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Inledning
Med anledning av schaktning för fjärrvärme på en kortare sträcka i Engelbrektsgatan
och i korsningen Engelbrektsgatan/Berghauptmansgatan i Falun utfördes en arkeologisk
förundersökning i form av schaktövervakning 2010. Beslut i ärendet togs av
Länsstyrelsen Dalarna (dnr 431-6117-10) och beställare var Falu Energi & Vatten AB.

Syfte
Övervakningens syfte var att dokumentera eventuella äldre anläggningar och
kulturlager i det planerade schaktet.

Metod
Markarbetena följdes av en arkeolog och vissa partier av sektionerna och schaktbottnen
med misstänkta äldre lager finrensades.

Kunskapsläge
När fjärrvärme drogs i Berghauptmansgatan 1987 övervakade museet arbetet. I
korsningen Berghauptmansgatan/Engelbrektsgatan fanns inget av intresse. I
Engelbrektsgatan ca 17 m SÖ om korsningen påträffades däremot ett kulturlager från
1600-1700-talet (Ros 1988:5).

Undersökning
Schaktövervakningen utfördes vid två tillfällen den 20 oktober och då var schaktet i
huvudsak färdiggrävt och fjärrvärmeledningar höll på att läggas ner. Schaktet låg i
Engelbrektsgatan och i korsningen Engelbrektsgatan/Berghauptmangatan och var 30 m
långt, 1,2-1,6 m brett och 1,05-1,25 m djupt. I korsningen Berghauptmansgatan/Engelbrektsgatan grävdes schaktet fram till huvudfjärrvärmeledningen. På tomterna i kv
Bergsfogden i NO grävdes inte fjärrvärmeledningarna ner alls, utan hängdes upp på
husväggen.
I SV änden, i korsningen Berghauptmansgatan/Engelbrektsgatan fanns endast gamla
ledningsschakt, fjärrvärme, el, Falu stadsnät(?), etc., vilka sträckte sig 2 m in (NNV) i
Engelbrektsgatan. Ca 0,7 m under gatunivå och ner under schaktbotten låg ljusgrå
småstenig morän, troligen naturlig. Därovan ledningsfyllning i NV kanten och i övrigt
modernare vägfyllning, grus, sand och makadam. Detta gällde även där schaktet
korsade Engelbrektsgatan.
På östra sidan om Engelbrektsgatan låg lerig ljus, beige-grå morän 0,6-0,7 m under
gatunivå och ner under schaktbotten, antagligen naturlig. Även ovanpå denna morän
låg modernare vägfyllnadsmaterial som grusig sand och makadam. I östra kanten låg en
elledning i sandfyllning.
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Resultat
Fjärrvärmeschaktet berörde inte äldre lager, utan endast moderna fyllningslager
bestående av sand och makadam för lednings- och gatufyllningar. På 0,6-0,7 m djup låg
den naturlig lerig-småstenig morän.

Sammanfattning
Dalarnas museum utförde en schaktövervakning i samband med schaktningar för
fjärrvärme i Engelbrektsgatan och korsningen Engelbrektsgatan/Berghauptmansgatan i
Falun i oktober 2010.
Ledningsdragningen berörde inte äldre lager, utan endast moderna fyllningslager direkt
på naturlig morän.

Referenser
Ros, J. 1988. Arkeologisk schaktkontroll, fjärrvärmeutbyggnad etapp III, 1987, Falu stad.
Dalarnas museum arkeologisk rapport 1988:14 (stencil)

Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Länsstyrelsens beslutsdatum:
Socken:
Fornlämning, raä nr:
Fastighet:
Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V):
Höjd (RH 70):
Inmätning:
Uppdragsgivare:
Utförandetid:
Undersökt yta, kvadratmeter:
Schaktlängd:
Fälttid:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
Arkeologisk personal:

431-6117-10
2010-10-13
Falu stad
68
Engelbrektsgatan, Bergsfogden 7:1
x6720654 y1490364
115,5 / 114,0
Manuellt, utifrån ledningskarta och hus
Falu Energi & Vatten AB
2010-10-20
42
30 m
3 tim
1464
105/10
Fredrik Sandberg

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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Fjärrvärmeschaktets läge i stadsdelen Elsborg är markerad med röt. Fa stighetskartan. Sk al a 1: 10 000. 
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