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INNEHÅLL

sträcker sig från den svenska territorialgränsen ut
till gränsen för svensk ekonomisk zon (EEZ i fig. 1).
Vid sonargranskningen påträffade SMTM nio
stycken indikationer, som ansågs kunna utgöra
fartygslämningar och/eller fornlämningar. Två av
sonarindikationerna är mer sannolika fartygslämningar.
Sonarindikationerna ID1 och ID3 har ROV-filmats av SVK och SMTM bedömer inte dessa två utgöra fornlämningar. För att kunna avgöra om någon
av de andra sju sonarindikationerna utgör fornlämning måste de filmas med undervattensrobot (ROV)
eller dykbesiktigas av arkeologer.

FIGUR 1. Översikt över södra Östersjön, söder om Trelleborg, med utredningsområde A och U markerade
samt den tidigare utredda sträckningen som ansluter till de aktuella delsträckorna (SMTM rapport 2019:3).
Lantmäteriet. Utsnitt ur GSD Terrängkartan, Lantmäteriet, licensierad CC0, bearbetad av
SMTM. SWEREF 99TM. Skala 1: 300 000.
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Svenska kraftnät (SVK) planerar en ny stamnätsförbindelse, Hansa PowerBridge, mellan Hurva i
Hörby kommun i Skåne, Sverige och Güstrow i norra Tyskland. Förbindelsen byggs som en 700 MW
likströmsförbindelse.
Länsstyrelsen i Skåne gett Statens maritima och
transporthistoriska museer (SMTM) i uppdrag att
analysera sonardata och möjligen enstaka ROVfilmer.
Denna rapport avhandlar en delsträcka ”område
U” på 17 kilometer×300 meter samt delar av ”område
A”, på 7 kilometer×300 meter. Områdena ligger cirka 30 kilometer ut i havet söder om Trelleborg och
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Under sommaren 2020 inkom SVK med en ny
förfrågan om analys av ytterligare ett delområde
(område A).
SMTM har av Länsstyrelsen i Skåne fått i uppdrag att återigen analysera sonardata och möjligen
enstaka ROV-filmer. Områden A och U ligger på
havsbotten 30 kilometer söder om Trelleborg, vid
svenska territorialgränsen och i svensk ekonomisk
zon (EEZ) (figur 2).

FIGUR 2. Utredningsområde A och U markerade och den tidigare utredda (SMTM rapport 2019:3) sträckningen
som ansluter till den nya planerade delsträckorna. Lantmäteriet. Utsnitt ur GSD Terrängkartan, Lantmäteriet,
licensierad CC0, bearbetat av
, SMTM. SWEREF99TM. Skala 1: 100 000.
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Affärsverket Svenska kraftnät (SVK) planerar att
lägga en sjökabel på havsbotten inom projektet
Hansa PowerBridge i Skåne. Hansa Powerbridge är
en planerad elkabel, som SMTM tidigare har utfört
två arkeologiska utredningar inför (
b).
Aktuellt ärende innebär en justering av ledningssträckan i anslutning till tidigare utredd korridor,
där en ny delsträcka först planerades (område U).

2020 103488 0010

BAKGRUND

2020 103488 0010

2021 05-04

Analys av scannat material
Den byråmässiga utredningen har utförts parallellt
med analysen av sonardata. Riksantikvarieämbetet
rekommendationer för sonarkartering och analys.
Här står bland annat att rådata bör analyseras, så att
objekt på 0,5×0,5 meter kan upptäckas (Riksantikvarieämbetet 2017).
SMTM analyserar i detta fall rådata i form av side
scan data i .xtf-format, som tillhandahålls av SVK.
Analysen görs i programvarorna Sonarwiz 7 och
Deep View 5.
Rådatan granskas och indikationer på vad som
kan utgöra fornlämning tas ut och klassificeras
enligt SMTM:s femgradiga skala.

→→ 1. Fartygslämning
→→ 2. Trolig fartygslämning
→→ 3. Möjlig fartygslämning eller annat objekt
→→ 4. Område med flera indikationer
→→ 5. Fast lämning

Fartygslämning
En definitiv klassificering som är fastställd genom
multibeam, side scan sonar, ROV (fjärrstyrd undervattensfarkost) eller dykning. Det betyder att det
inte råder några tvivel om att det påträffade objektet
är en fartygslämning. Dess ålder kan vara bestämd
om dykning har skett på platsen eller om lämningen inspekterats med hjälp av en ROV.
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Trolig fartygslämning
En definitiv klassificering är möjlig först efter att en
besiktning, genom dykning eller ROV (fjärrstyrd undervattensfarkost), har genomförts. En första bedömning av objektet kan göras vid det tillfället då objektet
påträffas, men innan en besiktning är genomförd
klassificeras objektet inte som fartygslämning.

