgärder kommer att bli nödvändiga om vägen ligger kvar i sin nuvarande sträckning.
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Objekt 21:8 Upplagsyta

Hela upplagsytan omfattar fastigheterna Solum 4:2 och Solum 4:3 och
motsvarar drygt 3 000 m². Längs tillfartsvägen löper nivåkurvan för 50
meter över havet (m ö.h.). Inom de två fastigheterna rinner två bäckar
som möts inom fastigheten 4:2 och sedan gemensamt rinner mot nordväst. På gårdstunen (där husen står idag) dominerar en sandig/moig jordart och marken kring husen är relativt plan. Provtagning med jordsond
tyder på att jordarten är den samma även mellan gårdstunen. Väster om
bäckravinen är jordarten mer varierad med växelvis mjäla, grov sand och
blockig terräng.
Nuvarande ägaren till Solum 4:3 har uppgivit att en samisk vandringsled
har dragit förbi här. Den aktuella tidsperioden är mellan 1925 och 1930.
Inom fastigheten Solum 4:2 har, strax öster om boningshuset, en ”kanonkula” tillvaratagits. Kulan förvaras i Styrnäs hembygdsgård i Myckleby. Uppgiftslämnare är nuvarande ägaren. Även hon har bekräftat att
samerna haft en vandringsled förbi, men hennes uppgifter ligger betydligt
längre tillbaka i tiden, till senare hälften av 1800-talet.
Övriga lämningar som påträffats inom upplagsytan är i nordöstra hörnet till det lilla skogsområdet där två röjnings-/odlingsrösen påträffats
och en stensträng/stengärdsgård som registrerats längs en 40 meter lång
sträcka av fastighetsgränsen till Solum 4:3.
Vid den del av upplagsytan som ingick i etapp 1:s objekt 2 utredningsgrävdes med maskin fyra sökschakt.
Tabell 5. Schaktbeskrivningar för objekt 21:8.
Schakt
1

Storlek/djup (m)
54×1,3/ 0,2–0,3

2

20×1,3/ 0,2–0,3

3

13×1,3/ 0,3

4

15×1,3/ 0,3

Fyllning
Matjorden (0,20–0,25 m dj) bestod av
omväxlande sand/mo och mo/mjäla.
Matjorden (0,20–0,25 m dj) bestod huvudsakligen av mjäla. I öster ökande inslag
av sand.
Matjorden (0,20–0,25 m dj) bestod av
mo med inslag av något grövre material
längst i öster.
Matjorden (0,20–0,25 m dj) bestod av
sand.

Övrigt
Belägen helt i åkermark
Belägen helt i åkermark

Belägen helt i åkermark

Belägen helt i åkermark

I stort består hela ytan av åkerjord och är antingen plan eller svagt sluttande mot bäckravinen i nordost och till sin karaktär fuktig. Ytan i övrigt
är svagt kuperad och i svackorna är jordarten mjäla medan förhöjningarna
är mer sandiga.
I schakten framkom inga indikationer på fornlämning eller andra antikvariskt intressanta lämningar.
Objekt 21:13 Upplagsyta

Kraftigt sluttande mot sydväst. Området är bevuxet med gran och tallskog. Marktypen utgörs av grovblockig sandig morän. I objektets sydvästra kant, vid en vändplan, ﬁnns skärvstensförekomsten RAÄ 112.
Inom objektet påträffades en väglämning. Denna sträcker sig parallellt
med väg 335. I vissa partier är vägen uppbyggd med större stenblock till
en bank och i andra partier stenröjd.
Området kring RAÄ 112 som är känsligt bör bevakas noggrant och ges
en säkerhetszon.
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Området som berörs av väglämningen är även det av kulturhistoriskt intresse. Lämningen kan vara en rest av den gamla vägen till Gålsjöbruk.
Bruket anlades 1693 och var i bruk fram till 1950-talet.
Nytillkommen väg

