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Arkeologisk schaktövervakning

Anders Altner

Framsida: En del av schaktet i Konstvaktaregatan, taget från öst.
Fotograf: Anders Altner.

Inledning
Med anledning av schaktning för fjärrvärmeledning i Konstvaktaregatan, Elsborg i Falun utförde
Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning (bilaga 1). Beslut
om schaktövervakning togs av Länsstyrelsen i Dalarna (dnr 431-4244-10) efter ansökan från
exploatör Falu Energi & Vatten.
Schaktet för ledningsdragning ligger inom fornlämning RAÄ 68 i Falun stad, stadslager, med
bebyggelselämningar från medeltid till nyare tid.

Syfte
Förundersökningens syfte var att undersöka i vilken omfattning fornlämning RAÄ 68 skulle
komma beröras av schaktningsarbetet och om möjligt avgränsa, typbestämma och datera
befintliga och under mark dolda fornlämningar inom området för aktuellt schaktningsarbete.
Förundersökningen skulle också ge ett fullgott underlag för bedömningen av fornlämningens
kunskapspotential inför ett eventuellt beslut om särskild undersökning.

Metod
Förundersökningen genomfördes i form av schaktövervakning. Schaktet grävdes ca 10 m långt,
0,7 – 2 m brett och 0,7 – 1,1 m djupt. Detta utfördes med hjälp av hjulförsedd grävmaskin och
jorden avlägsnades skiktvis. Schaktningen övervakades av en arkeolog.
Dokumentationen utfördes manuellt, där schaktet mättes in på plan med hjälp av kompass och
måttband från kända punkter och huskanter. Detta kompletterades med fotografering och
lagerbeskrivningar.

Kunskapsläge
Konstvaktaregatan ligger inom stadsdelen Elsborg mellan Kv. Spelet och Kv. Hästtorget.
Övre Elsborg reglerades och bebyggdes efter 1646, folk som inte tillhörde gruvstaten
tvångsförflyttades på uppmaning av Drottning Kristina (Sahlström 1961:30, 32f, 79f). Innan
regleringen förekom endast sporadisk bebyggelse i områdets östra del (Sundström 1988:29).
Ett flertal arkeologiska undersökningar och schaktövervakningar har gjorts i Elsborg, bl.a. i kv
Spelet. 1992 utförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning i kv Spelet 5 & 6 (projekt
553) och 2010 utförde Länsstyrelsen i Dalarna en arkeologisk dokumentation i kv Spelet 1
(Tommy Nyberg, muntlig uppgift).
I kv Spelet 5 & 6 låg den naturliga sandiga moränen 0,7 – 1,5 m under dagens marknivå. Den
sandiga moränen täcktes av avsatta kulturlager samt påförda sand- och slagglager med en
sammanlagd tjocklek på 0,6 – 1,4 m. Inom förundersökningen framkom en källarkonstruktion
och en stenpackning.

Undersökning
Inledningsvis grävdes schaktet från fastighet nr 3, ca 30 m norr om korsningen
Konstvaktaregatan och Mormorsgatan. Schaktet avslutades ca 7 m ut i gatan, där schaktet vidare
vidgades och vek av mot nord för att frilägga tidigare ledningsdragning av fjärrvärme och
därifrån koppla på ny ledning till fastighet nr 3 (bilaga 2).
Schaktet utgjorde sammanlagt 10 löpmeter, 0,7-2,0 m brett och 0,7-1,1 m djupt.

1

Inom schaktet iakttogs i västra och mittersta delen av Konstvaktaregatan ett antal
nedgrävningar för avlopp, vatten och kabel, med omgrävt lager bestående av lätt lerig sand och
stenkross. Vid Konstvaktaregatans östra sida, mot kv Hästtorget, iakttogs påförda slagglager och
raseringslager innehållande viss tegelkross och kol. Då schaktet under större delen av
schaktningsarbetet endast gick till ett djup på 0,7 m och genom omgrävda lager för tidigare
ledningsdragningar och vägkonstruktion, berördes troligen inte Elsborgs kvarvarande äldre
stadslager.

Resultat
Schaktet berörde till större delen ett område där det tidigare utförts flertalet schaktningsarbeten
för ledningsdragning, vilket resulterat i huvudsakligen omgrävda lager. Vid Konstvaktaregatans
östra sida mot kv Hästtorget iakttogs påförda slagglager och raseringslager innehållande viss
tegelkross och kol.
Dalarnas museum anser därmed att inga ytterligare arkeologiska insatser är motiverade för det
aktuella arbetsföretaget.

Sammanfattning
I samband med markarbete för fjärrvärmeledning utförde Dalarnas museum en arkeologisk
schaktövervakning vid Konstvaktaregatan mellan kv Spelet och kv Hästtorget i stadsdelen
Elsborg. Schaktet drogs tvärs över Konstvaktaregatan, 30 m nord om korsningen mot
Mormorsgatan för att anslutas i fastighet Spelet nr 3.
Schaktet utgjorde sammanlagt 10 löpmeter, 0,7-2,0 m brett och 0,7-1,1 m djupt. Inom schaktet
iakttogs till större delen omgrävda lager i samband med tidigare ledningsdragningar och
konstruktionen av Konstvaktaregatan. Inom östra schaktväggen iakttogs kvarvarande påförda
slagglager och möjligt raseringslager.
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan.
Undersökningsområdet är markerat i rött.
Skala 1:10 000.
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Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan.
Schaktet är markerat i rosa. Skala 1:500.
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