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Inledning 
Falu Energi och Vatten hade beviljats tillstånd att göra ingrepp i 
fornlämning L2001:4288 (tidigare RAÄ Falun 68:1) för nedläggning av 
optofiber och fjärrvärme. Dalarnas museum tilldelades uppdraget att 
utföra en arkeologisk schaktningsövervakning i enlighet med 
länsstyrelsens beslut dnr: 431-2923-2019. Schaktningsarbetet berörde ett 
område inom fastigheterna Bergsrådet 1, 8 och 10 samt Falun 7:26 i Falu 
stad och kommun, Dalarnas län. Fältarbetet ägde rum från 24 september till 
9 oktober 2019. Beställare av arbetet var Falu Energi och Vatten. 

Syfte 
Syftet med undersökningen var att vetenskaplig dokumentera de 
eventuella fornlämningar eller delar av fornlämningar som framkom inom 
schaktets ramar under schaktningsarbetet. 

Metod 
Schaktningsarbetet utfördes med grävmaskin och övervakades av arkeolog 
från Dalarnas museum. Schaktet dokumenterades med foto, i skrift samt 
mättes in med RTK-GPS. Ett parti av schaktväggen handrensades, och en 
sektionsritning uppfördes (S1) samt mättes in med RTK-GPS. 

Resultat 
Merparten av schaktningsarbetet utfördes fredagen 20 september utan att 
arkeolog meddelats. Länsstyrelsen informerades om händelsen. Ett mindre 
avsnitt på 3,7 meter invid anslutning 1 schaktades i ett senare skede, då 
under överinseende av arkeolog varpå anläggning A2 framkom. Schaktet 
uppmätte en total längd av 40 meter och var mellan 0,8–1,4 meter brett. 
Djupet varierade mellan 0,5–1,0 meter. Schaktet sträckte sig i nordvästlig-
sydostlig riktning utmed Hyttgatan för att i sydvästra schaktänden svänga 
av i rät vinkel in på gården åt nordost. 
Två anläggningar noterades i ute i Hyttgatan (A1 och A2). Vid översiktlig 
besiktning av schaktet den 23 september kunde noteras att de övre delarna 
av anläggning A1 skadats under schaktningen. Schaktet i Hyttgatan (bilaga 
3) uppmätte en längd av 23 meter och var 1,2 till 1,4 meter brett, samt 1,0 
meter djupt. Undantaget var de sista 5 metrarna i schaktets nordvästra 
ände in mot anslutning 1, här var schaktet 1,0 meter brett samt 0,6 meter i 
djupt. Det kunde noteras att fyllningen generellt utgjordes av slaggrika 
lager vilka på flertalet ställen skurits av recenta sand- och makadamfyllda 
schakt. I schaktets sydöstra ände på dess nordöstra vägg löpte ett cirka 2 
meter långt orangebrunt, kompakt slagglager på 0,6 meters djup. Detta 
utgjordes av 0,05-0,1 meter stora slaggstycken. Ovan detta noterades vidare 
ett 0,05 meter tjockt sandigt gulfärgat skikt, samt direkt under slagglagret 
ett skikt med brun silt och lera med träflis samt enstaka mindre slagbitar, 
ca 0,02-0,08 meter stora. I övrig noterades här ställvisa brun- gul- och 



orangemelerade ytor åt schaktbotten till samt sporadiska rödlila horisonter 
med vad som föreföll vara kisbränt material. Ett tvärschakt utgick från 
huvudschaktets nordvästra ände och skar över Hyttgatan i sydväst-
nordostlig riktning. Detta var vid besiktningstillfället överdäckat och var 
därför svårbesiktigat. Dock bedömdes denna schaktdel i stort motsvara 
ovan beskrivning av huvudschaktet. Schaktet in på gårdsplanen (bilaga 3) 
uppmätte 0,8–1,0 meter i bredd samt var mellan 0,5-1,0 meter djupt. 
Schaktet sträckte sig från Hyttgatan och 12 meter åt nordost fram till plank 
mot intilliggande tomt, på andra sidan fortsatte schaktet ytterligare 3 meter 
på den inre tomten fram till anslutning 3. Schaktets sydvästra ände 
genomkorsades av diverse grövre kabelstammar samt avloppsrör. 10 meter 
in från Hyttgatan sett, på den yttre tomten, gjorde schaktet en 1 meter lång 
avstickare åt sydost in mot huskroppen och anslutning 2. Inne på gården 
utgjordes fyllningen uteslutande av recent makadam. I schaktbotten 
framkom ställvis brunaktig lera med grovkornig sand samt enstaka 
slaggbitar. Leran antogs markera botten på det recenta makadamfyllda 
schaktet. 
 
