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Inledning 
Våren 2013 var Falu Elnät tvungna att genomföra grävarbeten vid korsningen 
Stigaregatan – Hanröleden i Falu stad och kommun, se bilaga 1. Arbetet 
förorsakades av ett akut uppkomet kabelfel. Då grävarbetet skulle ske inom 
hyttområdet RAÄ-nr 51:1 och i närheten av vändrosten RAÄ-nr 15:1 och 
husgrunden RAÄ-nr 15:2 fick Dalarnas museum i uppdrag att genomföra en 
arkeologisk schaktövervakning. Lämningarna ligger dessutom inom området 
för Världsarvet Falun. Beslut om schaktövervakningen togs av Länsstyrelsen 
Dalarna, dnr 431-5240-2013, och beställare var Falu Elnät AB. 

Hyttområdet RAÄ-nr 51 är ca 355x290 meter och består av en slaggvarp 
samt fyra rostanläggningar.  Av vändrosten RAÄ-nr 15:1 syns ingenting. Den 
har troligen tagits bort eller täckts över i samband med anläggandet av gång- 
och cykelbanan och Hanröleden. Det samma gäller för husgrunden RAÄ-nr 
15:2. 

 

Syfte / Målsättning 
Syftet med schaktövervakningen var att dokumentera eventuella 
anläggningar och kulturlager i schakten samt att se till att skador inte uppkom 
på omgivande anläggningar. 

 

Metod 
Schakten grävdes med grävmaskin utrustad med planskopa. Grävningen 
skedde skiktvis ned till önskat djup under övervakning av en arkeolog. Där 
eventuella kulturlager och/eller anläggningar kunde misstänkas rensades 
schaktväggarna för hand. Schakten mättes in, beskrevs och fotgraferades. 

 

Resultat 
Schakt 1 togs upp inom hyttområdet RAÄ-nr 51:1, norr om gång- och 
cykelvägen och öster om Hanröleden, se bilaga 2. Schaktet var knappt 10 
meter långt (N-S), 1 meter brett och 0,3 meter djupt. Under ett ca 0,3 meter 
tjockt slagglager framkom sandlagret där de gamla elledningarna låg. Inga 
kulturlager eller anläggningar av arkeologiskt intresse påträffades.  
 
Schakt 2 togs upp ca 10 meter söder om platsen för vändrosten RAÄ-nr 15:1,  
söder om gång- och cykelvägen och öster om Hanröleden, se bilaga 2. Schaktet 
var 5,5 meter långt (NO-SV), 1,4-2 meter brett och 0,5 meter djupt. Under det 
ca 0,5 meter tjocka slagglager framkom ett sandlager i vilket elledningarna låg. 
I östra hörnet av schaktet och i slagglagret var en större sten, minst 0,8x0,6x0,4 
meter stor. I övrigt påträffades inga kulturlager eller anläggningar av 
arkeologiskt intresse. 
 



Schakt 3 togs upp drygt 20 meter sydöst om husgrunden RAÄ-nr 15:2, söder 
om gång- och cykelvägen och väster om Hanröleden, se bilaga 2. 
Schaktet var 5 meter långt (Ö-V) 2-3 meter brett och 0,5 meter djupt i söder 
och 1,0 meter djupt i norr. Under det upptill 0,8 meter tjocka slagglagret 
framkom ett sandlager i vilket ledningarna låg. Inga kulturlager eller 
anläggningar av arkeologiskt intresse påträffades. 

Slutsatser och utvärdering 
Schakt 1 och 2 grävdes i stort sett bara där elledningarna tidigare hade 

grävts ned. Det var därför inte konstigt att inga äldre lager eller 
konstruktioner kunde iakttas i själva schakten. Inte heller i schaktväggarna 
kunde något av arkeologiskt intresse iakttas. Det enda var en större sten i 
östra hörnet av schakt 2. Stenen låg i slagglagret och måste var ditförd. Då 
schaktet inte berörde området utanför ledningsschaktet, är det omöjligt att 
avgöra om stenen ingått i någon konstruktion eller om den följt med 
slaggmassorna.  

Schakt 3 fick göras något bredare än själva ledningsschaktet eftersom det 
låg i en ganska brant sluttning ned mot gång- och cykelvägen. Om inte 
schaktet hade gjorts bredare så hade slaggmassorna i den södra kanten rasat 
ned i schaktet. Samma problem måste dock ha funnits när man en gång 
grävde ned elledningarna, varför det är troligt att det 0,8 meter tjocka 
slagglagret redan var omrört. 

Då schakten bara grävdes ned till elledningarna, vilka låg på 0,3-0,8 meters 
djup kan det finnas ytterligare lager och/eller anläggningar under de aktuella 
schaktens botten. 

 

Sammanfattning 
Våren 2013 behövde Falu Elnät utföra grävarbeten vid korsningen 
Stigaregatan Hanröleden, Falu stad och kommun. Arbetet berörde 
hyttområdet RAÄ-nr 51 samt vändrosten RAÄ-nr 15:1 och husgrunden RAÄ-
nr 15:2 och Dalarnas museum fick därför utföra en schaktövervakning. Tre 
schakt togs upp, två öster om Hanröleden och ett väster om Hanröleden. De 
tre schakten, som var 5-10 meter långa, 1-3 meter breda och 0,3-0,8 meter 
djupa, togs upp där elledningar tidigare grävts ned. Inga kulturlager eller 
anläggningar kunde iakttas i schakten eller schaktväggarna. Kulturlager 
och/eller anläggningar kan finnas kvar under botten på schakten. 

 

 

 

 

 



Referenser/Arkiv 
FMIS. Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation, www.fmis.raa.se 

 

Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-5240-2013-1 
Socken: Falu stad 
Fornlämning, RAÄ-nr: 15:1-2 och 51:1 
Fastighet: Falun 7:7 
Koordinater, mitten: N 6718764 
(SWEREF99 TM) E 533770 
Höjd (RH 2000): 125 m.ö.h. 
Inmätning: Manuell 
Utförandetid: april 2013 
Undersökt yta, kvadratmeter: 41 
DM projektnummer: 1509  
DM diarienummer: 48/14 
DM foto accesionsnr: DM 2013 51 
Arkeologisk personal: Greger Bennström, Anna Lögdqvist  
Projektansvarig: Greger Bennström 
 
Dokumentationsmaterialet bestående av 10 foton, shapefiler och anteckningar 
förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs. 
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