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Sammanfattning

Vid grävning av ledningsschakt inom fastigheten Residenset 3:1 på 
stationsområdet i Nora stad, (fig. 1 och 2) genomfördes en 
schaktningsövervakning. Resultatet visade att det fanns ett kulturlager 
i form av en äldre markhorisont längs hela schaktet. Inga daterande 
fynd hittades. Ovanliggande lager bestod av utfyllnadslager som bland 
annat innehöll koksskrot. 

Figur 1. Nora stad med undersökningsområdet markerat med röd ring, det  
skrafferade området utgör stadens fornlämningsområde, Nora 164:1.
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Figur 2. Stationsområdet med det aktuella schaktet markerat.

Bakgrund 

I samband med att Nora kommun planerar bygga ett nytt resecentrum i 
stationsområdet behövdes en ny dagvattenledning anläggas i området. 
Arbetsföretaget kom att beröra den sydöstra delen av fornlämning 164 
i Nora. Fornlämningen utgörs av kulturlager och rester av äldre 
stadsbebyggelse från 1600-talet och framåt. Schaktningsarbetena 
övervakades av Arkeologgruppen AB i Örebro. Ett schakt lades strax 
nordväst om godsmagasinet på stationsområdet och från det trycktes 
rören ner mot Norasjön. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen i Örebro 
län och företagare var Bergslagens Kommunalteknik Nora.

Målsättning

Målsättningen var att övervaka och att dokumentera den del av 
fornlämningen som berördes. 
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Metod och genomförande

Schaktet grävdes med på platsen befintlig grävmaskin och enligt 
anläggningsarbetets plan. Schaktets utbredning mättes in med GPS, 
fotograferades digitalt medan övrig dokumentation var analog. Vid 
kontroll av sektioner och grävning av kulturlager användes 
handverktyg. Schaktet var cirka 10x1,2 meter stort och 2 meter djupt. 

Figur 3. Bild tagen på schaktets södra sida. Foto Ebba Knabe.

Resultat

Schaktet drogs på en grusplan som bestod av ett upptill 0,3 meter 
tjockt gruslager. Under fanns ett 0,2-0,3 meter tjockt svart och 
orangefärgat lager med grus. I detta fanns också koksskrot. Nästa lager 
bestod av ljust grus 0,2 meter tjockt. Under, 0,7 meter under markytan, 
fanns en äldre markhorisont som var cirka 0,1 meter tjock sammansatt 
av humös lerblandad sandig grus. Inga fynd. Ren lera fanns 0,8 meter 
under markytan.

Tolkning

Markhorisonten pekar på att det funnits aktivitet i området, men inga 
konstruktioner kunde iakttas.
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Administrativa uppgifter

Landskap: Västmanland

Län: Örebro län

Kommun: Nora kommun

Socken: Nora socken

Fastighet: Residenset 3:1

Kartblad:

Länsstyrelsens diarienummer: 431-05892-2010

Projektnr: 2010_29

Fornlämningsnr: 164

Personal: Ebba Knabe

Fälttimmar: 6

Undersökningstid: 10-12-01

Undersökt yta: 10x1,2 m

Koordinatsystem: RT 90 2,5 gon V

Dokumentationshandlingar som förvaras i ATA, RAÄ, Stockholm:
-

Digitalt arkiv:
Digitala data förvaras tillsvidare hos Arkeologgruppen AB.

Fynd:
Inga fynd.
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