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Inledning 

Med anledning av schaktning för fjärrvärmeledning i Mäster Jons gränd i Falun, 

utfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning i augusti 2012. 

Beslut i ärendet togs av Länsstyrelsen Dalarna (dnr 431-5353-2012) och beställare var 

Falu Energi & Vatten AB.  

Syfte 

Schaktövervakningens syfte var att dokumentera eventuella anläggningar och 

kulturlager i det planerade schaktet. 

Metod 

Arbetet kontrollerades av en arkeolog. Sektioner och schaktbotten gicks igenom och 

handrensades med jämna mellanrum för att följa stratigrafin och upptäcka ev. 

kulturlager och anläggningar. Schaktet mättes in manuellt och fotograferades.  

Kunskapsläge 

Fjärrvärmeschaktet låg i NÖ delen av Faluns gamla stadsområde, RAÄ-nr 68:1. Falu 

stad ingår också som en del i Världsarvet Falun. Mäster Jons gränd drogs sannolikt upp 

efter att staden reglerades och fick ett rätvinkligt gatunät från mitten av 1600-talet. 

Namnet minner om kyrkoherde Mäster Jonas Palma i Stora Kopparbergs kyrka i början 

av 1600-talet. Gränden löper mellan kvarteren Disponenten i öster och Byggmästaren i 

väster, men hörde under medeltiden till området Lundtägten som sträckte sig från 

kyrkbacken i öster ner till Faluån i väster. Möjligen vittnar förledet om en hednisk 

förhistoria och i Lundtägt anlades enligt tradition första kapell på 1300-talet. År 1471 

invigdes bergsmännens storslagna kyrka, Stora Kopparbergs kyrka (Sundström och 

Olsson 1988:67). Inga tidigare arkeologiska undersökningar har gjorts i gränden eller 

angränsande kvarter. 

Undersökning 

Fjärrvärmeschaktet sträckte sig från Mariabacken i NV längs med gatan ner till Mäster 

Jons gränd nr 3 resp 4B. Schaktet var sammanlagt 62 m långt och bredden varierade 

mellan 2,2-6,0 m, vanligen 2,3 m. Det var dock bara den NÖ halvan i hela schaktets 

längd som grävdes till fullt djup på ca 1,1 m, medan den SV halvan endast hade ett djup 

på ca 0,3 m. Orsaken till det var att i SV kanten låg flera äldre ledningar. 

Schaktövervakningen utfördes vid tre tillfällen den 7-9 augusti. De två första dagarna 

pågick schaktarbetet för fjärrvärme ledningen. Schaktet beskrivs från korsningen Mäster 

Jons gränd / Mariabacken mot SÖ. 

Närmast Mariabacken i NV togs en 6x5 m stor yta upp. Djupet varierade beroende på 

anslutningen till befintliga fjärrvärmeledningar och andra ledningar, men nådde som 



djupast 1,1, m under gatunivå. Alla sidor var störda av äldre ledningsschakt utom den 

SÖ sektionen. Från gatunivå och nedåt bestod lagerföljden av,: 

Asfalt, 0,1 m tj 

Sand och småslagg (bärlager), 0,05 m 

Slagg, sten, sand med bränd lera, 0,4 m 

Slagg, sten, sand, kol/sot med bränd lera, 0,1 m 

Grå-beige, varvig lera (naturlig), >0,4 m 

 

I denna sektion syntes också ett kullerstenslager, SV om trottoarkant och 0,9 m in i 

schaktet från NÖ. Kullerstenen var 0,02-0,2 m st och låg samlade i ett 0,8 m långt och 0,3 

m dj lager, direkt under det sandiga bärlagret till asfalten. Det tolkades som en rest efter 

en äldre kullerstenslagd gata. 

Ledningsschaktet fortsatte i gränden SÖ om ytan. Ca en meter S om ytan i NÖ sektionen 

var stratigrafin lite annorlunda, eller kanske bara tydligare: 

Asfalt, 0,1 m tj 

Sand (bärlager), 0,05 m 

Slagg, sten och sand med bränd lera (finskiktat), 0,25 m 

Slagg och kol, 0,25 m 

Grå lera (infiltrerad ovanifrån), >0,4 m 

 

Med små variationer fortsatte sedan denna lagerföljd i schaktet ca 16 m åt SÖ, med den 

skillnaden att slagg- och kollagret djupnade något till 0,4 m tj. 

SÖ därom ersattes slagg- och kollagret av ett ljusare, sandigare och lerigare lager med 

slagg och sten samtidigt som det underliggande gråa lerlagret upphörde. Detta tyder på 

att äldre fyllning hade schaktats ur och återfyllts med ny. Två meter SÖ om denna 

lagerförändring låg en markfiberduk 0,4 m under gatunivå. På duken låg ett bärlager 

med singel och sand. 