Området ligger omkring 120–140 m ö.h. Det är ca 800 meter långt, och
ca 100 meter brett. Området ligger i en västnordvästsluttning som inom
det aktuella partiet är relativt ﬂackt. Förutom ett fuktigare parti är området torrt. Läget är gott men jordarten består till övervägande delen av
grovblockig morän. Partier av sand ﬁnns, men dessa är emellertid små
och block förekommer även här. Vid provgropsgrävning påträffades inga
indikationer på fornlämning.
Det topograﬁska läget var relativt gott men inga fornlämningsindikationer påträffades. Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska
åtgärder anses nödvändiga.
JP 22
Yta 22:1 Etableringsyta

Stenig svag nordsluttning i anslutning till myrmark. Området
är bevuxet med relativt lågvuxen
tät tall och björkskog. Marktypen är fuktig med mossbevuxna
stenar.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses nödvändiga.
Yta för väg i anslutning till 22:1

Tabell 6. Ytor och objekt på JP 22 vilka berörts av tilläggsutredningen.
Nr
22:1
Väg till
22:1
Väg till
22:1, 2
22:3
22:4
Väg söder
om 22:6
22:7

Socken
Boteå
Boteå

Etapp 1
Etapp 1

Typ
Ej boplatsläge
Ej boplatsläge

Status
Ej fornlämning
Ej fornlämning

Åtgärd
–
–

Boteå

Etapp 1

Ej boplatsläge

Ej fornlämning

–

Boteå
Boteå
Boteå

Etapp 2
Etapp 1
Etapp 1

Kulturlämning
Ej boplatsläge
Kolningsverksamhet

Kulturlämning
Ej fornlämning
Kulturlämning

–
–
–

Boteå

Ej fornlämning

–

Väg till
22:7
22:10
Väg söder
om 22:13
22:21/
RAÄ

Boteå

Etapp 1/
Ej boplatsläge
provgropar
Etapp 1
Två kolbottnar

Kulturlämning

-

Boteå
Boteå

Etapp 1
Etapp 1

Ej fornlämning
Möjlig fornlämning

–
Etapp 2

Fornlämning (fångstgropen)
Ej fornlämning
Ej fornlämning
Möjlig fornlämning
Kulturlämning
Ej fornlämning
Ej fornlämning
Ej fornlämning

Förundersökning (fångstgropen)
–
–
–
–
–
–
–

Ej fornlämning

–

Ej boplatsläge
Boplatsläge

Utredningsytan är ca 100 meter
Boteå
Etapp1
Fångstgrop
lång och 25 meter bred upp till
Inget boplatsläge
etableringsyta 22:1 och belägen
115–120 m ö.h. Området slut22:22
Boteå
Etapp 1
Ej boplatsläge
tar mot norr. Jordarten består av 22:23
Boteå
Etapp 1
Ej boplatsläge
storblockig morän med inslag
22:24
Boteå
Etapp 1
Väglämning
22:26
Boteå
Etapp 1
Kolbotten
av huvudsakligen steniga och
22:27
Boteå
Etapp 1
Ej boplatsläge
mjäliga områden, längst i norr
22:28
Boteå
Etapp 1
Ej boplatsläge
sumpigt.
22:29
Boteå
Etapp 1/
Ej boplatsläge
Inget bra boplatsläge och
provgropar
inga indikationer på fornlämning 22:30
Boteå
Etapp 1
Ej boplatsläge
eller kulturindikerande verksamhet framkom vid den översiktliga rekognosceringen. Området bedöms
kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses nödvändiga.
Yta för väg till 22:1, 2

Området kännetecknas av storblockig morän som sluttar mot norr. I söder
lågvuxen tall och björkskog, i norr gles högvuxen tallskog. Marktypen är
stenig med en hög moss- och lavtillväxt.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
Tilläggsutredning för Botniabanan
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Objekt 22:3. Etableringsyta

