
Arkeologisk schaktövervakning

HERRGÅRDEN 6
i samband med schaktning för fjärrvärme
stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun
Dalarna
2012

Rapport dnr 272/11
Anna Lögdqvist



Framsida: Översikt över schaktet längs Engelbrektsgatan. 
Fotograf: Anna Lögdqvist.



Inledning 
I samband med fjärrvärmeutbyggnad i stadsdelen Gamla Herrgården, Falun 
genomförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning i enlighet med 
länsstyrelsens beslut, dnr 431-7713-2011 (figur 1). Det aktuella fjärrvärmeschaktet 
grävdes inom RAÄ-nr 68:1, Falu stad, vilket motsvarar Faluns äldre stadslager. 

Schaktövervakningen genomfördes i november 2011. Uppdragsgivare var Falu 
Energi & Vatten. Arkeologer på plats var Greger Bennström och Anna Lögdqvist. 

Syfte 
Syftet med den arkeologiska schaktövervakningen var att dokumentera 
fornlämningsförhållandena inom det planerade schaktet samt redogöra för 
fornlämningens kunskapspotential. Resultatet skulle utgöra ett fullgott underlag för 
länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och för företagarens fortsatta planering.  

Metod 
Schaktväggarna och schaktbotten undersöktes och finrensades av en arkeolog efter att 
schaktet grävts på djupet. Schaktet och lagren beskrevs samt fotograferades. 

Kunskapsläge 
Fjärrvärmeschaktet låg inom ett sammanhängande område av lämningar bestående av 
Faluns gamla stadsområde, RAÄ-nr 68:1. Falu stad ingår dessutom 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. 
Därefter blev detta en stadsdel för hytt- och gruvarbetare (Bennström 2012). 

Många arkeologiska undersökningar har genomförts inom Falu stad. I Gamla 
Herrgården har tidigare schaktövervakningar för fjärrvärme gjorts, bl.a. längs 
Sturegatan och Hanröleden (Hägerman 2008) samt i Herrgårdsgränd (Bennström 2012).  
Vid dessa schaktövervakningar framkom framförallt påförda slagglager samt en äldre 
gatunivå i Hanröleden och ett kulturlager i Herrgårdsgränd. 

Därtill har en förundersökning gjorts på fastigheten Gamla Herrgården 13 där bl.a. 
bebyggelserester bestående av en syllstensrad och syllstock kunde konstateras (Nordin 
1995). 

Resultat 
Det aktuella schaktet var ca 1,1 m brett och ca 1,0 m djupt. Schaktövervakningen gjordes 
inom en ca 50 m lång sträcka från Herrgårdsgränd i söder, längsmed Engelbrektsgatan 
och in till fastigheten Herrgården 6 i norr (figur 2). 

Under asfalten fanns ett 0,2 m tjockt bärlager bestående av grus. Därunder fanns ett 
relativt homogent slagglager. Inom den södra halvan var lagren omgrävda ner till 0,6 m 
djup, troligen p.g.a. en äldre ledning. 

Vid ”A” fanns ett 0,1 m tjockt, orange/rött lager med sand inom en 5 m lång sträcka, 
ca 0,3 m under dagens gatunivå. Detta lager låg som en lins i slagglagret. Lagret har 



sannolikt samband med hyttverksamheten i området, men utgör troligen inte någon 
konstruktion i sig. 

Vid ”B” fanns en spetsig påle i slagglagret, ca 0,15 m i diameter. Vad denna påle 
representerade går dock inte att säga, men den kan möjligen höra ihop med någon äldre 
hägnad i fastighetsgränsen. 

 Schaktet grävdes inte ner i naturlig mark därför kan arkeologiska lämningar 
fortfarande finnas såväl under som utanför det aktuella schaktets begränsningar. Därför 
bör även eventuella framtida markarbeten i området övervakas av arkeologisk expertis. 

 

Måluppfyllelse 
Följande mål uppfylldes inom ramen för schaktövervakningen: 
– Kunskapen om fornlämningen har fördjupats. 
– Fornlämningsförhållandena inom det aktuella schaktet har klargjorts. 
– Arbetet har utförts inom givna tids- och kostnadsramar. 

Sammanfattning 
I samband med fjärrvärmeutbyggnad i Gamla Herrgården, Falun, genomförde Dalarnas 
museum en arkeologisk schaktövervakning i enlighet med länsstyrelsens beslut. 

Schaktövervakningen berörde en ca 50 m lång sträcka. Det aktuella schaktet var ca 1,1 
m brett och 1,0 m djupt. I schaktet iakttogs påförda slagglager samt en påle med oklar 
funktion. 

Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser för det aktuella 
arbetsföretaget. Äldre lager och/eller konstruktioner kan fortfarande finnas såväl under 
som utanför det aktuella schaktets utbredning, varför även eventuella framtida 
markarbeten i området bör övervakas av arkeologisk expertis. 
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Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-7713-2011 
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Koordinater, SV (RT 90, 2,5 gon V): X672 146, Y148 9902 
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Utförandetid: 15-17 november 2011 
Schaktlängd: ca 50 m 
Fälttid:  2 timmar 
DM projektnummer: 1488 
DM diarienummer: 272/11 
Arkeologisk personal: Greger Bennström, Anna Lögdqvist 
Fältarbetsledare: Anna Lögdqvist 
Projektansvarig: Anna Lögdqvist 
 
Dokumentationsmaterialet bestående av 1 foto förvaras på Dalarnas museum. 
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Figur 1. Utsnitt ur fastigheteskartan över Falun. Det aktuella exploateringsområdet i Gamla Herrgården
ligger inom den röda cirkeln. De lila områdena visar formlämningar ur FMIS. Hela Falun innerstad utgör
RAÄ- nr 68:1, vilket motsvarar Faluns äldre stadslager. RAÄ-nr 109:1 utgär område med gruv- och
hyttlämningar tillhörande Falu gruva. Skala 1:10 000.
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Figur 2. Utsnitt ur fastighetskartan med det aktuella schaktet längs Engelbrektsgatan ritat i rött. Förutom
påförda slagglager framkom vid "A" ett sandlager som troligen har samband med hyttverksamheten i
området. Vid "B" fanns en påle som möjligen har något med fastighetsgränsen att göra.
Skala 1:500
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