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Framsida: Översikt över västra delen av schaktet. Det var 
endast inom denna del som intakta äldre lager gick att följa i 
schaktet. Närmare Falubron fanns endast moderna fyllnads-
massor. Bilden är tagen från SÖ. Fotograf: Anna Lögdqvist.



Inledning 
I samband med markarbeten för fjärrkyla invid Falubron genomförde Dalarnas museum 
en arkeologisk schaktövervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 431-2502-11. 
Exploateringsområdet ligger inom RAÄ-nr 68:1, Falu stad och kommun, Dalarna, vilken 
utgörs av Faluns äldre stadslager (figur 1). 

Schaktövervakningen genomfördes i juni-augusti 2011. Uppdragsgivare var Falu 
Energi & Vatten AB. Arkeologisk personal på platsen var Anna Lögdqvist. 

Syfte 
Syftet med schaktövervakningen var att dokumentera fornlämningsförhållandena inom 
den del av arbetsföretaget som omfattades av schaktövervakning. Resultatet skulle 
utgöra ett fullgott underlag för länsstyrelsens fortsatta tillståndsprovning och för 
företagets fortsatta planering. 

Metod 
En arkeolog följde delvis schaktningsarbetena, men längs större delen av sträckan 
besiktades schaktet av en arkeolog efter att schaktet grävts på djupet. Schaktväggarna 
rensades för hand och de olika lagren beskrevs samt fotograferades. Schaktet mättes in 
manuellt med hjälp av angränsande byggnader och väg. 

Kunskapsläge 
Exploateringsområdet ingår i RAÄ-nr 68:1, Falu stad, vilket utgör Faluns äldre 
stadslager, d.v.s. det område inom vilket äldre lämningar och/eller lager tillhörande Falu 
stad kan finnas (figur 1). Schaktet grävdes längs den gamla Falubrons sträckning och 
fram till Kopparvågen, vilket utgör ett mycket centralt ställe i Falun, såväl sett till 
dagens stad som historiskt. Det nuvarande huset vid Kopparvågen byggdes 1775, men 
på samma plats stod även den gamla kopparvågen som byggdes 1633, möjligen har 
platsen använts för kopparvägning även innan 1600-talet. Vidare bör Falubron vara en 
av Faluns äldsta broar. 

Under senmedeltiden verkar det ha funnits två broar över Faluån, Falubron och bron 
vid Borns hyttegård. Bron vid Borns hyttegård bör vara äldst med tanke på läget och 
placeringen av Stora Kopparbergs kyrka (Carlsson 2011). Broarna förband viktiga 
vägstråk och via Falubron kunde man ta sig från Tuna- och Torsång/Aspeboda vidare 
mot Svärdsjö och Gävle. Falubron var tidigare mycket långsträckt och gick över ett sankt 
parti ända från Stora torget fram till Myntgatan. 

Trädgårdsmästare Lindberg, verksam i Falun under 1930-40-tal, har gjort iakttagelser 
vid det s.k. Egnellska huset, strax SV om det nu aktuella schaktet. Bl.a. har några 
timmerstockar tolkats som rester efter övre änden av Falu bro. Även i samband med 
markarbeten för en avloppsledning som grävdes över Hälsingtorget omkring år 1960 
gjordes iakttagelser om timmerkonstruktioner som kan ha samband med Falu bro 
(Lögdqvist 2011). 



Undersökning 
Schaktet var ca 50 m långt, 1,7 m brett och omkring 1,5 m djupt (figur 2). Öster om 
Falubron fanns endast omgrävda fyllnadsmassor bestående av slaggblandad sand med 
omkring 0,1 m stora, runda naturstenar. Även väster om bron och fram till infarten till 
Hälsingtorget var marken omgrävd, främst p.g.a. korsande ledningar. 
Fyllningsmaterialet bestod även här av sand med runda naturstenar. Denna typ av 
fyllning känns väldigt modern för Falun där tjocka utfyllnadslager av slagg är mer 
vanligt. 

Väst om infarten till Hälsingtorget fanns äldre bevarade lager inom den norra 
schaktväggen, längs Stigaregatan. Lagren gick att följa inom en ca 3 m bred sträcka, 
därefter låg plåtar lagda över schaktet vilket försvårade schaktövervakningen, men var 
nödvändiga för trafiksituationen. I den södra schaktväggen var lagerföljden inte lika 
tydlig. Däremot kunde ytterligare en kullerstensnivå följas bitvis, ca 1,2 m ner i schaktets 
västra del, södra schaktväggen mot Hälsingtorget. 

Det tvärschakt som grävdes in mot Kopparvågen fanns endast omrörda sand- & 
gruslager. 
 