Yta med oregelbunden form, 240×120 meter stor. Belägen 113–120
m ö.h. på ömse sidor om en grusväg. Området sluttar mot söder ner mot
Offersjön, vilket betyder att läget ur topograﬁsk synpunkt är gynnsamt
för bosättning. Strax österut rinner Gålån ut i Offersjön. I norra delen av
området är jordarten växlande, små ﬂikar av mo/mjäla mellan uppstickande block och hällmarker. Större delen av området består idag av åker i
träda och här är jordarten ﬁn och består av mo/mjäla. Närmast sjön är det
mer blockigt och huvudsakligen bevuxet med sly. I kanten mellan åkern
och strandområdet ﬁnns ett ﬂertal odlingsrösen men inga skärviga/skörbrända stenar påträffades i dessa och inte heller vid provgropsgrävning
spritt över hela ytan. Grävmaskin användes för att ta upp tre olika schakt.
Jordarten bestod huvudsakligen av mo. Inga kulturindikationer framkom.
Eventuellt kan ett av odlingsrösena dölja en äldre husgrund men den kraftiga vegetationen omöjliggjorde en säker bedömning.
Kulturindikationer ﬁnns i form av odlingssten/odlingsrösen från någon
gång under tidsperioden järnålder till nutid (jämför med insjömiljöerna
vid Storsjön, Lappnäset och Gallsäter). Den mest troliga etableringstiden
för boplatsen är dock 1700- eller 1800-tal och kan utgöras av torpbebyggelse med anknytning till Gålsjö bruk. Inga ytterligare kulturindikationer
framkom i de upptagna schakten.
Yta 22:4. Etableringsyta

Belägen 135–145 m ö.h. vid vändplan. Exponerat mot norr. Sanka ytor i
norr, öster, och nordväst. I söder moränhöjder med grova block bevuxen
med mindre granar och enstaka tallar (f.d. kalhygge). Vid avverkningen
skadades markytan kraftigt och här och var förekommer gropar. En grop
ﬁnns sydsydöst om vändplanen och är ca 4 meter diameter, med antydan
till vallar och en ﬁnns sydsydväst om vändplanen och är ca 4 meter i diameter. Troligen utgör groparna bara markskador. Inga kulturindikationer i
form av skörbränd sten påträffades.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder föreslås.
Objekt för väg söder om 22:6

Området ligger 155–175 m ö.h och är ca 760×200 meter stort. Terrängen
består av myrmarker och blockig morän om vartannat. Längst i norr vid
vändplan strax söder om Mörttjärn ﬁnns ett sandigt område med kolningsaktiviteter som delvis skadats av den väg som redan ﬁnns där. Lämningarna består av en grop, möjligen en kolningsgrop och/eller täktgrop till mila
samt ett kraftigt sotlager från en troligtvis mycket förstörd kolbotten.
Kulturindikationer i form av kolningsverksamhet på platsen är belagd.
Yta 22:7

Området är beläget på 175–190 m ö.h. längs en stenig/blockig moränrygg
men med vissa ytor som är mer sandiga/grusiga och endast mindre sten.
Kalhygge. Ingen skärvig eller skörbränd sten påträffades vid provgropsgrävning eller i de markskador som uppstått vid avverkning.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder föreslås.
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Objekt för väg till 22:7

Blockig moränmark 160–175 m ö.h. utan några bra boplatslägen. Det förekommer även fuktigare myrpartier. Varken vid provgropsgrävning eller
i markskador efter skogsmaskinen påträffades kulturindikationer. Öster
om Mörttjärn påträffades två kolbottnar. En med diameter på 12 meter
med dike upp till 0,8 meter djupt. Bevuxen med mossa. Tio meter väster
om föregående ﬁnns ännu en kolbotten, 13 meter i diameter och bevuxen
med mossa och halvstora tallar.
Yta 22:10

Ytan är belägen 270–285 m ö.h. Stenigt område exponerat mot sydväst
men även sumpiga partier ﬁnns. Området är bevuxet med sly och yngre
tallskog.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder föreslås.
Yta för väg söder om 22:13

