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Inledning
I samband med att Falu Energi & vatten schaktade för vattenläckage vid
Nybrogatan-Engelbrektsgatan i Falu stad och kommun, genomförde
Dalarnas museum en arkeologisk undersökning i form av en
schaktningsövervakning (bilaga 1). Schaktningsövervakningen utfördes
under två dagar i mars månad 2017 i enlighet med Länsstyrelsens beslut,
dnr 431‐3420‐2017 och uppdragsgivare var Falu Energi & Vatten.

Syfte
Syftet med schaktningsövervakningen var att undersöka och dokumentera
eventuella fornlämningar som framkom under arbetet.

Metod
Schaktningsarbetet utfördes av en grävmaskin utrustad med planskopa.
Schaktet var redan grävt när undersökningen genomfördes. Schaktväggar
dokumenterades med foton och två schematiska sektioner, schaktet mättes
in med RTK.

Resultat
Schaktet hade en oregelbunden form och var cirka 11 meter långt och 2,8-5
meter brett, samt placerat i öst-västlig riktning (bilaga 2). Schaktdjupet
uppmättes till cirka 2 meter, varav de övre 0,4-0,6 metrarna bestod av
omrörda massor eller ansågs vara recenta. Inga konstruktioner framkom
däremot kulturlager vilka bestod av äldre mark- och odlingslager samt
utfyllnadslager med slagg som dokumenterades med två schematiska
sektioner (bilaga 3), varav den ena i schaktets östra del (figur 1) och den
andra i schaktets västra del (figur 2).

Figur 1. Östra delen av schaktet, där man ser kulturlager som dokumenterats
i sektion 2 (bilaga 3), från söder. Foto Jimmy A Karlqvist

Figur 2. Västra delen av schaktet, där man ser kulturlager som dokumenterats i sektion 1 (bilaga
3), från nordost. Foto Jimmy A Karlqvist

Sammanfattning
En schaktningsövervakning gjordes i korsningen NybrogatanEngelbrektsgatan i samband med att Falu Energi & Vatten schaktade för en
akut vattenläcka. Schaktet var 2,8-5x11 meter stort och ca 2 meter djupt.
Schaktet grävdes ned till naturlig mark. De övre 0,4-0,6 metrarna var
antingen recenta eller påförda, troligtvis vid nedläggningen av
fjärrvärmeledningen. I schaktets västra och östra del syntes kulturlager
vilka bestod av äldre slagglager och mark- eller odlingslager. Dalarnas
museum förordar att inga ytterligare arkeologiska insatser är nödvändiga
för det aktuella arbetsföretaget. Däremot bör framtida markarbeten
övervakas av arkeologis expertis.
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Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd
tillvaratogs.
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Översiktsplan
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Schematiska sektionsritningar
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Utdrag ur fastighetskartan över Falu stad.
Undersökningsområdet är markerat med blå cirkel.
Skala 1:5 000.
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Utdrag ur fastighetskartan över korsningen
Nybrogatan-Engelbrektsgatan.
Schaktet är markerat med blått och de
aktuella sektionerna i rött.
Skala 1:200
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