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Inledning
I samband med att Gamla Brandstationen AB schaktade för grundläggning
av byggnad i Hyttgatan och Kristinegatan på fastigheten Falun 7:7 i Falu
stad och kommun, genomförde Dalarnas museum en arkeologisk
undersökning i form av en schaktningsövervakning (bilaga 1).
Schaktningsövervakningen utfördes mellan april till juni månad 2017 i
enlighet med Länsstyrelsens beslut, dnr 431‐2010‐2016 och uppdragsgivare
var Gamla Brandstationen AB.

Bakgrund
Gamla brandstationen byggdes år 1911 och då uppförs samtidigt en
bostadskasern med källare. En förundersökning genomfördes 2014 inom
exploateringsområdet i vilka flera äldre lämningar påträffades. Däribland
kan nämnas en gårdsyta, en källargrund samt flertalet kulturlager.
(Sunding 2014). I september månad 2015 gjordes en slutundersökning där
ett schakt togs upp på västra sidan av Gamla Brandstationen i vilket flera
äldre tidigmoderna lämningar påträffades. Däribland kan nämnas
bebyggelselämningar, gårdsytor, trä‐ och stenkonstruktioner samt rester
efter en källare. Det fanns även indikationer efter ett äldre vattendrag eller
damm som under 1670‐talet fyllts igen med diverse utfyllnadsmaterial och
timmerkistor (DM dnr 61/15).

Syfte
Syftet med schaktningsövervakningen var att utröna om timmerkistorna
som påträffades vid den arkeologiska undersökningen 2015 (DM dnr 61/15)
fortsatte ut i nuvarande gatumark i samband med schaktning för
gjutgropar. I de fall timmerkistorna fortsatte skulle sträckningen
dokumenteras. Kulturlager och eventuella bebyggelselämningar som
anslöt, skulle endast dokumenteras översiktligt. Påförda slagg‐ och
utfyllnadslager skulle inte dokumenteras.

Metod
Grundläggningen för flerbostadshuset innebar att flertal schaktgropar för
gjutformar skulle tas upp. Ur säkerhetssynpunkt dokumenterades
gjutningsgroparna översiktlig. Innan gjutningsgroparna grävdes, togs 3
provgropar upp närmast bostadskasernens sydvästra källarmur innan den
revs. För att utröna om timmerkistorna fortsatte ut i det område som
omfattar nuvarande gatumark lades de tidigare inmätta timmerkistorna
lades in som en underlagskarta i en GPS‐RTK. Därefter placerades
provgroparna ut i förhållande till var de tidigare timmerkistorna skulle
kunna fortsätta. Detta för att på ett snabbt och effektivt sätt ta reda på om
timmerkonstruktionerna fortsatte, men också på grund av
säkerhetssynpunkt samt grävtekniska skäl. Provgroparna togs upp med

maskin som använde planerings‐ och smalskopa. Provgroparna grävdes
skiktvis ner till naturlig mark, schaktningen övervakades samtidigt av en
arkeolog. Provgroparnas botten och väggar handrensades och granskades
av en arkeolog som beskrev, fotograferade och mätte in dessa med en GPS‐
RTK.

Resultat
Vid ankomst var den sydvästra delen av en tidigare uppförd (1911)
betongkällare synlig. Grunden bestod av betong och var gjuten på plats,
och hade en kraftig grundläggning i form av större stenar och lager med
slagg och grovkornig sand (bilaga 2). Gatunivån vid Hyttgatan låg på ca
114 m.ö.h.
Provgrop 1: Vid provgropen syntes en ytlig liggandes stock, vilken låg på
112,38 m.ö.h, och en 2x1,5 meter stor provgrop togs upp. För att undersöka
om några ytterligare stockar fortsatte ut i gatumark, grävdes provgropen
ned till glacial leran, vilken framkom på 110,89 m.ö.h. Inga ytterligare
stockar påträffades. Stocken som låg synlig dokumenterades endast
översiktligt genom inmätning.
Provgrop 2: Provgropen var 2x1 meter stor och grävdes från 111,46 m.ö.h
ned till glacial leran, vilken framkom på 110,09 m.ö.h. En ytlig liggande
stock noterades i nordöstra hörnet.
Provgrop 3: Vid provgropen syntes en ytlig liggandes stock, vilken låg på
112,25 m.ö.h och en 2,3x1,7 meter stor provgrop togs upp. Provgropen
grävdes ned till glacial leran, vilken framkom på 111,12 m.ö.h. Tre
ytterligare stockar påträffades, varav den översta togs fram i plan så att
dess sträckning kunde dokumenteras. Stockens sydvästra del fortsatte ca
0,1 meter in i källarmurens grundläggning. De två underliggande stockarna
dokumenterades endast översiktligt med foto (figur 1). Stockarna
uppskattades vara cirka 0,2 meter i diameter. I provgropens östra
schaktvägg syntes ytterligare två stockar, varav den övre låg på 111,07–
111,11 m.ö.h. Denna hade dock en annan riktning och bedömdes inte
fortsätta ut i nuvarande gatumark.