Belägen 120–130 m ö.h. Området är idag delvis bebyggt med fritidshus.
Fastigheterna täcker merparten av strandremsan inom utredningsområdet.
Merparten av det ej bebyggda området består av åkermark i träda. Åkern
sluttar ner mot Harasjön och är exponerad mot söder och sydväst, vilket tillsammans utgör ett ﬁnt boplatsläge. Jordarten består av mo/mjäla.
Längst bort i sydväst ﬁnns sanka områden och längre norrut granskog i
småblockig terräng.
Inga kulturindikationer påträffades trots lämpligt läge. Påminner om
objekt 22:3 vid Offersjön vad gäller läge och höjd över havet.
Objekt 22:21 Upplagsyta

Stenig och kuperad nordsluttning av Skravelberget. Kraftiga nivåskillnader ﬁnns inom området. Långsträckta bergiga förhöjningar sträcker sig i
nordlig riktning. Däremellan ﬁnns isavsatta fält av större kraftigt mossbeväxta block. De mer låglänta delarna av området består av slyskog, och
de höglänta av tallskog.
Den vid förstudien påträffade fångstgropen RAÄ 109 ﬁnns inom området.
Området bedöms i övrigt kunna brukas och inga antikvariska åtgärder,
förutom en eventuell undersökning av fångstgropen, anses nödvändiga.
Yta 22:22

Belägen 125–145 m ö.h. Området består av blockiga moränbackar med
sänkor emellan, varav en del är myrmark. Området är bevuxet med mestadels tall, 3–4 meter höga, samt små björkar. Skogsmaskiner har lämnat djupa spår, men inga kulturindikationer i form av t.ex. skärvsten påträffades.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
Yta 22:23

Ytan är 250×160 meter stor och belägen 130–140 m ö.h. Kalhuggen och
bevuxen med mindre sly. Skogsmaskiner har lämnat djupa spår i marken.
Trots vägbygge och dikning var stora delar av ytan vattensjuk. Jordarten består av storblockig morän med stort inslag av mjäla inom de lägre delarna.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
Tilläggsutredning för Botniabanan
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Objekt 22:24

Belägen 140–185 m ö.h. Den största delen av området består av blockig
morän. En del sanka ytor fanns dock. Genom området går en gammal
väg. Den är på ﬂera ställen tydligt stenröjd och kantad av små täktgropar.
Vägen är väl trampad och nyttjas idag inte bara på sommaren utan troligtvis även under vintern som skoterled.
Vägen leder mot Gålsjöbruk och bör därför ses i samband med den
historiska bruksmiljön och de till den hörande torpverksamheten.
Objekt 22:26

Belägen 150–200 m ö.h. Hela ytan väster om vägen är blockig och mycket otillgänglig. Öster om vägen ﬁnns nedanför en höjd ett område med ﬁnare jordarter. Där påträffades rester av en kolbotten och täktgropar. Området som helhet utgörs av ett kalhygge med mycket kraftiga markskador.
Övervägande delen av området saknar kulturindikatoner men ytan med
kolningsaktiviteterna bör beaktas. Kolningen har mest troligt samband
med Gålsjöbruk.
Yta 22:27

Belägen 200–240 m ö.h. Hela området sluttar ner mot väster. Stora delar
är fuktiga och mossiga, en del myrmark ﬁnns också. Längst i söder ﬁnns
kalhyggen i olika successionsskeden, nästintill ogenomträngliga. Jordarten är stenig/blockig morän med sandiga inslag. Inga kulturindikationer
hittades vid provgropsgrävning, i hjulspåren på kalhygget eller i rotvältor.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
Yta 22:28

Belägen 225–235 m ö.h. Blockrikt område med i huvudsak uppvuxen
granskog. Några mindre myrmarker ﬁnns även.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
Yta 22:29

