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Inledning 
Med anledning av schaktning för fjärrvärme vid fastighet Rostbruket 7 i 
Herrgårdsgränd i Falun genomförde Dalarnas museum en arkeologisk förundersökning 
i form av schaktövervakning i november 2011. Beslut i ärendet togs av Länsstyrelsen 
Dalarna (dnr 431-6427-2011) 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. Schaktet mättes in manuellt och beskrevs. 
Schaktväggen finrensades och partier av profilen dokumenterades genom ritning och 
fotografering med digitalkamera. 

Kunskapsläge 
Fjärrvärmeschaktet låg inom ett sammanhängande område av lämningar bestående av 
Faluns gamla stadsområde, RAÄ-nr 68:1. Falu stad ingår också som en del i Världsarvet 
Falun. Stadsdelen Gamla Herrgården har medeltida belägg. År 1336 omnämns att Borns 
fogdegård låg i området. Fogdesätet fanns kvar till 1630-talet då dess korsbyggnad 
flyttades för att disponeras som provisorisk gudstjänstlokal i staden. Området blev efter 
detta en stadsdel för hytt- och gruvarbetare. På 1728 års karta var området bebyggt 
ungefär i sin nuvarande omfattning (Sundström och Olsson 1988). 

Undersökning 
Schaktövervakningen utfördes under två dagar i början av november 2011. Schaktet var 
då i huvudsak färdiggrävt, men rören var ännu inte lagda. Schaktet låg i 
Herrgårdsgränd och började ca 11 meter in från Sturegatan och gick fram till 
Engelbrektsgatan. Totalt var schaktet ca 43 meter långt, 1,5 meter brett och intill 0,9 
meter djupt. Det var dock bara halva bredden, den åt norr, som var grävd ned till 0,9 
meters djup. 
I den nordöstra delen av schaktet, mot Engelbrektsgatan, kunde fyra olika sandlager 
iakttas under kullerstensbeläggningen. Dessa var 0,04-0,10 meter tjocka. Därunder 
framkom ett ganska homogent slagglager ned till 0,8 meters djup. 

I sydvästra delen, mot Sturegatan, var samma homogena slagglager i botten. Ovanpå 
detta var ett 0,1 meter tjock, något humöst kulturlager, huvudsakligen bestående av 
fragment av slagg, tegel, träflis och läder. Däröver var ett brunt lager av slagg och sand 
och sedan ett svart lager av slagg och kol. Sedan var ett brunt lager av slagg och grus 
och ett grått lager med sand och grus. Slutligen var ett gråbrunt sand- och gruslager 
samt överst kullerstensbeläggningen med sättsand. En profil ritades åt nordväst 14 
meter från sydvästra hörnet på huset Sturegatan 108, se figur 3.  



Resultat 
I sydvästra halvan av schaktet, mot Sturegatan, framkom ett ca 0,1 meter tjockt 
kulturlager på ca 0,5 meters djup. Kulturlagret innehöll dock inte några daterbara fynd. I 
övrigt var olika fyllningslager bestående av slagg, grus och sand. Inga anläggningar eller 
andra strukturer kunde iakttas i schaktet. Schaktet grävdes inte ner till naturlig mark. 

Tolkning 
Det är svårt att göra någon tolkning av det påträffade kulturlagret då det redan var 
genomgrävt när schaktövervakningen gjordes och därigenom endast kunde iakttas i 
schaktväggen. Det kunde dock konstateras kulturlagret överlagrades av flera 
utfyllningslager. Det är möjligt att äldre anläggningar kan finnas under det aktuella 
schaktdjupet. 

Måluppfyllelse 
Syftet med schaktövervakningen var att dokumentera formlämningsförhållandena inom 
schaktet. Det kulturlager som kunde konstateras i schaktväggen dokumenterades 
genom profilritning. Inga anläggningar kunde iakttas i schaktet.  

Sammanfattning 
I samband med grävning för fjärrvärme i Herrgårdsgränd, mellan Sturegatan och 
Engelbrektsgatan, genomförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning. 
Schaktet var 43 meter långt, 1,5 meter brett och 0,9 meter djupt. I sydvästra halvan av 
schaktet, mot Sturegatan, kunde ett kulturlager iakttas på ca 0,5 meters djup. I övrigt var 
olika utfyllningslager av slagg, grus och sand. På ca 0,6 meters djup var ett homogent 
slagglager som fortsatte till schaktets botten. Schaktet grävdes inte ner till naturlig mark. 
Dalarnas museum anser att inga ytterligare arkeologiska insatser behövs för det aktuella 
arbetsföretaget. 
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Arkeologisk personal: Greger Bennström  
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Dokumentationsmaterialet bestående av 5 digitala foton och en profilritning förvaras på 
Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs. 

 

Figurförteckning 
Figur 1. Utdrag från fastighetskartan med undersökningsområdet inringat. Skala 1:10 
000 
 
Figur 2. Schaktet för fjärrvärme i Herrgårdsgränd markerat med rött. Skala 1:400 
 
Figur 3. Profilen i sydvästra delen av schaktet. Ritat mot nordväst. Skala 1:20 
  
 



Figur 1.  Utdrag från fastighetskartan med undersökningsområdet inringat. Skala 1:10 000
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Figur 2.  Schaktet för fjärrvärme i Herrgårdsgränd markerat med rött. Skala 1:400
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