Figur 1. Delar av timmerkistan som påträffades i provgrop 3. Till
vänster i bild, markerat med blå ring ser man två urtag. Varav den övre
stocken låg till höger. Fotograf Jimmy A Karlqvist, från söder.

Efter rivningen av källarmuren, påbörjades djupschaktning för
gjutningsgropar, samt justering av schaktkantens rasvinkel (bilaga 3). Vid
den arkeologiska förundersökningen av området framkom ett svart
utfyllnadslager A25 (Sunding 2015:4). Den arkeologiska
slutundersökningen skulle belysa hur detta lager som ligger ovan den
naturliga marknivån tillkommit (DM dnr 61/15). Enligt länsstyrelsen
förfrågningsunderlag skulle inga påförda fyllnadslager dokumenteras.
Tidigare nämnda kulturlager kan dock ha ett samband med
timmerkistorna och därför har lagret dokumenterats översiktligt.
Gjutningsgrop 1: Grävdes ut mot Hyttgatan i anslutning till provgrop 3.
Gjutningsgropen var uppskattningsvis 3 meter lång i öst‐västlig riktning
och 2,85 meter i nord‐sydlig riktning. I västra schaktväggen syntes ett svart
kulturlager, ca 1 meter tjockt. Över lagret låg ett rostrött slagglager. Det
svarta kulturlagret framkom på ca 111,80 m.ö.h. I lagret noterades flera
horisonter. Inga spår efter fortsättningen på timmerkista 1 kunde
konstateras. I södra delen av gjutningsgropen stack ett flertal
grannstammar med en diameter på 0,05–0,1 meter ut ur det svarta
kulturlagret.
Gjutningsgrop 2: Grävdes ut mot Hyttgatan i nordvästra delen av
undersökningsområdet, strax norr om gjutningsgrop 1. Gjutningsgropen
var uppskattningsvis 3x3 meter stor. Det svarta kulturlagret framkom på ca
111, 87 m.ö.h, i lagret syntes flera horisonter. En avbruten stock fortsatte in

i västra schaktväggen. Diametern uppskattades vara ca 0,2 meter. I norra
schaktväggen observerades fragmenterade/förmultnade stockdelar.
Eventuellt är det rester efter ytterligare en timmerkista.
Gjutningsgrop 3: Grävdes ut mot Hyttgatan i sydvästra delen av
undersökningsområdet. Gjutningsgropen var uppskattningsvis 5 meter
lång och upp till 2,5 meter bred. Inga stockar framkom och endast en
översiktlig dokumentation gjordes, lagerföljden bestod av:
1. Svart lager med mycket organiskt material, ca 0,2 meter tjockt.
2. Gråsvart slagglager med inslag av lera och slagg, ca 0,15 meter
tjockt.
3. Gråbeige lerlager med inslag av tegelkross, slagg och grovkornigt
grus, ca 0,1 meter tjockt.
4. Svartgrått lerlager med tunna horisonter som innehöll organiskt
material, ca 0,05–0,08 meter tjockt.
5. Grått lerlager med krossad slagg, ca 0,08–0,1 meter tjockt.
6. Gråmelerat lerlager med inslag av organiskt material, ca 0,1 meter
tjockt.

Figur 2. Lagerföljden i gjutningsgrop 3. Fotograf Jimmy A Karlqvist,
från nordost.
Totalt uppmättes tjockleken till 0,75 meter. Lagren framkom på nivå 112,32
m.ö.h.

Gjutningsgrop 4: Grävdes ut mot Hyttgatan i sydvästra delen av
undersökningsområdet, strax norr om gjutningsgrop 3. Längden var 5
meter och bredden 2 meter. Inga stockar framkom och endast en översiktlig
dokumentation gjordes, lagerföljden bestod av:
1. Grått lager med större bitar slagg, skörbränd sten, omrört med
organiskt material, 0,15 meter tjockt.
2. Svart humöst lager med mycket organiskt material, ca 0,2 meter
tjockt (samma som 1 i GG3).
3. Rostrött slagglager, ca 0,1 meter tjockt.
4. Svart ler‐ och siltlager med inslag av organiskt material, ca 0,07
meter tjockt.
5. Grått ler‐ och slagglager, 0,05–0,15 meter tjockt.
6. Svartbrunt lerlager, 0,08–0,1 meter tjockt.
7. Grått lerlager med krossad slagg och grovkornigt grus, ca 0,1 meter
tjockt.
8. Brun melerat lerlager, ca 0,17 meter tjockt.
Totalt uppmättes tjockleken till 0,95 meter. Lagren framkom på nivå 112,40
m.ö.h

Figur 3. Lagerföljden i gjutningsgrop 4. Fotograf
Jimmy A Karlqvist, från nordost.