Denna nya stratigrafi fortsatte resterande del av schaktet mot SÖ, men djupnade 

succesivt ner till 1,1 m under gatunivå, där den naturliga leran tog vid. Bärlagret på 

markduken tjocknade till ca 0,5 m. 

En orsak till att lagerföljden förändrades, genom att det äldre slagg- och kollagret och 

det gråa, leriga infiltrationslagret ersattes av det ljusare sandlagret m.m., fick i SÖ sin 

troliga förklaring genom en äldre ledning, järnrör, låg i bottnen längs med NÖ 

schaktkanten. 

Ledningsschaktets SV sida är i hela sin längd störd av olika ledningar. 

 

  



Resultat 

Naturlig lera nåddes i hela schaktet, i NV på 0,65 m djup och i SÖ på 1,0 m djup. 

Gatumarken där schaktet togs upp var till största delen genomgrävt av äldre 

ledningsschakt. Endast i NV delen, de första 20 metrarna, fanns äldre kulturlager under 

bärlager till gatan. Det rörde sig om ett slagg- och kollager, vilket kan vara en 

uppfyllning för själva gränden. I denna del fanns även en kullerstensansamling under 

asfalten på en begränsad yta. Resterande schakt mot SÖ var genomgrävt av äldre 

ledningsschakt och en höjning av vägbanan har skett genom en uppfyllning med singel 

och sand på markduk. Denna uppfyllning djupnar mot SÖ, ner till ca 0,5 m. 

Inga fynd eller konstruktioner påträffades. 

Tolkning 

Inga spår efter bebyggelse kunde iakttas i schaktet, utan endast äldre och yngre 

fyllnadslager som bör kunna sättas i samband med gatumarken och uppfyllnaden av 

densamma. Det är inte förvånande då schaktet i stort sett grävdes mitt i grändens 

längdsträckning, varför en ev. breddningar av gränden inte berördes. Under modern tid 

har också en viss utjämning av gränden skett genom att ytterligare utfyllnadsmassor 

påförts i den lägre liggande SÖ halvan. 

Måluppfyllelse 

Syftet med schaktövervakningen var att dokumentera formlämningsförhållandena i 

schaktet, vilket också har gjorts genom beskrivning och tolkning av stratigrafin. 

Sammanfattning 

Med anledning av schaktning för fjärrvärmeledning i Mäster Jons gränd i Falun, 

utfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning i augusti 2012. 

Schaktet var totalt 62 m långt, bredden varierade mellan 2,2-6,0 m, vanligen 2,3 och 

djupet låg på ca 1,1 m. 

Naturlig lera nåddes i hela schaktet, i NV på 0,65 m djup och i SÖ på 1,0 m djup. Endast 

i NV påträffades äldre kulturlager under bärlager till gatan. Det rörde sig om ett slagg- 

och kollager. I denna del fanns även en kullerstensansamling under asfalten på en 

begränsad yta. I SÖ var stratigrafin i schaktet till stora delar stört av äldre 

ledningsschakt och i denna del har också en höjning av vägbanan skett genom en 

uppfyllning med singel och sand på markduk. Fjärrvärmeschaktet verkar endast ha 

berört historisk gatumark, då inga spår efter bebyggelse påträffades. 

Inga fynd eller konstruktioner påträffades. 
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Figurförteckning 

Figur 1. Utdrag ur fastighetskartan med ledningssträckan inringad. Skala 1:10 000 

 

Figur 2. Falu stadskarta med den schaktövervakade sträckan markerad med lila, liksom 

platsen för kullersten och kulturlager. Skala 1:400 

 

Figur 3 Kullerstenslager SV om trottoarkant, sett från V. Foto: Fredrik Sandberg 

 

Figur 4. Äldre slagg och kollager, sett från VSV. Foto: Fredrik Sandberg 

 

Figur 5. Påfört bärlager på markduk, sett från V. Foto: Fredrik Sandberg. 

 

Figur 6. Sandbädd lagd och fjärrvärmerören läggs ner, sett från NNV. Foto: Fredrik 

Sandberg 

 



Figur 1. Fastighetskartan med den schaktövervakade sträckan på Mäster Jons gränd inringad. 
Skala 1:10 000.



Figur 2. Falu stadskarta med den schaktövervakade sträckan markerad med lila, liksom 
platsen för kullersten och kulturlager. Skala 1:400.



Figur 3. Kullerstenslager SV om trooarkant, se från V. Foto: Fredrik Sandberg

Figur 4.  Äldre slagg och kollager, se från VSV. Foto: Fredrik Sandberg
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