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Inledning 
Med anledning av schaktning för anslutning av fjärrvärme till fastigheten 
Bergshauptmansgatan 3 har Dalarnas museum genomfört en arkeologisk 
förundersökning i form av schaktövervakning 2014 (bilaga 1 och 2). Beslut 
enligt Länsstyrelsen i Dalarna dnr 431-4567-2014 och beställare var Falu 
Energi och Vatten AB. 

Antikvarisk bakgrund 
1987 drogs fjärrvärme längs denna del av Bergshauptmansgatan. 
Schaktningen övervakades till och från av en arkeolog från Dalarnas museum 
(Ros 1988). Från korsningen Sturegatan-Bergshauptmansgatan och 38 meter 
mot nordöst påträffades ett 0,2 meter tjockt kulturlager men i övrigt fanns 
endast påförda slagglager. I denna del anträffades den sterila leran ca en 
meter under marknivån. Längre mot nordöst fanns endast påförda slagglager 
som tilltog i tjocklek ned mot Myntgatan. I denna del grävdes aldrig schaktet 
till steril nivå vilket visar att i denna del av staden har man påfört en större 
mängd med slagg (Ros 1988). 

Syfte 
Schaktövervakningens syfte var att dokumentera och om möjligt klargöra 
eventuella äldre kulturlager och fornlämningsförhållandena i det planerade 
schaktet. 

Metod 
Schaktningen övervakades av arkeolog och vissa partier av schaktväggen med 
misstänkta äldre lager finrensades och dokumenterades genom fotografi, 
profilritning och beskrivning. 

Resultat 
Schaktet grävdes tvärs över Bergshauptmansgatan i VSV-ÖNÖ riktning 
(bilaga 2 och 3). Schaktet låg i den östra delen av Bergshauptmansgatan 
mellan korsningen Engelbrektsgatan och Myntgatan. Schaktet var T-format 
med basen på T mot husvägg (fastigheten Bergshauptmansgatan 3) i söder 
och toppen på T längs husvägg i norr. Från söder räknat var schaktet 1,1-1,2 
meter brett och 5,2 meter långt. Överliggaren på T-schaktet var 1,6-1,8 meter 
bred och 3,7 meter lång. Djupet i hela schaktet var mellan 0,8 och 1 meter.   

I den västra delen av schaktet 0,9-1,1 meter från huskroppen fanns ett 
cementrör nedgrävt på ett djup av 0,65 meter. Innanför röret fanns endast 
fyllnadsmassor. I schaktets östra del, överliggaren på T:et, fanns den år 1987 
nedgrävda fjärrvärmeledningen och intill ledningen fanns endast 
fyllnadsmassor. Däremellan och centralt i vägen fanns fyra till fem lager med 
slagg till ett djup av 0,8-1 meter (bilaga 4).   

Inga kulturlager med antikvariskt intressanta fynd eller material för 
eventuell analys påträffades i schaktet. 
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Sammanfattning 
Med anledning av schaktning för anslutning av fjärrvärme till fastigheten 
Bergshauptmansgatan 3 har Dalarnas museum genomfört en arkeologisk 
schaktövervakning. År 1987 drogs fjärrvärme längs denna del av 
Bergshauptmansgatan och från den arkeologiska övervakningen som 
genomfördes vid denna tid så rapporteras om påförda slagglager som tilltog i 
tjocklek ned mot Myntgatan (Ros 1988). 

Det nu aktuella schaktet grävdes tvärs över Bergshauptmansgatan, mellan 
korsningen Engelbrektsgatan och Myntgatan. Schaktet var upp till en meter 
djupt och i dess centrala del kunde fyra till fem lager med påförda slagglager 
dokumenteras. Inga kulturlager med antikvariskt intressanta fynd eller 
material för eventuell analys påträffades i schaktet. 

Referenser 
Ros, Jonas (1988). Arkeologisk schaktkontroll, fjärrvärmeutbyggnad etapp III, 

1987, Falu stad.  Dalarnas museum arkeologisk rapport 1988:14 (stencil) 

Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-4567-2014 
Socken: Falun 
Fornlämning, RAÄ-nr: 68:1 
Fastighet: Nedre Elsborg, Bergshauptmansgatan 3 
Koordinater, mitten: N 6718766 
(SWEREF99 TM) E  534495 
Höjd (RH 2000): 111-112 m.ö.h 
Inmätning: Manuell 
Utförandetid: 2014-05-28 – 2014-06-02  
Undersökt yta, kvadratmeter: 12,5  
DM projektnummer: 1557 
DM diarienummer: 62/14 
DM foto accessionsnr: 2014/21 (4 foton) 
Arkeologisk personal: Joakim Wehlin 
Projektansvarig: Joakim Wehlin 
 
Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd 
tillvaratogs. 
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1. Utdrag ur fastighetskartan där undersökningsområdet är markerat med en blå ring. Skala 1:10 000.
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2. Utdrag ur fastighetskartan. Schaktet har markerats med gult. Skala 1:500.
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3. Schaktet från norr. Längs ned syns korsningen mot Myntgatan och Folkets hus. Foto Joakim Wehlin.
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4. Tematisk profilritning över lagerföljden centralt i schaktet.
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