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Inledning
Då det uppstod ett problem med en ventil på en VA-ledning grävde Falu
Energi & Vatten AB ett schakt i Engelbrektsgatan i Elsborg (bilaga 1) för att
åtgärda läckan. En arkeologisk dokumentation gjordes utifrån
Länsstyrelsen Dalarnas generella beslut, dnr 431-8396-2020, för Falu
stadslager L2001:4288.
Schaktet grävdes i södra änden av Engelbrektsgatan och kvarteret Nedre
Elsborg, intill järnvägen (bilaga 2).

Syfte
Syftet var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera de
fornlämningar eller delar av fornlämningar som kan beröras av planerat
arbetsföretag.

Metod
Schaktet var redan grävt när arkeologen kom till platsen. Då schaktet var
djupt, det var rasrisk och det inte heller fanns någon grävpersonal i
närheten, dokumenterades schaktet från schaktkanten. Stratigrafin
dokumenterades och schaktet mättes in med RTK.

Resultat
Schaktet grävdes 5x3 meter stort och över 3 meter, förmodligen 4 meter,
djupt. Det grävdes främst i ett tidigare ledningsschakt nordost om en
brunn. Det medförde att äldre lager endast framkom i schaktets norra hörn
(bilaga 3)
Längs nordvästra sidan syntes en markduk 0,7 meter under asfalten. På
markduken låg ett grått lager stenkross och grus, bärlager. Under
markduken syntes ca 0,6 meter beige sand och grus, därunder fanns ett ca
0,3 meter tjockt brunt sandigt lager med en del slagg i. I botten av lagret
stack en stock ut i schaktet. Under det bruna lagret fanns naturlig lera, ca
110,1 m.ö.h.

Sammanfattning
Ett 5x3 meter stort schakt grävdes i anslutning till en befintlig ledning på
över 3 meters djup söder om kvarteret Nedre Elsborg. På grund av
rasrisken gick det inte att gå ner i schaktet, utan dokumentationen gjordes
från kanten. Ett kulturpåverkat lager framkom ca 1,3 meter under asfalten.
Det var 0,3 meter tjockt och i botten låg en stock. Under det syntes naturlig
mark, ca 110,1 m.ö.h.
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Tekniska och administrativa uppgifter
Länsstyrelsens diarienummer:
Fornreg, uppdragsnummer:
Socken:
Fornlämning, RAÄ-nr:
Fornreg, lämningsnummer:
Koordinater, mitten:
(SWEREF99 TM)
Höjd (RH 2000):

Inmätning:
Utförandetid:
Schaktlängd:
DM projektnummer:
DM diarienummer:
Arkeologisk personal:

431-8396-2020
202000952
Falu stad
Falun 68:12
L2001:4288
N 6718684
E 534527
markyta 111,71-112,13 m.ö.h.
RTK
2020-09-15
5 meter
655
262/20
Eva Carlsson

Dokumentationsmaterialet förvaras på Dalarnas museum. Inga fynd
tillvaratogs.
Bilagor
Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskartan skala 1:10 000.
Bilaga 2. Utdrag ur fastighetskartan med schaktet markerat, skala 1:500.
Bilaga 3. Foto över schaktet
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Bilaga 1. Utdrag ur fastighetskatran över Falun. Undersökningsområdet är beläget inom den
svarta cirkeln. Skala 1:10 000
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Bilaga 2. Schaktet, markerat med grönt, grävdes i Engelbrektgatans södra ände. Skala 1:500.

Bilaga 3. Schaktet från söder. I norra hörnet syntes ett brunt lager med en utstickande stock ca 1,31,6 meter under markytan. Foto: Eva Carlsson.