Belägen 255–280 m ö.h. och bevuxen med yngre tallskog och lövsly.
Norra delarna är höglänta och steniga, det ﬁnns även en del sumpigare
partier. I mellersta området ﬁnns låga moränhöjder löpande i nordväst–
sydöstlig riktning. Längst i söder är höjderna av ﬁnare jordart med inslag
av sand. I sydligaste delen högre belägen stenig mark. Sydöstra delarna
rejält dikade. Inga kulturindikationer påträffade vid provgropsgrävning.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
Yta 22:30

Belägen 260–270 m ö.h. Området är trots omfattande dikningar i form av
krondiken fortfarande fuktigt. Undervegetationen består av mossor och
blåbärsris. Jordarten är stenig/sandig morän, förutom på myren. Marken
är exponerad åt nordost.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
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Tabell 7. Ytor och objekt på JP 31 vilka berörts av tilläggsutredningen.

JP 31
Objekt 31:6 Etableringsyta
(Objekt 7, JP31 i etapp 1)

Nr
31:6/
obj7
31:14
31:20
Väg S om
31:20
31:28
31:29
Väg SV
om 31:30

Socken
Sidensjö

Etapp 2

Typ
Boplatsläge

Nätra
Etapp 1 Ej boplatsläge
Området är beläget på en platå i en nordSidensjö
Etapp 1 Ej boplatsläge
västsluttning söder om grustag och nordöst
Sidensjö
Etapp 1 Ej boplatsläge
om sankmark. Platån är bevuxen med gles,
högvuxen gran och tallskog. Marktypen
Nätra
Etapp 1 Ej boplatsläge
utgörs av sandig morän med stort inslag av
Nätra
Etapp 1 Ej boplatsläge
Nätra
Etapp 1/ Ej boplatsläge
sten. Objektets (7) södra del ingick i uppprovgrolagsytan 31:6.
par
Objektet hade bedömts som ett lämpligt 31:32
Nätra
Etapp 1 Ej boplatsläge
läge för en boplats eller ett viste från historisk tid vid utredningens etapp 1 (objekt 7 i Jakobsson 1999:24, 26–27).
Området är beläget ca 130 m ö.h. Inom området undersöktes sammanlagt
tolv provgropar för hand (0,5×0,5 meter) stora. Inget av antikvariskt intresse framkom vid provgropsgrävningen.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.

Status
Ej fornlämning

Åtgärd
–

Ej fornlämning
Ej fornlämning
Ej fornlämning

–
–
–

Ej fornlämning
Ej fornlämning
Ej fornlämning

–
–
–

Ej fornlämning

–

Tabell 8. Sammanfattande beskrivning av provgropar inom objekt 31:6 (objekt 7).
Objekt
31:6

Provgropar
P 1–12

Storlek/djup (m)
0,5×0,5/ 0,05–0,15

Fyllning
Torv 0,05–0,1 följt av kraftig blekjord och grusig
sand. I merparten av provgroparna rikligt med sten
ca 0,05–0,2 meter stora.

Yta 31:14. Väg nordöst om 31:14

Kraftigt nordsluttande moränmark på Kornsjösjöns södra strand. Beväxt
med kraftig granskog.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
Yta 31:20

Ytan är 1 250×1 000 meter som störst, belägen 225–300 m ö.h. Området
utgörs till huvuddelen av ett mycket stort kalhygge i sydsluttande läge.
Jordarten består av storblockig morän med sten och grus. En del sumpiga
partier ﬁnns även. Området är kraftigt förstört av maskiner och hjulspår
syns över stora delar av området. En mindre sandig yta påträffades men
inga kulturindikationer kunde iakttas.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
Yta för väg söder om 31:20

Den planerade vägsträckan berördes av utredningen längs en ca 1 600
meter lång sträcka. Här var marken blockig och omväxlande sumpig eller
bestod av myrmark. Mindre partier var sandiga, men vid provgropsgrävning påträffades inga kulturindikationer.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
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Yta 31:28. Upplagsyta

