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Inledning
I samband med att Falu Energi och Vatten AB schaktade för nedläggning
av fjärrvärme utmed Åsgatan intill kvarteret Sparbanken 7 (bilaga 1), vilket
innebar ingrepp i fornlämningen L2001:4288 (tidigare RAÄ Falun 68:1),
genomförde Dalarnas museum en arkeologisk schaktövervakning i
enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr: 431-4741-2019. Arbetet ägde rum
mellan den 29 augusti till den 10 september 2019. Beställare av arbetet var
Falu Energi och Vatten AB.

Syfte
Syftet med schaktningsövervakningen var att dokumentera kulturlager
och/eller eventuella anläggningar och konstruktioner som framkom under
grävarbetet.

Metod
Schaktningsarbetet utfördes med grävmaskin, och övervakades av arkeolog
från Dalarnas museum. Schaktet dokumenterades i skrift samt
fotograferades under arbetets gång. Schaktväggarna handrensades i norr
respektive i söder, varpå de olika lagren dokumenterades i 4
sektionsritningar. Schaktet och de dokumenterade sektionsavsnitten mättes
in med RTK-GPS.

Resultat
Schaktets totala utbredning mätte 93 meter och var mellan 1,2–1,6 meter
brett (nordväst-sydost) samt 1 meter djupt (bilaga 2). Bredden avvek dock i
schaktets nordvästra ände och uppmätte här 6x3 meter (nordväst-sydost),
djupet uppgick till mellan 1,5–1,7 meter sluttande åt nordväst. Det
breddade partiet var grävt genom ett recent sandfyllt schakt för VAledningar.
Från schaktets södra ände grävdes en avstickare i 90 graders vinkel åt
sydväst in mot huskroppen, denna mätte 1,6x1,3 meter (sydväst-nordost). I
sträckningen där Mäster Pers gränd ansluter till Åsgatan överdäckades
schaktet med körplåtar, vilket täckte ett 6 meter långt stycke av schaktet.
Underliggande del av schaktet kunde således ej besiktigas tillfredställande
(bilaga 3). Generellt noterades diverse påförda bärlager med slagg
genomgående i schaktet. För att belysa lagerskillnaden mellan de motsatta
schaktväggarna dokumenterades lagerföljden i schaktets norra del med två
schematiska sektionsritningar. En mot öster (S1, bilaga 4) samt en mot
väster (S2). Lagerföljden i den södra delen liknade i stora drag vad som
kunde observeras i sektion S1. Ungefär 22 meter nordväst om den södra
schaktänden iakttogs ett lager i den västra schaktväggen på ca 0,7 meters
djup med stora slaggbitar samt ett antal textilfragment. I övrigt noterades i
den västra schaktväggen också ställvisa diagonala stråk, ömsom lager med
rödbrun, grovkornig sand med sten och grus, samt enstaka inslag av större

slaggbitar (ca. 0,1 meter stora). I schaktets södra delar korsade flertalet
ledningar. En långsträckt oformlig mörkfärgning, 1,7 meter samt 0,2–0,3 m
bred (nord-syd), noterades i botten av schaktets norra del. Fyllningen
bestod av humöst sandigt grus, något fett, med inslag av obränt trä (pinnar
kvistar), fönsterglas, brunt glasfragment, kol, tegel, slagg, kalkbruk samt ett
antal järnföremål (spik, tråd mm). Sammantaget tolkades nedgrävningen
vara av recent karaktär.
2 meter nordväst om T-korsningen Mäster Pers gränd och Åsgatan
noterades ytterligare en mörkfärgning i schaktbotten vilken uppmätte 0,4–
0,8 meter (öst-väst) och var 0,3 meter djup. Även denna mörkfärgning
föreföll vara en nedgrävning. Fyllningen bestod i sot och kol, större
slaggbitar, 0,13–0,03 meter diameter, tegelfragment samt eldpåverkat trä. I
västra schaktväggen 0,7 meter nordväst om nedgrävningen löpte ett rör av
äldre karaktär ner från nordnordväst, ca 0,07 meter diameter. Oklart ifall
det förelåg ett samband mellan röret och nedgrävningen då röret var kapat.
Naturlig marknivå kunde ej iakttas i något avsnitt av schaktbotten, denna
utgjordes mestadels av kulturpåverkat åsgrus. 12 meter sydost om
sektionerna S1 samt S2 upprättades ytterligare två sektioner, S3 och S4, i
höjd med där ovan nämnda rör framkom i den västra schaktväggen.
Ställvis noterades en äldre gatstensläggning direkt under
asfaltsbeläggningen, främst i den västra schaktväggen. Denna finns
dokumenterad i sektionsritning S4.

Slutsatser och utvärdering
Inga daterbara anläggningar eller konstruktioner framkom vid
schaktövervakningen. Schaktet genomkorsades av flertalet ledningar och
tidigare grävarbeten i modern tid. Under asfaltsbeläggning och gatans
tidigare stenläggning därunder, utgjordes underliggande lager i stor
utsträckning av diverse bärlager och utfyllnader med slagg, sand och grus.
Den naturliga marknivån framkom inte någonstans i schaktbotten. Botten
utgjordes övervägande av kulturpåverkat åsgrus. Två åtskilda
mörkfärgningar undersöktes i schaktets botten, men tolkades vara från
modern tid. Den ena mörkfärgningen utgör möjligen botten på ett äldre
rörschakt, då ett kapat rör löpte strax över mörkfärgningen.

Sammanfattning
Under hösten 2019 genomfördes en arkeologisk schaktövervakning i
samband med att Falu Energi och Vatten AB utförde schaktningsarbeten
för nedläggning av fjärrvärmerör invid fastigheten Sparbanken 7 i Falun.
I huvudsak framkom rester av recenta schaktningsarbeten, fyllnadsmassor
och bärlager med slagg. Två mörkfärgningar noterades, men föreföll vara
recenta nedgrävningar. I övrigt framkom inget av arkeologiskt intresse.
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