Möjlig fartygslämning eller
annat objekt
Här kan det inte uteslutas att det påträffade objektet
är en fartygslämning utan att en besiktning genomförs. Det kan även röra sig om andra typer av objekt
såsom bilvrak, flygplan, rör m.m.

Område med flera indikationer
Ett område på botten som innehåller flera objekt,
bestående av exempelvis timmer, stenar, skeppsdelar m.m. Fartygslämningar ska helst inte innefattas
i begreppet område med flera indikationer.

Fast lämning
Lämningar på botten såsom pålverk, pir- eller
bryggrester, fundament till broar eller efter t.ex.
sjömärken. Till denna klassificering hör även geologiska formationer.
Att säkert tolka sonarbilder är svårt, ibland är det
svårt att skilja mellan naturliga bildningar och nedbrutna fartygslämningar. Två exempel som illustrerar detta är två fartygslämningar, som påträffades
inför nedläggandet av gasledningen Nord Stream
(Fredholm 2010 och 2019c). En cirka 10 meter avlång
indikation visade sig vid ROV-filmning vara en äldre nerbruten fartygslämning. En indikation, som på
sonarbilden såg ut som en stenhög, visade sig även
den vara en fartygslämning med ballast eller last av
kalksten samt tunnor med järn (se fig. 3 och 4, samt
Fredholm 2010,2019c:26 och 2019a:9-10).
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Syftet med den arkeologiska utredningen har varit
att ta reda på om fornlämningar berörs av Hansa
Powerbridge inom de nu aktuella delområdena.
Utredningen syftar även till att preliminärt avgränsa nyupptäckta fornlämningar inom utrednings
områdena.
Analysmaterialet utgörs av side scan sonardata,
som tillhandahållits av SVK.
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FIGUR 3. Sonarbild, ROV-sonarbild (nedre vänster) och fotografier tagna med en ROV på en fartygslämning, som
påträffades längs med gasledningen Nord Stream i Östersjön

FIGUR 4. Sonarbild och ROV-bild från en kalkstensfylld fartygslämning, som påträffades längs med gasledningen
Nord Stream i Östersjön
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Undersökningsområde U sträcker sig i NO–SV-riktning och område A i NV-SO-riktning, och omfattar
ett vattenområde vid den Svenska territorialgränsen
(figur 2). Det med side scan sonar undersökta områdena ligger på ett vattendjup mellan 35 och 40 meter.
Inom utredningsområdena finns inga objekt
sedan tidigare registrerade i FMIS/Fornsök, men en

del fartygslämningar i närheten är kända. Stenålderslämningar och stenålderslandskap kan påträffas ner till 25–30 meters djup i den svenska delen av
Östersjön (Bergstrand et al. 2018:9f). Detta gör att i
det utredningsområdena A och U på 35–40 meters
djup sannolikt inte finns stenålderslämningar.

TIDIGARE
UNDERSÖKNINGAR
SMTM har tidigare utfört två arkeologiska utredningar inför Hansa Powerbridge. Vid utredningarna påträffades bland annat ett par säkra fartygslämningar. Dessutom identifierade

tre områden som möjliga platser för stenåldersbosättningar, vid en sträckning som har sitt landfäste
strax väster om Ystad (
.

GENOMFÖRANDE
SMTM har analyserat rådata i form av side scan data
i xtf-format, som tillhandahållits av SVK. Analysen
gjordes i programvarorna Sonarwiz 7 och Deep View
5. Eftersom några av sonarfilerna som analyserades
täcker mer än det aktuella delområdet A (en shp-fil

som tillhandahållits av SVK), analyserades ett något
större område än som omfattats av uppdraget. Således
har analysen även utförts i anslutning till område U.
Sonarindikationer valdes ut och klassificerades
på det sätt beskrivs i syfte och metod.

FIGUR 5. Karta som visar Östersjöns nivå där man kan sannolikt kan hitta stenålderslandskap. Dagens strand
linje i svart, ljusgula områden vid Kriegers flak och Skånska kusten markerar havsnivå -17 meter (11,000 BP),
av
2018:39), bearbetad av
, SMTM.
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TOPOGRAFI OCH
KULTURMILJÖ
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RESULTAT

I område U påträffades tre sonarindikationer vid
analysen.

ID1 och 2
Sonarindikationerna ID 1 och 2 bedömdes baserat
på sonardata kunna vara möjliga fartygslämningar,
timmer, skeppsdelar, andra objekt eller formationer
(Se även bilaga 1).
Efter att ha studerat en ROV-video från SVK på ID
1, tyder det på att ID 1 är en timmerstock och kanske
något enstaka träplanka. ID1 bedöms inte utgöra en
fornlämning.