Svagt sluttande mot nordväst. Området är bevuxet med granskog med inslag av enstaka lågvuxna björkar. Marktypen är uteslutande sumpig.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
Yta 31:29. Upplagsyta

Svagt sluttande mot norr. Området är bevuxet med gran och tallskog.
Marktypen utgörs av morän.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga
Yta för väg sydväst om 31:30

Området är som störst 850×250 meter och beläget 125–150 m ö.h. Vägen
kommer att korsa områden vilka omväxlande består av sanka myrmarker, stenig morän och moigare ytor. Området är till stora delar skadat av
skogsmaskiner. Vid provgropsgrävningar på utvalda sandiga eller moiga
ytor framkom inget av antikvariskt intresse.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
Yta 31:32. Upplagsyta

Måttligt mot nordväst, sluttande blockig morän. Söder om beﬁntlig bilväg
var området kraftigt påverkat av markberedning. Norr därom bevuxet
med granskog. Delar av ytan var sumpiga.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga
JP 32
Bergtäkt

Ett ca 300–250 meter stort område (Ö–V) besiktigades. Områdets västra del består av en brant sluttning med växelvis grövre blockig morän,
berg i dagen samt bäckraviner med siltig jordmån och frodig vegetation.
Inom denna del påträffades inga
lämpliga lägen för boplatser.
Tabell 9. Ytor på JP 32 vilka berörts av tilläggsutredningen.
Öster om bergstoppen följde
Obj. nr
Socken
Typ
Status
Åtgärd
Täkt
Nätra
Etapp 1
Ej boplatsläge
Ej fornlämning
–
en sluttning där marktypen
Väg till täkt
bestod av morän som övergick
Ao 1/RAÄ 360 Nätra
Etapp 1
Skärvstensförekomst
Fornlämning
Förund.
i en sandig tallmo. Inom detta
Ao 2/RAÄ 361 Nätra
Etapp 1
Skärvstensförekomst
Fornlämning
Förund.
område fanns möjliga boplatsAo 3/RAÄ 362 Nätra
Etapp 1
Stenåldersboplats
Fornlämning
Förund.
lägen. Ett relativt stort antal
Ao 4/RAÄ 240 Nätra
Etapp 1
Stenåldersboplats
Fornlämning
Förund.
provhack med fyllhammare gav
Ao 5/ RAÄ 363 Nätra
Etapp 1
Fångstgrop
Fornlämning
Förund.
Ao 6/RAÄ 364 Nätra
Etapp 1
Stenåldersboplats
Fornlämning
Förund.
dock inget resultat. Området
Tjäreklippen
Nätra
Etapp 1
Ej boplatsläge
Ej fornlämning
–
bedöms kunna brukas och inga
Obj 540/000
Nätra
Etapp 1/
Ej boplatsläge
Ej fornlämning
–
antikvariska åtgärder anses nödprovgropar
vändiga.
Obj 541/000
Nätra/
Etapp 1/
Ej boplatsläge
Ej fornlämning
–
32:15
32:29
32:33

Själevad
Nätra
Nätra
Nätra

provgropar
Etapp 2
Boplatsläge
Etapp 2
Boplatsläge
Etapp 2
Samisk ﬂyttled
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Ej fornlämning
Ej fornlämning
Ej fornlämning

–
–
–

Väg till täkt

Vägen är tänkt att ansluta till
en planerad bergtäkt i Fröst-

dalsbergets närhet. Dragningen löper i beﬁntlig skogsväg från den planerade bergtäkten mot Nätraån för att sedan vika av mot Fröstdalssjön och
mynna ut vid Bjästamon. Marktypen längs vägsträckningen kan delas in i
två typer. Från den planerade täkten till Storsvedjan så löper den företrädesvis i morän och vattenhållande marktyper. Från Storsvedjan, söderut
mot Bjästamon övergår marktypen till sand.
Sex objekt påträffades i vägsträckningen; fyra skärvstensförekomster,
en förekomst av slagen kvarts samt en sannolik fångstgrop.
Arkeologiskt objekt 1 (RAÄ 360)

