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Inledning
Falu Energi & Vatten behövde göra geoteknisk och miljö‐provtagning inför
planerad exploatering av fastigheterna Syrafabriken 4 och Ingarvet 1:1 norr om
fjärrvärmeverket i Falu stad och kommun, se bilaga 1. Då grävarbetet berörde
fornlämningar i form av gruv‐ och hyttområdet RAÄ‐nr 109:1 och två
bebyggelselämningar, RAÄ‐nr 90:1 och 100:1, fick Dalarnas museum i uppgift att
genomföra en arkeologisk schaktövervakning i samband med grävarbetet. Totalt
grävdes fyra provgropar, av vilka två övervakades av arkeolog från Dalarnas
museum. Beslut om schaktövervakningen togs av Länsstyrelsen Dalarna, dnr 431‐
11637‐2013, och beställare var Falu Energi & Vatten.

Syfte/Målsättning
Syftet med schaktövervakningen var att se till att inga lämningar kom till skada
och att försöka fastställa fornlämningsförhållandena i groparnas omedelbara
närhet.

Metod
En översiktlig analys av historiskt kartmaterial gjordes innan fältarbetets start.
Innan grävmaskinen körde fram och grävarbetet startade granskades terrängen
för att undvika skador på befintliga lämningar. Påträffade lämningar noterades
och mättes in.
Groparna grävdes med grävmaskin. Grävningen skedde skiktvis ned till orörd
mark under övervakning av en arkeolog. Groparna och markförhållandena
dokumenterades i skrift och genom fotografering. Positionen för groparna och
lämningarna mättes in med GPS kopplad till handdator med underlagskartor.

Resultat
De två bebyggelselämningarna, RAÄ‐nr 90:1 och 100:1, bestod enligt FMIS av
olika grunder från boningshus och uthus samt odlingslämningar i forma av
rösen, stensträngar, diken, stenröjda ytor och terrasseringar. RAÄ‐nr 100:1 ligger
helt inom gruv‐ och hyttområdet RAÄ‐nr 109:1 medan RAÄ‐nr 90:1 ligger ca 150
meter väster ut, se bilaga 2. Några av grunderna inom RAÄ‐nr 100:1 var helt eller
delvis gjutna av betong, medan övriga grunder bestod av syllstenar.
På en karta från 1777 (U9‐1:4) finns två gårdsplatser och ett tiotal kålgårdar ca
250 m sydöst om det aktuella undersökningsområdet. På den ekonomiska kartan
från 1965 är området vid RAÄ‐nr 90:1 utritat som en rektangulär fastighet med
tomtmark och tre byggnader. Tomten ligger tillsammans med flera andra
liknande tomter vid en väg i nordväst‐sydöstlig riktning. RAÄ‐nr 100:1 redovisas
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på samma karta med sju byggnader och en väg som ansluter från öster. Ingen
öppen tomt‐ eller odlingsmark redovisas, dessutom ser fastighetsgränserna
väldigt märkliga ut.
Totalt grävdes fyra provgropar varav två stycken övervakades av en arkeolog
från Dalarnas museum. De två groparna som inte övervakades låg inom RAÄ‐nr
90:1 respektive i västra kanten av RAÄ‐nr 109:1.
Av de gropar som övervakades togs den första (Provgrop 1) upp i en liten stenfri
glänta i annars småkuperad och storblockig moränmark. Platsen låg precis väster
om avgränsningen för RAÄ‐nr 109:1. Den andra (Provgrop 2) togs upp i södra
delen av RAÄ‐nr 100:1 mellan en vägbank, en husgrund och en terrassering, se
bilaga 2.
Provgrop 1. Gropen var ca 4x4 meter och ca 5 meter djup. Under marktäcket
bestående av mossa och förna framkom beige varvig silt/lera. Leran fortsatte ned
till gropens botten och visade inte några spår av mänsklig påverkan. I gropen
framkom några större stenblock/berghällar.
Provgrop 2. En grop påbörjades men på 1,5‐2 meters djup framkom en elkabel
och ett avlopps‐/vattenrör av glaserat gods varför grävningen avslutades. Den
nya gropen togs upp direkt söder om den första. Gropen var 3x3 meter och ca 4
meter djup. Under torv och förna framkom ett 0,5 meter tjockt lager av brunaktig
morän. Därunder och ned till gropens botten var grå morän. Moränen visade inte
några spår av mänsklig påverkan.

