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Bakgrund 
Schaktkontrollen föranleddes av att Bergs kommun behövde dra om vatten och avlopp i 
samband med att väg 315 mellan Rätan och Utanbergsvallarna skulle byggas om.  

Rätan 30:1 delundersöktes 2016 av Jamtli i samband med breddning av väg 315. Platsen var 
tidigare registrerad som en slaggförekomst men vid undersökningen framkom en blästplats av 
medeltida karaktär. Resultaten för undersökningen är under bearbetning och några resultat finns 
inte att tillgå än. 

De vatten- och avloppsledningar som ska dras fram kommer att beröra de delar av blästplatsen 
som inte undersöktes för breddningen av vägen och eventuellt kan rester av rostplatsen och 
kolupplägget/kolningsanläggningen att beröras av ingreppet. 

 

Översiktskarta med utrednignsplatsen markerad med svart prick. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med undersökningen är att förvissa oss om att det inte finns ytterligare lämningar som inte 
berördes av undersökningen i samband med vägbreddningen. 

På grund av undersökningens ringa omfång är frågeställningen knuten till blästplatsens utredning 
och dokumentation. 

 



Resultat 
En okulär besiktning gjordes under det att grävningsarbetet pågick. Inga ytterligare anläggningar 
hittades men det kunde konstateras att det kollager som hittades vid undersökningen av Rätan 
30:1 fortsatte norrut in under torven. Ovan kollagret fanns ett sentida röjningsröse som sträcker 
sig utanför utredningsområdet. 

Schaktkontrollen gjordes i slutet av februari med tjäle i backen. Detta tillsammans med det 
faktum att kollagret ligger under ett röjningsröse som det stått stora träd på med stubbar som 
resultat gjorde att det inte var möjligt att rensa fram någon profil. 

Kollagret är intill 0,1 m tj och fläckvis inom den markerade ytan finns inga spår efter kol. 

 

 
Översikt över järnframställningsplatsen och schaktkontrollen. 
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