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Inledning 
Trafikverket har schaktat för nytt styrskåp med kabelanslutning för 
trafikreglering utanför Gula villan vid Hanröleden (bilaga 1). Schaktningen 
sker inom fornlämning Falun 109:1. Länsstyrelsen har därför beslutad att 
schaktningen skall följas av en arkeolog från Dalarnas museum, lst dnr 431-
3791-2014. 

Fornlämning Falun 109:1 täcker ett relativt stort område och inom det finns 
ytterligare lämningar registrerade i FMIS. Öster om undersökningsytan ligger 
ett stort slaggvarp, det största sammanhängande idag återstående området 
med slagg efter kopparhanteringen i Falun och ett antal rostar, Falun 51:1, 
samt en skärpning, Falun 102:1. Väster om Hanröleden finns rostbatteriet 
Falun 53:1, hyttlämningen Falun 54:1 och platserna för några bortschaktade 
lämningar. 

Syfte 
Den arkeologiska förundersökningen skall närmare klargöra 
fornlämningsförhållandena inom den yta där schaktningen utförs. 

Metod 
Schaktet dokumenterades när det var färdiggrävt. Delar av schaktväggar och  
-botten rensades för hand, beskrevs och fotograferades. Schaktet mättes in 
manuellt utifrån kabelplanen. 
 

 
Schaktet fotograferat från cykelbanan i sydväst. Foto Eva Carlsson 
 



Resultat 
Schaktningen gjordes vid tomtgränsen mellan Gula villan och cykelbanan vid 
Hanröleden. Det grävdes i själva grindhålet.  Där stod redan ett styrskåp och 
det nya skulle ställas upp bredvid. Kablarna som tidigare gått till Gula villan 
källare skulle kapas och monteras i det nya styrskåpet. Östra delen av schaktet 
grävdes inne på tomten för att få fram kablarna (bilaga 2). Det grävdes 
3,45x1,6 m stort och 0,55 m djupt. Under matjorden fanns det sand vilken 
omgav ledningarna. Schaktets fortsättning grävdes i sluttningen ner mot 
cykelbana med ca 1 m förskjutning söderut. Det var drygt 3 m långt och 
närmare 1,5 m brett, 0,5 m djupt i östra delen för att sluta i intet i västra delen. 
Det grävdes genom påförda massor, överst låg slagg och därunder grus. 

Slutsatser och utvärdering 
Schaktningen gjordes huvudsakligen i tidigare ledningsschakt. I västra delen 
var det även påverkat av planeringen för cykelbanan. Slagglagret som låg 
överst har lagts på i samband med områdets gestaltning. 

Undersökningsområdet ligger centralt i det område där det bedrivits gruv- 
och hyttverksamhet sedan medeltiden. Det ligger även i södra kanten av det 
område med ett 20-tal bergsmansgårdar som benämndes Hanröbygden 1640 
(LMV U5). Det bör därför ha funnits äldre lämningar där schaktet grävdes. 
Det är möjligt att det under och/eller bredvid ledningsschaktet kan finnas 
äldre lämningar bevarade även om mycket förmodligen förstörts under 
industriutbyggnaden i slutet av 1800-talet och när Hanröleden byggdes. 

Dalarnas museum förordat inga ytterligare arkeologiska insatser för det 
aktuella arbetsföretaget. Schaktet grävdes dock inte ner till naturlig mark. 

Sammanfattning 
Trafikverket har schaktat för att sätta upp ett nytt styrskåp vid Hanröleden. 
Schaktet grävdes ca 7 meter långt och drygt 1,5 meter brett och berörde endast 
befintliga ledningsschakt och i sen tid påförda massor. 

Referenser 
FMIS, Riksantikvarieämbetets fornminnesinformation, www.fmis.raa.se 
LMV, www.lantmateriet.se Arkivsök: Lantmäteristyrelsens arkiv: U5, Tabula 

Geographica 1640 

Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-3791-2014 
Socken: Falu stad 
Fornlämning, RAÄ-nr: Falun 109:1 
Fastighet: Falun 7:7 
Koordinater, mitten: N 6718826 
(SWEREF99 TM) E 533743 
Inmätning: Manuell 
Utförandetid: 2014-10-20 

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


Undersökt yta: 12 kvadratmeter 
Schaktlängd: 6 m 
DM projektnummer: 1570 
DM diarienummer: 58/14 
DM foto accesionsnr: 2014/48, 3 digitala foton 
Arkeologisk personal: Eva Carlsson, Esaias Lundell (praktikant) 
Projektansvarig: Eva Carlsson 
 
Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd 
tillvaratogs. 

 
Bilagor 

Bilaga 1, Utdrag ur fastighetskartan 
Bilaga 2, Schaktplan 
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsområdet markerat med en blå cirkel. Skala 1:10 000.
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Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan med undersökningsschaktet markerat. Skala 1:400.
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