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 Vad väntar i de digitala arkiven? 

TEXT: ROGER FLOOD & OSCAR TÖRNQVIST

MULTIBEAM SOM KARTERINGSMETOD

Vi har alla sett imponerande 3D-visualisering-
ar utförda med hjälp av multibeamkarteringar 
vilka avslöjar inte bara vrak och deras läge 
utan även storlek, form och vissa konstruk-
tionsdetaljer. Som undersökningsmetodik har 
multibeam inte förvånande länge pekats ut 
som både den mest e�ektiva och mest kost-
samma karteringsmetoden.

En försvårande omständighet vid nyttjande 
av denna metodik förutom den avsevärda 
kostnaden för karteringar är den oerhörda ar-
betsinsats som åtgår för att analysera och pre-
parera en för hjärnan begriplig bild, speciellt 
över stora ytor. Systemet skapar mycket stora 
datamängder även vid mindre karteringar. 
Som ett resultat av detta så har teknologin inte 
o�a använts i rent marinarkeologiska tillämp-
ningar utan data har mestadels producerats i 
samband med t ex farleds-  eller hamnarbeten.

NATIONELL DIGITAL DJUPDATABAS - DIS

Vad som inte är helt uppenbart är att det 
!nns en stor mängd digitala data tillgänglig 
dels från olika mät!rmor, dels från Sjöfarts-
verket. Den senare aktören är en statlig myn-
dighet som successivt bygger upp ett natio-
nellt täckande digitalt informationssystem 
för djupdata, det s k DIS. Den svenska sjö-
kartläggningen skall ha skapat en heltäckan-
de digital djupdatabas till år 2015 eller något 
senare beroende på om tillräckliga statliga 

anslag ges. Djupdata från DIS är ställvis av 
mycket hög kvalitet då det härrör från mul-
tibeamkarteringar och det !nns även stora 
mängder rådata från olika karteringar. Denna 
data är i princip tillgänglig för forskning mot 
erläggande av en ganska blygsam leveransav-
gi�. Vad som försvårar användningen är att 
djupdata över svenska havsområden är för-
knippade med sekretess. Den som begär att 
få använda sjömätningsdata måste genomgå 
en säkerhetsklassning av SÄPO och stränga 
förhållningsregler för hantering, lagring och 
spridning av dessa data gäller. Inom svenskt 
sjöterritorium regleras detta av Sekretessla-
gen 1980:100, Lagen om skydd för landskaps-
information 1993:1742 och Säkerhetsskydds-
lagen 1996:627 samt tillhörande förordningar. 
Den som får del av djupdata anses ”i icke 
ringa omfattning få ta del av uppgi�er som 
har synnerlig betydelse för rikets säkerhet” 
som det lyder i ansökningshandlingarna till 
SÄPO.

DATA AV OLIKA KVALITET

I DIS !nns djupdata av olika tillkomstmetod 
och kvalitet. Data från enkla djuplodningar, 
ekolodningar, multibeamkarteringar, meka-
nisk bottenavkänning (s k ramning) samsas 
med digitaliserade djuppunkter noterade i 
1era hundra år gamla sjökort (från vilka man 
har tvingats omvandla famnar till meter och 
kompensera för landhöjningen). Rent gene-
rellt så är farleder och viktiga industriom-

råden väl karterade med moderna metoder 
medan skärgårds- och utsjöområden o�a har 
glesa djupmätningar av ansenlig ålder. Vid 
påträ�ande av vrak vid sjömätning så skall 
Sjöfartsverket numera rapportera in sådana 
till fornminnesregistret.

FINNS DET NY INFORMATION I DIS?

För att undersöka om Sjöfartsverkets gene-
raliserade nationella djupdatabas eller de 
bakomliggande råmätningarna bär på en 
okänd marinarkeologisk kunskapspotential 
så rekvirerades exempel på dessa två dataset. 
Området som valdes var Mälaren omkring 
Björkö eftersom det är ett intressant om-
råde, det finns moderna multibeamkarte-
ringar där, samt då detta område inte omfat-
tas av ovan nämnda sekretesslagar (eftersom 
det beskriver en insjö), se figur 1.

Datamängden som rekvirerades från DIS 
består av punkter med någon eller några 
meters mellanrum vilka bär på information 
om minimi- och maximidjup i respektive 
punkt. Punkterna har alltså förutom angi-
velser för x och y information både kring 
zmin och zmax.

Originaldata rekvirerades över i stort sett 
samma område men i obearbetat format 
direkt från multibeamkarteringen. Denna 
har decimeterupplösning och bär, förutom 
på information om djup i respektive punkt, 
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En undersökning av redan utförda 
sjömätningar visar att nationella da-
tabaser och sidoinformation från sjö-
mätningar bär på arkeologiskt relevant 
information både i form av hittils okända 
skeppsvrak men även i form av spår från 
maritima verksamheter, vilka kan iakttas på 
sjö- och havsbotten.
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även på information om retursignalens styr-
ka.

ANALYS AV DJUPDATABASEN

Det grövre och generaliserade databasen gran-
skades och vissa analyser gjordes på materia-
let. Genom att göra en enkel 3D-visualisering 
av minimidjupet så skapades en ytmodell; 
”minsta djup”, vilken avslöjar uppstickande 
objekt (se !gur 2a). Genom att jämföra minsta 
djup med största djup för respektive punkt 
så erhålls dynamiken i varje punkt, vilket för 
sluttningar innebär lutning, för block och lik-
nande innebär höjd och för vrak förstås det-
samma. Genom analys kan man ta fram objekt 
där dynamiken (höjden) är stor men objektet 
är ganska litet. Ur denna mängd går det att !l-
trera fram möjliga uppstickande vrak. Större 
sluttningar och blockig terräng kan då tas bort 
(se !gur 2b).