Skärvstensförekomst, minst 10×10 meter. Cirka 65 m ö.h. Belägen i tallmo som sluttar svagt mot väster. Påträffad i den västra och östra kanten
av en vändplan. Eriksgården 1:1.
Arkeologiskt objekt 2 (RAÄ 361)

Skärvstensförekomst minst 10 meter lång (N–S). Cirka 65 m ö.h. Belägen
i tallmo som sluttar svagt mot öster. Enstaka skärvstenar påträffades i de
östra och västra kanterna av väg. Eriksgården 1:1.
Arkeologiskt objekt 3 (RAÄ 362)

Förekomst av slagen kvarts. Minst 5 meter lång (N–S). Cirka 60 m ö.h.
Belägen i tallmo som sluttar svagt mot öster. Enstaka slagen kvarts påträffades i den östra kanten av väg. Bjästa 1:4.
Arkeologiskt objekt 4 (RAÄ 240)

Boplats, minst 270×215 meter stor (SO–NV). Cirka 70 m.ö.h. Belägen
i tallmo på en plan platå som begränsas av en mindre höjd i norr och en
kraftig sluttning i öster. Måttligt med skärvsten påträffades i vägkant.
Boplatsen är en utvidgning av RAÄ 240. Eriksgården 1:1.
Arkeologiskt objekt 5 (RAÄ 363)

Fångstgrop? Cirka 2 meter diameter. Ställvis vall kring kanten ca 0,5 meter bred. Gropen är 0,4 meter djup. Gropen är belägen ca 11 meter nordost om mindre skogsväg, på tallmo och är bevuxen med enstaka tallplantor. Skador från hyggesharvning syns i gropens norra och västra delar.
Cirka 50 m ö.h. Bjästa 1:4.
Arkeologiskt objekt 6 (RAÄ 364)

Boplats, skärvstensförekomst. Cirka 50 m ö.h. Ansluter till delobjekt B
Objekt 23 (Jakobsson 1999:38–40). Belägen i tallmo som sluttar svagt
mot öster. Enstaka till måttligt med skärvsten i vägkant fram till 120
meter norr om delobjektets tidigare gräns. Inom objekt 23, delobjekt B
påträffades skärvsten, kvarts, kvartsit, brända ben samt keramik av stenålderskaraktär. Eriksgården 1:1.
Yta vid Tjäreklippen

Området var beläget i slyskog med berg i norr. Området bedömdes ligga
väl separerat från RAÄ 302 (objekt 31). Vid besiktningen iakttogs inga
lämningar av antikvariskt intresse.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
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Yta vid Botniabanan 540/000 öster om Norrtjärnsjön

Ytan var 400×80 meter och belägen 55–60 m ö.h. Den södra begränsningen ner mot bäcken var sandig och tätbevuxen med sly. I övrigt var
området kalhugget och bevuxet med i huvudsak 3–4 meter höga björkar.
Sydväst om myren ﬁnns en sandig yta men inga kulturindikationer påträffades vid provgropsgrävning. I jämnhöjd med myren ﬁnns en förhöjning
bestående av en bergknalle med grova block. Öster om myren ﬁnns ett
högt berg som kan ha varit skyddande. Ytan i allmänhet är till stora delar
täckt med ytliga berghällar och block och där i mellan sandiga/moiga
ytor. I områdets nordöstra del ﬁnns mindre raviner.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
Yta vid Botniabanan 541/000 öster om Åtesjön