Lagren i den norra schaktväggen i Stigaregatan var som följer, 
 beskrivet uppifrån och ner: 

 
Asfalt     0,1 m tjockt 
Bärlager/sten & grus   0,1 m tjockt 
Brunt sandlager, lite tegel och slagg 0,2 m tjockt 
Kullersten, runda ca 0,15 m i diam. 0,1 m tjockt 
Grå sand, ”sättsand”   0,1 m tjockt 
Brun sand med slagg   0,1 m tjockt 
Mörkbrun sand med slagg   0,3 m tjockt 
Sintrad slagg    0,1 m tjockt 
Sand, lite träpinnar   0,1 m tjockt 
Slaggbitar, ca 0,1-0,4 m stora  0,3 m tjockt 

Tolkning 
Det var framförallt inom den norra delen av schaktet som äldre lager fanns intakt 
bevarade. En tidigare vägyta bestående av kullersten fanns ca 0,4 m under dagens 
marknivå. Kullerstenen bestod av omkring 0,15 m stora runda naturstenar. Ytterligare 
en kullerstensnivå fanns ca 1,2 m ner i schaktet bitvis inom den södra schaktväggen. 
Kullerstensbeläggningar som dessa har även tidigare kunnat konstateras vid markarbete 
i Stigaregatan (bl.a. Lögdqvist 2011). Den övre kullerstensnivån torde inte vara äldre än 
1900-tal medan den lägre stämmer bättre överens med den i Stigaregatan tidigare 
undersökta nivån. Med tanke på djupet och att det låg påförda slagg och gruslager ovan 
kan den undre kullerstensnivån förslagsvis vara från 1700-tal, men troligen inte äldre. 
Ca 1 m under dagens marknivå fanns ett lager med sintrad slagg inom den norra 
schaktväggen, detta lager kan representera en tidigare vägnivå/arbetsyta. Direkt under 



den sintrade slaggen fanns ett sandlager med inslag av träpinnar och annat organiskt 
material. Troligen har detta lager avsatts på ytan och kan ha att göra med en äldre 
bebyggelsefas i området. Under detta lager fanns ett minst 0,3 m tjockt slagglager som 
även fortsatte under det aktuella schaktdjupet. Detta betyder att äldre lämningar 
och/eller kulturlager fortfarande kan finnas bevarade under det aktuella schaktdjupet. 
Äldre lämningar och/eller kulturlager kan även finnas utanför det aktuella schaktets 
begränsningar. 

 

Måluppfyllelse 
Syftet med schaktövervakningen var att dokumentera fornlämningsförhållandena inom 
anvisade delar i schaktet, vilket vi gjort. Falu stad är uppbyggt på flera meter tjocka 
slagglager inom det aktuella exploateringsområdet. Då schaktet endast grävdes 1,5 m 
djupt ligger de äldsta nivåerna naturligtvis under det nu aktuella schaktdjupet. Därtill 
bör nämnas att det endast fanns omrörda lager inom stora delar av schaktet, framförallt 
på båda sidor om Falubron, p.g.a. tidigare utförda ledningsdragningar, således framkom 
inget bevarat av den äldre Falubron. 

Sammanfattning 
I samband med markarbeten för fjärrkyla invid Falubron, del av RAÄ-nr 68:1, Falu stad, 
genomförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning i enlighet med 
länsstyrelsens beslut. Schaktet var ca 50 m långt, ca 1,7 m brett och upp till 1,5 m djupt. 
Schaktet grävdes inte ner i naturlig mark. Inga anläggningar eller tydliga äldre lager 
framkom i schaktet. Två äldre vägnivåer med kullersten framkom ca 0,4 m respektive 
1,2 m under dagens marknivå. Därtill fanns en möjlig äldre vägnivå/arbetsyta ca 1 m ner 
i schaktet bestående av sintrad slagg. Omedelbart under detta fanns ett kulturpåverkat 
lager med sand och träpinnar. 

Anläggningar och kulturlager kan fortfarande finnas bevarade under det aktuella 
schaktdjupet samt utanför schaktets begränsningar. Dalarnas museum förordar därför 
att även eventuella framtida markarbeten bör övervakas av en arkeolog. 

Referenser 
Carlsson, E. 2011. Arkeologiska undersökningar på fastigheten Falan 22. 1600-

talsbebyggelse inom stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun. Dalarna. Dalarnas 
museum Arkeologisk Rapport 2011:9. Falun. 

Lögdqvist, A. 2011. Arkeologisk schaktövervakning Stigaregatan i samband med 
ledningsdragning, RAÄ 68, Falu stad och kommun, Dalarna. Dalarnas museum 
Arkeologisk Rapport 2011:7. Falun. 
 
Arkiv 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation på nätet www.fmis.raa.se  

 

http://www.fmis.raa.se/


Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-2502-11 
Länsstyrelsens beslutsdatum: 2011-05-10 
Ekonomiskt kartblad: 13F4h, 13F4i 
Socken: Falu stad 
Fornlämning, raä nr: 68:1 
Fastighet: Falun 7:7 
Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V): x 6720948, y 1490322 
Inmätning: Manuell 
Uppdragsgivare: Falu Energi & Vatten AB 
Utförandetid: 2011-06-29 tom 2011-08-19 
Schaktlängd: ca 50 m 
Fälttid:  24 timmar 
Grävmaskintid: - 
DM projektnummer: 1475 
DM diarienummer: 169/11 
Arkeologisk personal: Anna Lögdqvist 
Fältarbetsledare: Anna Lögdqvist 
Projektansvarig: Eva Carlsson 
 
Dokumentationsmaterialet bestående av fem foton förvaras på Dalarnas museum. Inga 
fynd tillvaratogs. 
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Figur 1. Utsnitt ur fastighetskartan över Falun. Det aktuella exploateringsområdet ligger inom denvita cirkeln. Fornlämningar ur FMIS är markerade med lila. Skala 1:20 000.
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Figur 2. Det aktuella schaktet Vid Falubron, här markerat med rött. Det var endast i den västra delen av schaktet, i Stigaregatan, som äldre lager fanns bevarade. Området är markerat med en blå linje.Skala 1:500.
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