Anläggning A1: 
En anläggning noterades i schaktet längs med Hyttgatan ca. 4,5 meter in 
från den sydöstra schaktänden i höjd med var schaktet in på gårdsplanen 
anslöt. De övre delarna av anläggningen hade grävts bort varför det med 
säkerhet ej kunde fastställas på vilket djup anläggningen framkommit. Vid 
dokumentationstillfället var anläggningen synlig på 1 meters djup, men ej 
avgränsad i djupled, men tydligt avgränsad av nedgrävningskant åt 
nordväst och sydost där en ljusgrå/brun silt med inslag av slagg (0,01–0,03 
meter) tog vid. Anläggningen utgjordes av stående plankor i en 
oregelbunden nedgrävning, 0,8 m bred samt 0,7 meter lång (sydväst-
nordost). Oklar avslutning i nordost där nedgrävningen successivt övergick 
i ett kompakt orange/rostbrunt fyllningsmaterial bestående av hårt 
fragmenterad slagg (0,01–0,04 meter) blandat med grovkornig sand och 
grus. En sektionsritning uppfördes i schaktets sydvästra vägg intill 
anläggning A1 (se övre bild i bilaga 4). I sektionen noterades 
nedgrävningen vid 0,8 meters djup, denna sammanföll väl med A1:s 
utbredning i plan och tolkades därför utgöra en del av anläggningen.  
Nedgrävningen avgränsades i sydost av en träkonstruktion bestående av 
tre kraftiga plankor vertikalt neddrivna på rad (se undre bild i bilaga 4). 
Deras längd respektive tjocklek uppmättes enligt följande: 0,18x0,07, 
0,25x0,07 samt 0,18x0,06 meter. Trämaterialet var i förhållandevis god 
kondition. Fyllningen utgjordes av en mörkt gråbrun, ställvis sotfärgad och 
kolbemängd, silt med rikliga inslag av slagg och melerade 
järnoxidutfällningar samt enstaka obrända ben. Från plankskoningen och 
vidare in mot den sydvästra schaktväggen övergick fyllningen till grövre 
slaggblock (0,12–0,35 meter). Utifrån anläggningens placering kan det 
möjligtvis vara ett raserat plank för en tidigare tomtgräns. 

 



Anläggning A2 (bilaga 5): 
I schaktet utmed Hyttgatan framkom ytterligare en anläggning 1,5 meter in 
från dess nordvästra ände nära anslutning 1. Denna framkom på 0,45 
meters djup direkt under asfalt och bärlager med slagg. Anläggningen 
utgjordes av en oregelbundet formad, hård slaggyta, cirka 0,9x0,7 meter 
stor (nordost-sydväst) och 0,1 meter tjock. Anläggningen var skarpt 
avgränsad mot ett gruslager i sydost. Avgränsningen åt nordväst var mer 
otydlig. Under den hårda slaggytan framkom ett rödbrunt grusigt 
slagglager, cirka 0,15 meter djupt. Under detta tog ytterligare ett orange 
slagglager vid och fortsatte ned till schaktbotten. Den skarpa gränsen mot 
gruslagret i sydost bestod hela vägen ned till botten. I skärningen mot 
gruslagret noterades (likt i anläggning 1) en stående planka, 0,25 meter 
bred och 0,04 meter tjock. Plankan och anläggningen kunde ej avgränsas i 
djupled då den fortsatte under schaktets maxdjup. Anläggningen 
bedömdes generellt ej vara av hög ålder, då den kom relativt högt upp i 
schaktets lagerföljd. Möjligtvis kan denna anläggning också utgöra rester 
av ett plank.  

