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Rapport
Arkeologisk schaktövervakning vid grävning för service till
Rostbruket 14, raä 68, Falu stad och kommun
Falu Energi och Vatten har grävt en fjärrvärmeservice till Rostbruket 14. Då
området ligger inom fornlämning Falun 68, dvs Faluns gamla stadskärna, kunde
stadslager från 1600-talet förväntas. Länsstyrelsen Dalarna beslutade därför att
schaktningsarbetet skulle övervakas av en arkeolog från Dalarnas museum, lst dnr
431-9141-09. Arbetet utfördes av Eva Carlsson den 14 och 15 september 2009
utifrån den upprättade undersökningsplanen.

Syfte
Undersökningens syfte var att avgränsa fornlämningen och att dokumentera
anläggningar och kulturlager.

Kunskapsläge
Närmare tjugo av museets arkeologiska uppdrag har berört Gamla Herrgården. De
flesta har varit förundersökningar i form av schaktövervakningar och många av
dem har gällt ledningsdragningar. Vi har inte tidigare gjort någon undersökning i
kv Rostbruket, men 2007 gjordes en schaktövervakning längs Hanrövägen utanför
aktuell fastighet. Från Sturegatan grävdes på Hanrövägens södra sida ett 1,1-1,9 m
djupt schakt genom slagglager, men aldrig ner till naturlig mark. Slaggen hade
brunnit ihop i gatan och var svår att ta sig igenom. En äldre vägyta, ett 0,1 m tjockt
slagglager, fanns 0,2-0,3 m under dagens gatunivå. Under 0,1 m grus fanns
ytterligare en slagg- och leryta (DM dnr 194/07). Slagglagren kan vara mycket
mäktiga, upp till 7 m tjocka i kv Gamla Herrgården. I kv Sturen, sydost om
aktuellt kvarter, framkom äldre byggnadsrester en dryg meter under nuvarande
markyta (Pagoldh 1994).
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Schaktet inne på gården. Foto: Eva Carlsson.

Metod
När schaktet var färdiggrävt finrensades och dokumenterades sektioner och
schaktbotten. Dokumentationen bestod av planritning, foto i digitalt format samt en
skriftlig beskrivning. Inmätning av schakt gjordes manuellt utifrån angränsande
byggnader.

Utförande
Schaktet grävdes ca 15 m långt, varav 4 m i det tidigare grävda fjärrvärmeschaktet
ute i Sturegatan.
Schaktet i Sturegatan var 1,5 m brett och 1,2 m djupt med tidigare nedgrävda
fjärrvärmerör i botten, utfyllt med slagg och grus runt om. Schaktet ute på gatan in
mot gården var 0,8 m djupt och 0,9 m brett, där gick diverse kablar.
Inne på gården var schaktet ca 1,0 m brett och 0,6 m djupt. Längs schaktets
norra sida syntes överst grus, sedan flera tunna lager grus/sand, ibland blandat med
slagg 0,25–0,3 m ner, därunder ett mörkgrått 0,02 m tjockt lager krossad småslagg,
men inte direkt något kol, troligen en gårdsyta. Därunder syntes några centimeter
grus på toppen av ett slagglager som fortsatte ner under schaktdjup.
I östra änden på södra sidan syntes samma mörka lager 0,25 m ner. Under det
fanns 0,05 m smågrus, sedan slagg. Det mörka lagret plus grus – tidigare markyta.
Närmare gatan började slagglagret först på 0,5 m djup. Det mörka lagret var
mindre tydligt. I det grusiga lagret ovanpå fanns mer slagg, dvs marken var mer
uppfylld där. Det torde vara så att markytan har fyllts upp så att den sluttar österut
idag, medan slagglagret kan vara horisontellt.
Under plankporten fanns en sten på södra sidan 0,2x0,2 m stor, 0,45 m under
nuvarande markyta, i grus och slagglager. Den kan ha med tomtgränsen att göra.
Ingen naturlig mark var synlig i schaktet. Ställvis syntes ett rätt tydligt slagglager
drygt decimetern över det mörka lagret. Tegel förekom i det nedre slagglagret.
Dalarnas museum anser att inga ytterligare arkeologiska åtgärder behöver göras
inför aktuellt arbetsföretag.
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Sammanfattning
En schaktövervakning gjordes när Falu Energi och Vatten grävde en
fjärrvärmeservice till Rostbruket 14. Området ligger inom raä 68, Falu gamla
stadskärna. Schaktet var 15 m långt och 0,6–1,2 m djupt. Det grävdes genom
slagglager. En mark-/gårdsyta framkom 0,3–0,5 m under dagens markyta. Den kan
hänga ihop med en av de vägytor som tidigare konstaterats ute på Hanrövägen.
Schaktet grävdes inte ner i naturlig mark, utan det kan mycket väl finnas
bebyggelserester längre ner.
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Pagoldh, M. 1994. Rapport efter arkeologisk schaktövervakning inom fastigheten
Sturen 1, raä nr 68, Falu stad och kn, Kopparbergs län, Dalarna. Dalarnas museum
arkeologisk rapport 1994:6. Stencil.
För Dalarnas museum
Eva Carlsson
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