ID3
Sonarindikationen bedömdes baserat på sonardata
som en trolig fartygslämning, eller annat objekt
eller formation. Formen och storleken på sonarindikationen tyder dock främst på att det är en
fartygslämning. Då den är diffus i kanterna skulle
det kunna var en delvis översedimenterad fartygslämning (Se fig. 6 och bilaga 1).
Efter att ha studerat en ROV-video från SVK på ID
3, tyder det på att ID 3 kan vara delar av en fartygslämning, förvridna skrovplåtar, en möjlig järnmast,
men videomaterialet var svårtolkat. Är det en fartygslämning är den sannolikt förlist efter 1850 och
bedöms inte utgöra en fornlämning.

FIGUR 6. Sonarbild över indikation ID3 samt närområdet. SWEREF99TM, skala 1:200. © Sonardata, SVK,
bearbetad av
, SMTM.
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ID4–5, 7–9.
ID 4, 5, 7 och 8 har likheter med sonarindikationen
på fartygslämningen i figur 3. De bedöms kunna
vara möjliga fartygslämningar, timmer, skeppsdelar, andra objekt eller formationer. ID 9, som är en
vag indikation, liknar till viss del sonarindikatio-

nen på fartygslämningen i figur 4.

ID6
ID 6 är den indikation inom de utredda delsträckorna som bedöms vara den tydligaste fartygslämningen. Sonarbilderna antyder en fartygslämning i trä,
med skeppstimmer/vrakdelar utspridda omkring 50
meter från fartygslämningens centrum (Se fig. 7–8
och bilaga 2).

FIGUR 7. Sonarbild över ID6. De förmodade utspridda skeppstimren kan ses i bilden. SWEREF99TM,skala 1:300.
© Sonardata, SVK, bearbetad av
, SMTM.
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I område A påträffades sex sonarindikationer vid
analysen.

2020 103488 0010

OMRÅDE A
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FIGUR 8. Sonarbild över indikation ID6 med de förmodade utspridda skeppstimren. © Sonardata, SVK, bearbetad
av
, SMTM.

FIGUR 9. Påträffade sonarindikationer i område A och U. Lantmäteriet. Utsnitt ur GSD Terrängkartan,
Lantmäteriet, licensierad CC0, bearbetat av
, SMTM. Skala 1: 50 000.
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Förutom ett par indikationer på mer säkra fartygslämningar (ID3 och ID6), kvarstår efter den arkeologiska analysen sex indikationer som skulle kunna
utgöra rester av fartygslämningar eller möjligen hela
fartygslämningar (ID2, ID4, ID 5, ID7, ID8 och ID9).
För att avgöra om någon av de ej ROV-besiktigade
sonarindikationerna utgör fornlämning måste de

dykbesiktigas av dykande arkeologer eller filmas
med undervattensrobot (ROV).
SMTM rekommenderar att ett säkerhetsavstånd
på minst 50 meter hålls mellan de ej ROV-besiktigade sonarindikationerna och den planerade kabeln
samt dess anläggnings-/påverkansområde.

UTVÄRDERING
SMTM bedömer att den arkeologiska utredningen
har kunnat utföras med bra kvalitet. Sonardatat
har varit av tillräckligt god kvalitet för att kunna
upptäcka mindre objekt på botten.
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Statens maritima och transporthistoriska museers (SMTM) dnr: 5.3.1–2020-1059
Länsstyrelsens dnr, beslutsdatum: 431–17022–2020 (2020-06-26), 431–17022–2020
(2020-10-09)
Fornreg uppdragsnummer: 202000950
SMTM projektnr: 2081183
SMTM projektledare: Mikael Fredholm
Orsak till utredningen: nedläggning av elkabel
Uppdragsgivare: Svenska kraftnät (SVK)
Undersökningstyp: arkeologisk utredning
Undersökningstid: 2020-09-01 till 2020-10-09
Utredd yta: cirka 8 km²
Kommun: Trelleborg
Län: Skåne
Koordinatsystem: SWEREF99TM
Koordinater för utredningens sydvästra hörn: 6097400/387028
Vattendjup: 35-40 meter
Dokumentationshandlingar:
Rapporten förvaras digitalt på Riksantikvarieämbetets webbplats Forndok.
Övriga handlingar förvaras på Sjöhistoriska museets arkiv i Stockholm.
Digitalt dokumentationsmaterial: Video, stillbildsfotografier och digitala ritningar
förvaras digitalt på Statens maritima och transporthistoriska museers servrar.
Samtlig lagring är redundant och backupkopior förvaras på fysiskt skild plats från
huvudlagringen. Hårdvaran till lagringen byts ut med 3 till 4 års mellanrum för att
upprätthålla feltolerans och rätt lagringskapacitet. Vid den digitala hanteringen av
dokumentationsmaterialet och rapportframställningen har följande programvaror
använts: Esri ArcMap, Microsoft Word, Photo Shop, Sonarwiz 7, Deep View 5, m.fl.
GIS/mätdata: arkiveras på Statens maritima och transporthistoriska museers servrar.
Fynd: inga fynd tillvaratogs.

Deltagarförteckning SMTM
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