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Sammanfattning
I samband med anläggandet av en gäststuga inom RAÄ Stora Kopparberg
L2000:9874 i Stora Kopparbergs socken och Falu kommun (figur 1) utförde
Dalarnas museum en schaktningsövervakning enligt länsstyrelsens beslut
dnr 431-4682-2021. Vid schaktningen framkom inget av antikvariskt
intresse. Dalarnas museum förordar inga ytterligare åtgärder, men att
framtida markarbeten inom fornlämningsområdet bör övervakas av
arkeologisk expertis.

Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med aktuellt område inom blå cirkel. Skala 1:50 000

Inledning
I september 2021 genomförde Dalarnas museum en undersökning i form av
en schaktningsövervakning i Österå, Falu kommun, Dalarnas län.
Undersökningen föranleddes av en planerad grundgrävning för
nyanläggande av gäststuga på fastigheten Österå 2:4 (figur 2). Om så
behövdes skulle en uppdatering av beskrivningen och utbredningen för
lämningen göras i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister (KMR).

Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med fornlämningar markerat med rött och det aktuella
området inom blå cirkel. Skala 1:10 000

Syfte
Syftet med undersökningen var att om möjligt beskriva och dokumentera
eventuella kulturlager och andra lämningar på platsen, och om sådan fanns
bestämma fornlämningens karaktär och omfattning. Undersökningen
skulle också utgöra grund för en eventuell slutundersökning på platsen.

Metod
Grävarbetet utfördes med grävmaskin utrustad med planeringsskopa och
övervakades av en arkeolog. Relevanta delar av schakten dokumenterades i
skrift och genom fotografering. Inmätningen av schakten gjordes med RTKGPS. Den sammanlagda schaktytan var ca 140 kvadratmeter (figur 3).

Figur 3. Utdrag ur fastighetskartan med arbetsområde markerat med rött och schakten med svart.
Skala 1:500

Resultat och slutsatser
Det planerade arbets- och schaktområdet låg i en slänt fylld med skivig och
krossad svart slagg (figur 4). Arbetsområdet i nordnordöst banades av i
riktning mot sydsydväst. I nordost banades slaggen ned till ett djup av ca
0,05–0,1 meter för att i riktning mot sydväst vid området för den planerade
byggnaden grävas djupare till ett djup av ca 0,2–0,4 meter. Inga
anläggningar eller kulturlager förutom slaggen kunde noteras (figur 5).
Sedan grävdes ett schakt i östra delen av arbetsområdet för en eventuell
kommunal V/A anslutning. Schaktet var ca 5,0x1,5 meter stort i toppen och
1,0 meter djupt. I botten noterades en färgskiftning till ett mer svavelgult
slagglager ca 0,2 meter tjockt samt ett ca 0,1 meter tjockt svavelgult
sandlager, möjligtvis naturlig mark.
Västra delen grävdes ett schakt för inkoppling av el ca 4,0x1,0 meter
stort i toppen och 1,0 meter djupt. Inget av antikvariskt intresse framkom
vid schaktningsarbetet. Dalarnas museum förordar inga ytterligare
åtgärder, men att framtida markarbeten i området bör övervakas av
arkeologisk expertis.

Figur 4. Översikt över det planerade arbets- och schaktområdet. Området låg i en slänt fylld med
skivig och krossad svart slagg. Från nordost. Fotograf Jimmy A Karlqvist.

Figur 5. Översikt över det framschaktade området. Till höger i bild syns schaktet för elen och bakom
grävmaskin skymtar schaktet för det eventuella kommunala V/A anslutningen, Från norr. Fotograf
Jimmy A Karlqvist
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