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PM över arkeologisk förundersökning vid grävning för teknikrum
och parkeringsplats på fastigheten Visby Norrbacke 3, Region
Gotland. Länsstyrelsens dnr 431-2172-14.
Gotlands Museum har under tiden 21-23 oktober 2014 utfört schaktningsövervakning i rubricerat ärende. Anläggningsarbetet omfattade grävning för anläggande
av teknikrum och parkeringsplats på gårdssidan mot Norra Murgatan, fig. 1.
Tiden för den arkeologiska insatsen var sammanlagt en dag, men på grund av
grävmaskinens begränsade räckvidd i förhållande till exploateringsyta och grävdjup, åtgick tre dagar för schaktning och spettning av berg.
Schaktet kom att omfatta en yta av ca 30 m2 (5,5 x 5,5 meter) till ett djup av 2,5
meter med viss släntning ut mot gatan under schaktningsarbetet.

Undersökningsresultat
Teknikrummets grundläggning var beräknad att göras 2,5 meter under gatunivån.
Kalkerget framkom ca 2 meter under markytan, varför spettning av berget blev
nödvändigt.
I väster, närmast boningshuset, utgjordes de översta jordlagren av recenta utfyllnadsmassor innehållande byggavfall och skräp.
Under fyllningen vidtog ett avsatt kulturlager bestående av mörk/svart grusig jord.
Lagret var ca 0,1-0,35 meter tjockt.
Lagret vilade ovanpå ett orört naturligt lager stenblandat grus med varvig struktur.
Under gruslagret vidtog berghällen. Gruslagret var ca 0,5 meter tjockt närmast
huset och ökade till över en meter mot gatan i öster. Berghällen var slät och närmast plan; i den östra änden av schaktet låg berget 0,1 meter högre än i den västra.
Kulturlagret innehöll ett fåtal recenta fynd och bestod bland annat av skärvor av
taktegel, porslins- och fajansskärva samt enstaka djurben.
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Över ytan förekom enstaka, upp till en meter stora obearbetade kalkstensblock i
gruset och uppstickande i kulturlagret. Fyra nedgrävningar påträffades utan synbar
koppling till varandra.

Från länsmuseets sida föranleder ärendet ingen ytterligare åtgärd.
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Fig. 1. Schaktplan över kv. Norrbacke 3. Skrafferad figur representerar schaktad yta. Koordinater
är angivna enligt rikets system SWEREF 99TM.
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Fig. 2. Profil över södra schaktväggen, se fig. 1.
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Fig. 3. Vy över norra schaktväggen. Berget har bilats ned en halvmeter inför nybyggnationen. En
kantställd kalkstensflisa i schaktets överkant till vänster, är ett stöd i en grävd grop till en torkställning för tvätt. Från söder.

5

