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Inledning
I samband med omläggning av vattenledning inom fastigheten Stora Ornäs
1:1 och 1:2 (bilaga 1) utförde Dalarnas Museum en arkeologisk
undersökning i form av en schaktningsövervakning i enlighet med
Länsstyrelsen beslut dnr 431–11174–2016. Schaktningsarbetet berörde delar
av fornlämning Stora Ornäs 162:1, en bytomt/gårdstomt med medeltida
anor (FMIS, bilaga 2). Schaktningsövervakningen utfördes under fyra
dagar i november 2016. Uppdragsgivare var Borlänge Energi.

Syfte
Schaktningsarbetet skedde inom en gårdstomt med medeltida ursprung.
Syftet med undersökningen var därför att dokumentera de delar av
fornlämningen som berördes av schaktningen.

Metod
Först grävdes ett schakt ca 15 meter nordväst om VC bygganden för att
lokalisera den nuvarande vattenledningen. Därefter grävdes ett ca 40 meter
långsmalt schakt i nordvästlig riktning. Schakten togs upp med maskin
med planeringsskopa, även maskinens tjälrivare användes. Schakten
grävdes skiktvis ner i naturlig mark, schaktningen övervakades samtidigt
av en arkeolog. Delar av schaktväggarna handrensades av en arkeolog som
därefter beskrev och fotograferade schaktväggarna. Inmätningen gjordes
av Borlänge Energi.

Resultat
Ett schakt togs upp ca 15 meter nordväst om WC‐byggnaden för att
lokalisera den äldre vattenledningen (figur 1). Schaktet var rektangulärt till
formen och var, ca 3 meter långt och 1,6 meter brett. Den äldre
vattenledningen framkom på ca 1,6 meters djup. Ytterligare ett schakt togs
upp ca 7 meter i nordvästlig riktning, mot fastighetsgränsen till Stora Ornäs
1:1.
1. Det övre lagret i bägge schakten bestod av grästorv, ca 0,1 meter
tjockt.
2. Brun matjord, ca
0,2‐0,3 meter
tjockt. I lagret
framkom några
skärvor rödgods
utan glasyr samt
fåtal bitar slagg
och en spik.
3. Beige lerig silt
som var mellan
Figur 1. Översiktsbild över schaktets början. Foto från nordväst.
1,2 till 1,3 meter
Fotograf Jimmy A Karlqvist

tjockt.
Norr om fastighetsgränsen
lades schaktet i
nordnordvästlig riktning. De
första 5 meterna kunde inte
schaktväggarna rensas och
granskas p.g.a. att
schaktväggarna var ostabila
och rasade in. Cirka 11 meter
nordnordväst om
fastighetsgränsen syntes en
nedgrävning, A1 i västra
schaktväggen (figur 2).
Nedgrävningen var ca 0,35
meter djupt och 0,8 meter brett
och såg ut att ha en spetsig
botten. Fyllningen bestod av
gråbrun lerig silt med trärester
Figur 2. Nedgrävning A1 som var synlig i västra
som var tydligast i botten och
schaktväggen. Foto från öst. Fotograf Jimmy A
längs med
Karlqvist
nedgrävningskanten. Ovanför
låg ett matjordslager som var ca 0,3 meter tjockt, och ovan det låg ett
gruslager, 0,1 meter tjockt.
Vid boningshuset som låg öst om schaktet var maxdjupet på schaktet cirka
1,8–1,9 meter, schaktbredden mellan 1,2–1,6 meter i toppen. På östra och
västra schaktväggen syntes ett liknande lager som i fyllningen till
nedgrävningen A1 (lager 3). Lagret var ca 0,1 meter tjockt och innehöll
slagg, vissa med bränd lera, troligtvis ugnsrester från blästugn. För övrigt
fanns inslag av tegelkross, kol och trä. På västra sidan var träresterna
tydligast, då dessa låg i
kontaktytan mellan
matjordslagret och det
underliggande gråbruna
siltlagret.
Lagerföljd i östra
schaktväggen:
1. Grågrönt grus, 0,05‐
0,1 meter tjockt.
2. Matjordslager, 0,1
meter tjockt.
3. Ljusbrunt
gruslager, 0,03‐0,07
meter tjockt.

Figur 3. Lagerföljden i östra schaktväggen. Foto från
väst. Fotograf Jimmy A Karlqvist

4. Gråbrunt siltlager, 0,1‐0,15 meter tjockt.
5. Beige lerig silt, 1,3–1,5 meter tjockt.
Den fortsatta schaktsträckan på ca 20 meter mot nordväst visade samma
lagerföljd och liknande tjocklek som vid boningshuset, däremot försvann
bägge gruslagren norr om boningshuset. På grund av diverse ledningar,
som man var tvungen att gräva under, blev schaktdjupet här ca 2 meter.
Schaktet grävdes
fram till
åkermarken där en
anslutande
vattenledning
förmodades finnas.
Då så inte visade
vara fallet, fick man
schakta ytterligare
ca 18,5 meter norrut
i åkermarken. Detta
schakt var ca 1
meter brett och
mellan 1,7 ‐ 1,8
Figur 4. Översiktsbild över schaktets norra del. Foto från sydväst.
Fotograf David Fahlberg
meter djupt (figur
4). Nedgrävningen
för vattenledningen framkom efter ca 17 meter.
Lagerföljden bestod av:
1. Grästorv, 0,03 meter tjockt.
2. Matjordslager, 0,2‐0,3 meter tjockt
3. Gråbrunt siltlager, 0,2‐0,3 meter tjockt.
4. Beige lerig silt, 1,3–1,4 meter tjockt.

Slutsatser och utvärdering
Inga konstruktioner eller äldre intakta kulturlager påträffades. Endast
lösfynd blandat med modernt material hittades i matjordslagret, vilket kan
förklaras av att området fortfarande brukas. Lager 3 skulle eventuellt
kunna vara ett äldre odlingslager alternativt ett urlakningslager. Slaggen
som påträffades i lager 3 kan möjligtvis härröra från gårdstomten.
Anläggning A1 som framkom har en oklar tillkomst och funktion.

Sammanfattning
I samband med schaktning för omläggning av vattenledning inom
fastigheten Stora Ornäs 1:1 och 1:2 i Torsångs socken, Borlänge kommun.
genomförde arkeologer från Dalarnas Museum en arkeologisk
undersökning i form av en schaktningsövervakning i enlighet med
Länsstyrelsens beslut. Arbetsföretaget berörde delar av bytomt/gårdstomt
RAÄ 162:1. I schaktet påträffades 1 anläggning men inga äldre intakta
konstruktioner eller kulturlager. Endast enstaka lösfynd som troligtvis

härrör från gårdstomten. Dalarnas Museum förordar inga ytterligare
arkeologiska insatser för det aktuella arbetsföretaget, däremot bör
eventuella framtida markarbeten i området övervakas av arkeologisk
expertis då området, som är riksintresse för Kulturmiljövården, består av
en gårdstomt med medeltida ursprung.
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Dokumentationsmaterialet bestående av 17 foton förvaras på Dalarnas
museum. Inga fynd tillvaratogs.
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