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Inledning
I samband med inkoppling av fjärrvärme inom fastigheten Falun 7:7 (bilaga
1) utförde Dalarnas Museum en arkeologisk undersökning i form av en
schaktningsövervakning i enlighet med Länsstyrelsen beslut dnr 431–6204–
2016. Schaktningsarbetet berörde delar av fornlämningen RAÄ 68:1, ett
stadslager med medeltida anor (FMIS). Schaktningsövervakningen
utfördes under en dag i juni och en dag i juli 2016. Uppdragsgivare var
Falu Energi & Vatten.

Syfte
Syftet med undersökningen var att dokumentera de delar av fornlämning
68:1 som berördes av arbetsföretaget och att ta tillvara fynd. Om lämningar
av stort värde eller stor omfattning framkom skulle markarbetena avbrytas
och en ny prövning göras av länsstyrelsen.

Metod och genomförande
Två schakt grävdes invid Spruthuset, schakten togs upp med maskin som
använde planerings‐ och smalskopa, och grävdes skiktvis ned. Det första
schaktet grävdes längs med Spruthusets sydvästra fasad. Det var ett 6,5
meter långt schakt, som låg i nord‐sydlig riktning. Därefter vek schaktet av
och grävdes ca 11 meter i öst‐västlig riktning mot Östra Hamngatan.
Det andra schaktet var ca 70 m långt och utgick från det tidigare
schaktet. Schaktet grävdes längs Östra Hamngatan i sydsydostlig riktning
fram till gaveln av det äldre IOGT‐huset (TV4). Där vek schaktet av mot
nordväst ca 7,5 meter ut i gatan (bilaga 2).
Delar av schaktväggarna handrensades och granskades av en arkeolog som
därefter beskrev och fotograferade schaktväggarna. Inmätningarna gjordes
dels manuellt men också digitalt med hjälp av en GNSS‐mottagare med
Nätverks‐RTK, all inmätning gjordes i SWEREF99 TM.

Resultat
Schakt 1 utgick från
Spruthusets västra och
södra fasad, och var
cirka 0,9 meter bred i
toppen och smalnade
av mot botten. Schaktet
sluttade mot öst. Djupet
var 0,5‐0,7 meter i
västra delen och östra
delen i gatan var
schaktdjupet ca 1,2
meter.

Figur 1. Översiktsbild över schakt 1 med dess lagerföljd. Foto
från öst och syd. Fotograf Jimmy A Karlqvist

I västra delen närmast byggnaden fanns endast omrörda bärlager med
flertal ledningar. Ute i gatan framkom ett svart slagglager på ett djup av ca
1 meter. 0,2 meter av slagglagret syntes, men det fortsatte sannolikt. Vatten
hade trängt upp och täckte ca 0,1 meter av schaktets botten (figur 1).
Det andra schaktet utgick från det tidigare schaktet i norr och var ca 70
meter långt. Schaktet grävdes fram till gaveln vid det äldre IOGT‐huset
(TV4). Större delen av schaktet var 0,8‐1 meter brett och 0,7‐0,9 meter djupt.
Ute i gatan i den sydöstra delen var schaktet 5,5x2,7 meter stort och 1,2–1,3
meter djupt.
Lagerföljden var likartad i hela schaktet, och lagerföljden bestod av:
Västra schaktväggen:

Östra schaktväggen:

1. 0,15 meter tjock
gatubeläggning
med fyllning.
2. 0,4 meter tjockt
lager med grus,
sten och slagg
(närmast
spruthuset
fanns också
inslag av tegel).
3. 0,2 meter tjock
lera och sandig
silt (naturligt).

1. 0,15 meter tjock
gatubeläggning
med grus.
2. 0,15 meter tjock
äldre
gatubeläggning
(asfalt) med
grus.
3. 0,1 meter
tjockt
sandlager.

Sydöstra
schaktet:
1. 0,2 meter tjock
asfalt och grus.
2. 0,4 meter tjockt
bärlager med
grus och sten.
3. 0,4 meter tjockt
bärlager med
sand.
4. 0,2 meter tjockt
bärlager med
grus.

Hela schaktet hade grävts i äldre kabelschakt och korsades också på några
ställen av nuvarande kabelschakt (figur 2).

Figur 2. Översiktsbild över schakt 2. Foto från sydost och norr.
Fotograf Joakim Wehlin

Slutsatser och utvärdering
Inga konstruktioner eller äldre intakta kulturlager påträffades. Endast en
mindre del av ett slagglager framkom i östra delen av schakt 1. I schakt 2
framkom endast bärlager och omrörda kulturlager.

Sammanfattning
I samband med schaktning för fjärrvärme inom fastigheten Falun 7:7 i Falu
stad, och kommun, genomförde arkeologer från Dalarnas Museum en
arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning i enlighet
med Länsstyrelsens beslut. Arbetsföretaget berörde delar av Falu
stadslager RAÄ 68:1. I schaktet påträffades inga äldre intakta
konstruktioner eller kulturlager. Dalarnas Museum förordar inga
ytterligare arkeologiska insatser för det aktuella arbetsföretaget, däremot
bör eventuella framtida markarbeten i området övervakas av arkeologisk
expertis då området är ett världsarv och fornlämning.
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan
med undersökningsområdet inringat.
Skala 1:10 000

Falun

¯

Spruthuset

Schakt 1

Schakt 2

Ös
tr

aH

am
n

ga
ta

n

IOGT huset (FD. TV4)

0

7,5

15

30 Meter

Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan
med schakten inritade i svart färg.
Skala 1:400

