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Inledning
I samband med markarbeten för utbyggnad av fjärrvärme i Utmelandsgränd, intill
Gettorget i Falun, genomförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning i form
av schaktningsövervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut dnr 431-6116-10.
Området ligger inom fornlämning nr 68:1 i Falu stad, vilket motsvarar lämningar efter
Faluns äldre stadsbebyggelse (bilaga 1).
Schaktningsövervakningen genomfördes i oktober 2010, och uppdragsgivare var Falu
Energi och Vatten.

Syfte
Syftet med schaktningsövervakningen var att klargöra fornlämningsförhållandena inom
schaktsträckan samt att bilda underlag för beräkning av omfattning och kostnad för en
eventuell särskild undersökning.

Metod
Dokumentation av schaktväggarna genomfördes efter att schaktet var färdiggrävt.
Schaktväggarna och botten rensades för hand och beskrevs samt fotograferades. Schaktet
mättes in manuellt utifrån angränsande byggnader.

Kunskapsläge
Dalarnas museum har tidigare genomfört schaktövervakningar i samband med
fjärrvärmeutbyggnad i Östanfors (Falkenström 2001). I samband med dessa iakttogs äldre
gatunivåer i bl.a. korsningen Kvarngatan-Utmelandsgränd. Vidare påträffades ett
kulturlager vid Utmelandsgränd 1, nordöst om det nu aktuella schaktet. Kulturlagret
daterades med hjälp av fynd till 1600-tal.

Undersökning
Det aktuella schaktet var ca 14 m långt, 0,7-2,0 m brett och mellan 0,65 till 0,8 m djupt. I
Kvarngatan hade schaktet grävts ner till 1,1 m djupt, för att blotta tidigare
fjärrvärmeledningar. Schaktet grävdes inte ner i naturlig mark.

Resultat
Intill fastigheten i Utmelandsgränd samt i Kvarngatan var lagren omgrävda p.g.a. tidigare
ledningsdragningar. Endast inom en ca 7 m lång schaktsträcka i vägen Utmelandsgränd
fanns äldre lager bevarade.
Direkt under asfalt och ett 0,1 m tjockt bärlager bestående av grus, fanns två äldre
slagglager. Det övre var 0,4 m tjockt och bestod av mörkbrun sand och slagg. Därunder
och vidare ner i botten fanns ett mer orangefärgat slagglager med inblandning av sand.
Det underliggande slagglagret fortsatte även ner i schaktbottnen.
Precis i svängen, vid A, fanns ett tunt sandlager mellan de båda slagglagren (bilaga 2).
Möjligen utgjorde detta en tidigare gatunivå (jämför S5, Falkenström 2001). Vid
dokumentationstillfället var emellertid lagren delvis tjälade, vilket försvårade
dokumentationen något.

Tolkning
De båda äldre slagglagren som iakttogs i schaktväggarna i Utmelandsgränd utgör påförda
utfyllnadslager. Vid schaktövervakning 2001 konstaterades att den äldre gatunivå, som
även iakttogs mellan slagglagren i den aktuella schaktövervakningen, sannolikt gick att
koppla till ett kulturlager daterat till 1600-tal. Detta bör betyda att det underliggande
slagglagret är från 1600-tal eller äldre och det överliggande sannolikt från sent 1600alternativt 1700-tal.
Inga konstruktioner eller fynd iakttogs i schaktet. Det aktuella schaktet grävdes
emellertid inte ner i naturlig mark, vilket innebär att äldre kulturlager och/eller
anläggningar kan finnas bibehållna under det aktuella schaktdjupet. Något som borde tas
i beaktande vid eventuella framtida markarbeten inom området.
För det aktuella arbetsföretaget förordar Dalarnas museum dock inga ytterligare
arkeologiska insatser.

Sammanfattning
I samband med markarbeten för utbyggnad av fjärrvärme i Utmelandsgränd, intill
Gettorget i Falun genomförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktningsövervakning.
Det aktuella schaktet ligger inom raä nr 68:1, Falu stad, vilket motsvarar lämningar efter
Faluns äldre stadsbebyggelse.
Inom schaktsträckan framkom endast, förutom omgrävda lager, två olika påförda
slagglager med en mellanliggande äldre gatunivå. Inga anläggningar eller andra fynd
framkom i schaktet. Därför förordar Dalarnas museum inga ytterligare arkeologiska
insatser för det aktuella arbetsföretaget.
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Fastighet: Falun 7:5
Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V): X6672222, Y1489820
Höjd (RH 70): 117 m.ö.h.
Uppdragsgivare: Falu Energi och Vatten
Utförandetid: 2010-10-21 tom 2010-10-22
Schaktlängd: ca 14 m
Fälttid: 4 h
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Projektansvarig: Anna Lögdqvist
Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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Utdrag ur fastighetskartan med det aktuella exploateringsområdet inom den lila ringen i norra delen.
Begränsningarna för raä nr 68:1, Falu stad har färgats grön. Skala 1:10 000.
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Kartan visar det aktuella schaktet vid Utmelandsgränd, lila färg. Vid " A" fanns sannolikt resterna efter
en äldre gatunivå i form av humös sand. Skala 1:200