Slutsatser och utvärdering 
Schaktet totala utbredning var 36,5 meter, 0,8–1,4 meter brett samt hade ett 
varierande djup på mellan 0,5–1,0 meter. Schaktet sträckte sig i nordväst-
sydostlig riktning utmed Hyttgatan för att i sydvästra schaktänden svänga 
av i rät vinkel in på gården i nordostlig riktning. Inga daterbara fynd 
framkom i schaktets sträckning utmed Hyttgatan. Två anläggningar, A1 
och A2 framkom, vilka båda var nedgrävningar skonade med träplankor 
av något kraftigare snitt. Maskinschaktningen hade företagits utan 
närvarande arkeolog, varav delar av anläggningen A1 skadats - dess övre 
delar var därför ej möjliga att dokumentera. Schaktet utmed Hyttgatan 
utgjordes till stor del av olika äldre slaggfyllningar. 
Schaktavsnittet in på gården var 1,0 meter djupt närmast Hyttgatan och 
grundades upp mot de inre delarna på gården till ett djup av 0,5 meter. 
Schaktet var uteslutande grävt genom recent makadam, inget av 
arkeologiskt intresse framkom i denna del. 

Sammanfattning 
Under hösten 2019 genomfördes en arkeologisk schaktövervakning i 
samband med att Falu Energi och Vatten AB utförde schaktningsarbeten 
inom fastigheterna Bergsrådet 1, 8 och 10 samt Falun 7:26. Schaktet var 
grävt i vinkel varav ena delen sträckte sig utmed Hyttgatan. Fyllningen 
utgjordes av äldre slagglager samt framkom två anläggningar. Det 
schaktpartiet som sträckte sig in på gården, var uteslutande grävt genom 
recenta fyllnadslager varpå inget av arkeologiskt intresse framkom. 

 
 
 



Referenser 
FMIS, Fornsök 

Tekniska och administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 421-2923-2019 
Fornreg, uppdragsnummer: 201901115 
Socken: Falu stad 
Fornlämning, RAÄ-nr: 68:1 
Fornreg, lämningsnummer: L2001:4288 
Fastighet: Bergsrådet 8 
Koordinater, mitten: N: 6718584 
(SWEREF99 TM) E: 534412 
Höjd (RH 2000): 113,6–114,2 m.ö.h. 
Inmätning: RTK-GPS 
Utförandetid: 2019.09.24 – 2019.10.09 
Schaktlängd: 40 meter 
DM projektnummer: 1717 
DM diarienummer: 92/19 
DM foto accessionsnr: DM ARK1717 
Arkeologisk personal: Stefan Östlund och Greger Bennström 
Projektansvarig: Jimmy Axelsson Karlqvist 
 
Dokumentationsmaterialet bestående av fältanteckningar, sektionsritning 
fotodokumentation samt SHAPE filer förvaras på Dalarnas museum. Inga 
fynd tillvaratogs. 
 
Bilagor 

1. Översiktskarta 1:4000 
2. Schaktkarta 1:120 
3. Översiktsfoton 
4. Foton anläggning A1 
5. Foton anläggning A2 
 
 
 
 



 

Bilaga 1. Översiktskarta. Utdrag ur 
fastighetskartan över Falu stad. 
Undersökningsområdet utmärkt 
med blå cirkel. Skala 1:4000 
 

 



 

Bilaga 2. Schaktkarta. Utdrag ur 
fastighetskartan. Schaktet utmärkt med blå 
polygon, sektionen utmärkt med röd linje, 
anslutningar in mot fastigheterna utmärkta 
med gröna punkter samt anläggningar 
utmärkta med röda trianglar. Skala 1:120 
 

Sektion S1 
 

Anslutning 1 
 

Anslutning 2 
 

Anslutning 3 
 

Anläggning 2 
 

Anläggning 1 
 



 

Bilaga 3. Övre fotot: Översikt 
västra delen av schaktet utmed 
Hyttgatan. Bild från nordväst. 
Foto: Stefan Östlund 
 
Undre fotot: Översikt schakt inne 
på gård. Anslutning 2 skymtar in 
mot fastigheten åt höger. Bild från 
sydväst. Foto: Stefan Östlund 
 



 

Bilaga 4. Övre bild: 
Översikt anläggning A1, 
sektion S1. Bild  från 
nordost. Foto: Stefan 
Östlund 
 
Nedre bild: Närbild 
träkonstruktion i södra 
delen anläggningen A1, 
Bild från syd. Foto: Stefan 
Östlund 



 

Bilaga 5. Övre bild: 
Lodbild över anläggning 
A2.  Bild från nordost. 
Foto: Stefan Östlund 
 
Nedre bild: Översikt 
anläggning A2. Bild från 
sydost. Foto: Stefan 
Östlund 
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