Slutsatser och utvärdering
Ingen bedömning gjordes av RAÄ‐nr 90:1 då denna grop redan var grävd och
igenfylld. Avgränsningen väster ut för RAÄ‐nr 109:1 inom det aktuella
undersökningsområdet verkar vara korrekt. Terrängen mellan RAÄ‐nr 109:1 och
Ingarvets industriområde består huvudsakligen av småkuperad storblockig
moränmark.
Vid den översiktliga inventeringen av RAÄ‐nr 100:1 kunde konstateras att
spår efter de grunder och vägar som finns på ekonomiska kartan var synliga i
terrängen. Dessutom fanns minst en odlingslämning inom området.
I den två provgroparna kunde inga kulturlager eller andra spår av mänsklig
aktivitet iakttas. När det första försöket att gräva vid Provgrop 2 gjordes
påträffades sentida utfyllnadsmaterial. Detta fick sin förklaring av en elkabel och
en rörledning som påträffades på ca 1,5 meters djup.
Utifrån den översiktliga kartstudie som gjordes har åldern på de två
bebyggelselämningarna inte kunnat fastställas. Själva grunderna är relativt
sentida, men det finns spår av betydligt äldre lämningar i området. En av

groparna som redan grävts när schaktövervakningen kom till stånd låg i ett
område där det sannolikt finns äldre odlingslämningar. En tidigare
undersökning, ca 300 meter söder ut, visar att de rektangulära tomter på
ekonomiska kartan som RAÄ‐nr 90:1 tillhör, är spåren efter egnahemsområdet
Västermalm. Egnahemsområdet anlades i början av 1900‐talet och avvecklades
under 1960‐1970‐talen då Ingarvets industriområde anlades. Dessa
egnahemstomter anlades i sin tur på mark som tillhört en äldre gård, vilken
dateras till 1700‐1800‐tal. Samma undersökning visade även att det funnits
kålgårdar eller rovvretar i området redan på 1200‐talet (Lögdqvist & Sandberg
2007). Det finns också vissa tecken på att odlingsytor kan ha tagits upp i området
redan på 600–800‐talet (Pagoldh 1992 och 1993, Lögdqvist & Sandberg 2007).
Kartstudien visade att det även har funnits tomter och odlingar i sydöst på 1770‐
talet.

Sammanfattning
Falu Energi & Vatten behövde gräva fyra provgropar för geoteknisk‐ och miljö‐
provtagning norr om fjärrvärmeverket i Falun. Arbetet berörde ett gruv‐ och
hyttområde, RAÄ‐nr 109:1 och två bebyggelselämningar, RAÄ‐nr 90:1 och 100:1.
Grävningen för två av groparna, som berörde RAÄ‐nr 100:1 och 109:1,
övervakades av en arkeolog från Dalarnas museum. Syftet med övervakningen
var att se till att inga lämningar kom till skada och att fastställa
fornlämningsförhållandena i groparnas omedelbara närhet. Tidigare
undersökningar har visat att det i närområdet finns lämningar efter bebyggelse
och odling. Bebyggelsen har daterats från åtminstone 1700‐tal fram 1900‐talets
början. Odlingslämningarna kan vara så gamla som från 600–800‐tal.
Groparna grävdes skiktvis ned till naturlig mark med grävmaskin. Ingen
påverkan från mänsklig aktivitet kunde iakttas i groparna. De lämningar som
kunde iakttas i terrängen härrör sannolikt från 1900‐talsbebyggelsen då de finns
utritade, men verkar övergivna, på den ekonomiska kartan från 1965.
Inga ytterligare arkeologiska insatser var nödvändiga för det här aktuella
arbetsföretaget. Inga fynd tillvaratogs.
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Dokumentationsmaterialet bestående av 7 foton, shapefiler och anteckningar
förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet inom den röda cirkeln. Skala 1:10 000
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Bilaga 2. Alla provgroparna markerade med grå punkter. P1 och P2 är de övervakade groparna. Begränsningen
för RAÄ-nr 90:1, 100:1 och 109:1 markerat med ljusrött och husgrunder, vägbank och odlingsyta markerat
med rött. Skala 1:2 000.