Ytan är 400×200 meter stor och belägen på 65–85 m ö.h. I sydväst ligger
en brant stigning som längre österut övergår till ﬂackare områden. Jordarten är morän med en del större block. Södra delen av området var bevuxet
med äldre granskog. Längre norrut ﬁnns en kalhuggen yta som längst i
öster övergår i myrmark. I öster begränsas området av berg. Från myren
rinner en liten bäck västerut. Längs bäcken består marken av småblockig
morän med inslag av större block och sand.
Längre upp mot kalhyggets norra del sticker berghällar fram. I nordväst nedanför kalhygget ﬁnns små sandiga ytor längs bäckraviner. Inga
kulturindikationer påträffades vid provgropsgrävning.
Objekt 32:15

Ytan var belägen i ängsmark på en plan yta, svagt lutande mot väster,
40–45 m ö.h. Jordarten består av ﬁn sand. Något längre söderut (ca 50
meter) kommer berg i dagen. I sydöst ligger nu igenväxt åker med dike i
överkant och i nordväst begränsas området av en bäckravin.
Längs dess övre delar grävdes drygt 20 provgropar. I områdets södra del
hittades mot botten av matjordslagret (ca 0,25 meter ner) en skörbränd sten.
Objekt 32:29

Den platåliknande ytan är 45×30 meter och belägen ca 60 m ö.h. Området pekades ut under ordinarie etapp 1-utredning som objekt 29. Ytan är
relativt plan och exponerad mot norr. Området är tidigare kalavverkad
och bevuxen med huvudsakligen lövsly och mjölkört. Jordarten består av
ﬁnsand med små inslag av grus. Runt ytan i norr, öster och söder ﬁnns en
mindre bäck som bildat en djup ravin. I väster ﬁnns en väg och väster om
vägen ﬁnns ytterligare en ravin. Ravinerna har bildat en platå i anslutning
till den åsrygg där vägen nu går fram. Strax norr om ytan ﬁnns bebyggelse. Ytan är sönderkörd av skogsmaskin. I de djupa spåren och i de
handgrävda provgroparna mellan de maskingrävda schakten kunde inte
några kulturindikationer iakttagas.
Tabell 10. Sammanfattande beskrivning av provgropar inom objekt 32:29 (objekt 29).
Schakt
1
2
3
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Storlek/djup (m)
24 × 1,5/ 0,2
22 × 2/ 0,2
26 × 1/ 0,2

Fyllning
Övrigt
Sand. I förnan förekommer rikligt med sot/kol. En möjlig skärvsten
Sand. I förnan förekommer sot/kol.
Sand. I förnan förekommer sot/kol.

Området bedöms kunna brukas och inga ytterligare antikvariska åtgärder
anses nödvändiga.
Objekt 32:33. Upplagsyta

Området karaktäriserades av grovblockig morän. Större delen uppvisade
kraftiga skador från skogsbruk. Objektet hade av projektet Ljusminne utpekats som ett samiskt aktivitetsområde. Förutsättningar för att ﬁnna spår
efter samiska aktiviteter inom området ansågs efter besiktning saknas.
Området bedöms kunna brukas och inga antikvariska åtgärder anses
nödvändiga.
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Fig. 1. Sträckningen med delområdena på utdrag ur Röda kartan 17 Sundsvall. Skala 1:250 000.
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Fig. 2. Ytor och objekt
på JP 21 vilka berörts
av tilläggsutredningen.
Skala 1: 50 000.
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Fig. 3. Ytor och objekt på JP 22
vilka berörts av tilläggsutredningen. Skala 1:50 000.
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Fig. 4. Ytor och objekt på JP 31 vilka berörts av tilläggsutredningen. Skala 1:50 000.

Tilläggsutredning för Botniabanan

21

8 
9 
0LANERAD BANSTRËCKNING
5PPLAGSYTA
.YUPPTËCKT FORNLËMNING



/BJ 



6ËG TILL
BERGTËKT
"ERGTËKT







/BJ 

9 

4JËREKLIPPEN

 KM



/BJ 
8 

Fig. 6. Nyupptäckta fornlämningar längs täktväg på JP 32. Skala 1:10 000.
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