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Inledning
Inför uppförande av plank inom fastigheten Utkanten 4 i Falu stad och
kommun (bilaga 1), grävdes ett schakt för betongplintar. Dalarnas museum
genomförde då en arkeologisk undersökning i form av en
schaktningsövervakning i enlighet med Länsstyrelsens beslut, dnr 431‐808‐
2017. Schaktningsövervakningen utfördes under en dag i april månad 2017,
uppdragsgivare var fastighetsägaren.

Syfte
Syftet med undersökningen var att undersöka och dokumentera kulturlager
och konstruktioner som tillkommit före 1850.

Metod
Schaktningen utfördes med hjälp av en grävmaskin med planskopa. Schaktets
väggar och botten rensades för hand och fotograferades efter grävningen och
lagerföljden dokumenterades skriftligt. Inmätningen av schaktet gjordes
utifrån intilliggande hus med hjälp av underlagskarta.

Resultat
Schaktet låg i en svag sluttning åt väster invid tomtens sydvästra och
nordvästra gräns. Det var totalt ca 49 meter långt, 1,5 meter brett och 0,8-0,9 m
djupt. Schaktet delas här översiktligt in i fyra sektioner där lagerföljden skiljer
sig åt. Dessa benämns A, B, C, D (bilaga 2 & 3). Schaktet grävdes aldrig ned i
naturligt förekommande lager.
Sektion A
Först grävdes ca 19 meter i nordväst sydöstlig riktning längst den västra
tomtgränsen. Nedgrävningen för en häck gick ned och syntes som en mörk
ränna med mylla, rötter och omrört material i schaktbotten (bilaga 4). I övrigt
var lagerföljden vid sidan om denna:
1. Grästorv/matjord 0,25 meter tjockt.
2. Grått sandigt lerlager. 0,2 meter tjockt.
3. Brunt humöst, sandigt lager. Eventuellt odlingslager. 0,1 meter tjockt.
4. Utfyllnadslager av gråbrun lerjord med träflis, kol, småsten och lite
slagg, eventuellt, äldre odlingsjord 0,3 meter tjockt.
Sektion B
Längst i norr gjorde schaktet en 90 gradig sväng åt nordöst. I den östra delen
av sektionen låg den norra halvan av schaktet i en grusgång åt. Strax öster om
sektion A och vidare 11 meter åt nordöst var lagerföljden (se bilaga 5):
1. Grästorv/matjord 0,2 meter tjockt.
2. Omrörd brun utfyllnad med slagg, sten, tegel, sand, grus. 0,3 meter
tjockt.
3. Grågrönt lager av fin sand och enstaka små stenar. 0,06 meter tjockt.
4. Brunt lager av sand, småsten, tegel och slagg. 0,22 meter tjockt.
5. Mörkbrunt humöst kulturlager med träflis och sand. 0,04 meter tjockt.
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6. Beige till gråbrunt lager av lera med träkol och träflis med inslag av
tegelkross. 0,05 meter tjockt och fortsatte nedåt.
Sektion C
Efter sektion B fanns under 0,1 meter grus och bärlager en ca 2,5 meter bred
nedgrävning i nord-sydlig riktning. Den gick ned till schaktbotten och var
fylld med modernt material och lera. Schaktet fortsatte ca 6 meter åt nordoöst.
Lagerföljden var efter nedgrävningen:
1. Grästorv/grus, matjord/bärlager. 0,2 meter tjockt.
2. Gråbrun lera med enstaka träflis. 0,2-0,3 meter tjockt.
3. Utfyllnadslager av slagg, sten och inslag av tegel. 0,3-0,5 meter tjockt.
4. Gråbrunt odlingslager av lerig matjord. 0,05 meter tjockt.
Sektion D
Schaktet gjorde en 90-gradig sväng söderut och efter 4,5 meter yterligare 90
grader åt öster varpå det fortsatte ca 7 meter fram till bostadshusets vägg.
Lagerföljden (bilaga 6) var över hela sträckan:
1. Grästorv/grus och matjord/bärlager. 0,4 meter tjockt.
2. Grågul lera. 0,13 meter tjockt.
3. Utfyllnadslager av slagg. 0,3 meter tjockt.
4. Omrört lager av lerig jord med inslag av träkol 0,3 meter tjockt.

Slutsatser och utvärdering
Vid schaktningen framkom inga daterbara fynd, lager eller konstruktioner,
men schaktet grävdes aldrig ned till naturlig mark. Lagerföljden i större delen
av schaktet verkade bestå av i huvudsak utfyllnads- och utjämningslager,
varav de flesta var recenta. Den västra delen av området var störd av
nedgrävningen till en häck. Det fanns några horisonter med lerjord som
troligen är spår av odling. Slaggutfyllnader fanns på två ställen i de östliga
delarna av schaktet
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder bedöms nödvändiga i det aktuella
ärendet men även framtida markarbeten bör överses av arkeolog då
kulturlager och konstruktioner kan finnas utanför och även på ett större djup
än det aktuella schaktet, i synnerhet i den östliga delen av
undersökningsområdet där det fanns mäktigare utfyllnadslager.

Sammanfattning
Dalarnas museum har genomfört en arkeologisk schaktningsövervakning i
samband med grundgrävning för uppsättning av ett plank på fastigheten
Utkanten 4. Vid undersökningen framkom i huvudsak recenta
fyllnadsmassor, men även troliga odlingshorisonter och slaggfyllning som
eventuellt är äldre än 1850 framkom, men dessa kunde inte dateras.
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder bedöms som nödvändiga för det
aktuella ärendet.
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Dokumentationsmaterialet i form av 1 shapefil och 13 digitalfoton förvaras på
Dalarnas museum. Inga fynd tillvaratogs.
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan. Undersökningsområdet inringat i rosa. Skala 1:10 000
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Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan med schaktets sektioner utritade och märkta i alfabetsordning. Skala 1:500

Bilaga 3. Undersökningsområdet med schaktet från väster. Foto: David
Fahlberg.

Bilaga 4. ȱ från sydöst. I schaktbotten syns nedgrävningen för häcken
som en mörk ränna. Foto: David Fahlberg.

Bilaga 5. Lagerföljden i sektion B, från sydöst. Foto: David Fahlberg.

Bilaga 6. Lagerföljden i sektion D från nordväst. Foto: David Fahlberg.