Gjutningsgrop 5: Grävdes ut mot Hyttgatan i nordvästra delen av
undersökningsområdet, strax söder om gjutningsgrop 1. Gjutningsgropen
var 6 meter lång och 3 meter bred. Ett fundament var anlagt och marken
delvis återfylld, ej undersökt.
Gjutningsgrop 6: Grävdes i hörnet Kristinegatan‐Hyttgatan.
Gjutningsgropen var uppskattningsvis 4x4 meter stor och minst 5 meter
djup. Det svarta kulturlagret uppskattades vara ca minst 1 meter tjockt. I
lagret syntes flera horisonter. I nordvästra schaktväggen noterades även en
eventuell svacka/fördjupning vilken uppskattades vara minst 1,5 meter
djup. Inga stockar framkom.

Figur 4. I gjutningsgrop 6 noterades en eventuell svacka eller
fördjupning i nordvästra schaktväggen. Vilken är markerad med blått,
och uppskattades vara minst 1,5 meter djup. Fotograf Jimmy A
Karlqvist, från öst.

Gjutningsgrop 7: Grävdes ut
mot Kristinegatan i norra
delen av
undersökningsområdet.
Gjutningsgropen
uppskattades vara minst 5
meter djup. Det svarta
kulturlagret uppskattades
vara minst 1 meter tjockt, i
lagret syntes flera horisonter.
Det svarta kulturlagret
fortsatte i riktning mot
Kristinegatan. Inga stockar
framkom.

Slutsatser och
utvärdering
I provgrop 1 och 2 fanns inga
Figur 5. Det svarta kulturlagret i
indikationer på att
gjutningsgrop 7 nordvästra schaktvägg.
timmerkistorna fortsatte ut i
Lagret innehöll flera horisonter och var
nuvarande gatumark. Detta
över 1 meter tjockt på vissa områden.
bekräftades också av att
Fotograf Jimmy A Karlqvist, från söder.
gjutningsgrop 3, 4 och 5 inte
innehöll några stockar.
Möjligtvis kan timmerkista 1 som framkom i provgrop 3 sträcka sig ut till
gatumark. Eftersom ytterligare en stock påträffades i gjutningsgrop 2. Den
naturliga topografin sluttade starkt nedåt mot nordväst med en
höjdskillnad på omkring 2,5–3 meter på en 20 meter lång sträcka. Detta kan
bero på flera orsaker, till exempel att det är rester efter ett igenfyllt
vattendrag eller damm. I sådant fall bör den kunna fortsätta i nordvästlig‐
sydostlig riktning, detta utifrån schaktningsövervakningen samt
slutundersökningens resultat. I dagsläget går det inte att klargöra om
topografin är naturlig eller beror på en mänsklig händelse. Inga ytterligare
arkeologiska insatser krävs för det aktuella arbetsföretaget. Framtida
markarbeten i området bör dock övervakas av arkeologisk expertis då fler
timmerkistor kan finnas mot nordväst utanför schaktets begränsningar.

Sammanfattning
I april till juni 2017 gjordes en schaktningsövervakning i Hytt‐ och
Kristinegatan på fastigheten Falun 7:7 i samband med att Gamla
Brandstationen AB schaktade för grundläggning av flerbostadshus. Totalt
grävdes tre provgropar och 7 gjutningsgropar. Schaktningsövervakningen
skulle utröna om de timmerkistor som påträffades vid den arkeologiska
undersökningen 2015 (DM dnr 61/15) fortsatte ut i nuvarande gatumark.
Provgroparna visade att timmerkistorna troligtvis inte fortsätter ut i
gatumark i sydväst. Möjligtvis kan timmerkistor fortsätta ut i gatumark i
nordväst. Dalarnas museum förordar inga ytterligare arkeologiska insatser
för det aktuella arbetsföretaget. Däremot bör framtida markarbeten
övervakas av arkeologis expertis.
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan
över Falu stad.
Undersökningsområdet inringat med
blå cirkel. Skala 1:5000
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Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan
med schaktet i blått provgroparna
i rött. Skala 1:150

¯
ata
eg
n
i
t
s
Kri

n

Gamla brandstationen

rk
me
isto

6

Tim

7

r fr
u
ån
ö
ers
nd

2

in
kn

Stock

n2
ge

1
lla
Kä

5

5
01

Timmerkista 1

Stock

rm
ur

ata
ttg
Hy

Stock

n

4

Stock

3

0

2,5

5

10 Meter

Bilaga 3. Utdrag ur fastighetskartan
med gjutgropari grönt. Skala 1:150