Det visar sig att i det analyserade materialet 
!nns det 1era indikationer som helt säkert el-
ler med största sannolikhet är relativt skrov-
hela vrak. Punkttätheten (någon meter mel-
lan punkterna), det naturliga bruset från en 
varierande bottentopogra! och sjöfartsverkets 
metoder för att renodla mätningarna gör att 
endast relativt hela vrak går att urskilja i den 
nationella djupdatabasen. 

I det aktuella området så påträ�ades med ovan 
beskrivna metoder 17 ganska eller helt säkra 
nya vrak som sjöfartsverket inte har rapporte-
rat in till fornminnesregistret. 

JÄMFÖRELSE MED MARINENS SIDE SCAN 

SONAR-KARTERING

Marinen har tidigare i samarbete med bl a 
Johan Rönnby och Södertörns Högskola 
karterat delar av området med Side Scan 
Sonar (Törnqvist 2003). Resultaten från 
denna kartering blev i runda tal ett hundra 
indikationer, varav en stor andel bestod av 
relativt skrovhela, ganska recenta vrak. För 

det område där denna Side Scan Sonar-
kartering överlappar multibeamkarteringen 
så jämfördes indikationerna i de båda un-
derlagen. Det visar sig förstås att de bäst 
bevarade vraken syns bra i båda kartering-
arna men att de vagare indikationerna som 
påträffades med Side Scan Sonar inte syns i 
det generaliserade DIS. Vad som också kan 
påvisas är att positioneringen av objekten 
som syns i båda karteringarna är påfallande 
väl överensstämmande. De inom Side Scan 
Sonar-undersökningen konstaterade vraken 
i undersökningsområdet markeras i figur 3 
som referens.

ANALYS AV DET HÖGUPPLÖSTA MULTI-

BEAMMATERIALET

Den originaldata som rekvirerats från Sjö-
fartsverket håller mycket hög punkttäthet 
men måste behandlas ingående för att kunna 
användas. Det handlar om att ta bort stör-
ningar från t ex förbipasserande !sk, grumling 
i vattenpelaren eller hög bottenvegetation. När 
detta väl har utförts så har man inte bara en 
bottenkarta med decimeterprecision där hit-
tills okända vrak och andra spår framträder 
tydligt (se !gur 3), utan man kan även i detta 
material analysera egenskaperna hos respek-
tive bottenpunkt, genom en s k ”backscatter-
analys”. De nya vrak som påträ�ats och som 
kan formbestämmas har ungefär samma di-
mensioner som det stora 1ertalet av de vrak 
vilka karterades med Side Scan Sonar och som 
då till största delen bedömdes som pråmar el-
ler relativt recenta fraktskutor. Dimensionerna 
för dessa ligger mellan ungefär 15 x 6 och 20 
x 7m. I multibeammätningarna påträ�ades 
dessutom ett antal mindre, di�usa indikatio-
ner samt ett stort fartyg med dimensionerna 
30 x 10m (objekt C i !gur 3). Förutom vraken 
(där minst två har tydliga glidspår i gyttjan, se 
objekt D i !gur 3) påträ�ades ankringsspår, 
kablar och några svårtolkade objekt.

ANALYS AV BACKSCATTER

En backscatteranalys med avseende på signal-
styrkan/amplituden utfördes av multibeam-
mätningarna. Inom en sådan analys undersöks 
hur ”distinkt” signalen är, dvs re1ektionens 
styrka. Som referens kan nämnas att en re1ek-
tion från en dybotten är svag, från sandbotten 
kommer en mer distinkt signal och från sten 
eller t ex ett plåtvrak så är signalen mycket 
stark.

Vad som framträder i aktuell backscatterana-
lys är dels objekt som möjligtvis utgör rela-
tivt platta vrak vilka inte är synliga som en 
förhöjning i djupmodellen men synliga som 
en förhårdnad av sjöbottnen (se den mandel-
formade indikationen i ruta A i !gur 4), dels 
olika förhårdnader som härrör från geologiska 
formationer eller mänsklig verksamhet. Ett 
mycket intressant mänskligt avsatt mönster 
som framträder följer helt farleden runt ud-
den vid Bockholmssättra och vidare österut 
mot Norsborg (se !gur 4). Med referens till 
liknande mönster påträ�ade vid olika under-
sökningar i USA (Ferrini & Flood 2001, Lewis 
et al 2000) så är det utan bottenprover inte 
möjligt att helt säkert säga vad dessa mönster 
visar, men med största sannolikhet består de 
både av från fartyg utkastat avfall från kolför-
bränning (1ygaska och slagg i form av sintrade 
klumpar) och löpande dumpningar av mud-
dermassor och sand från bl a muddrings- och 
sandpråmar (kontinuerliga linjer längs far-
leden) samt punktvisa dumpningar av olika 
fyllnadsmaterial mm (1äckar med diametern 
30-50m). I materialet påträ�ades även en 
mindre mängd ankringsspår och några av de 
ovan nämnda indikationerna på platta vrak. 
Som referens så kan nämnas att i en tidigare 
artikel (Törnqvist 2009) exempli!erades hur 
trålningsspår kan karteras genom backscatter-
analys av multibeamdata.

-
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om hur olika verksamheter i historisk tid har 
påverkat eventuella fornlämningar i området, 
ett informationstillskott som i förekommande 
fall är nödvändigt för t ex tolkning av strati-
gra! och s k site formation processes vid un-
dersökning av sedimenten och objekt däri. Det 
!nns alltså ställvis en oerhört stor kunskaps-

SLUTSATS

Det !nns ett digitalt djupregister med ställ-
vis mycket god upplösning över vissa delar 
av våra vatten, främst kring farleder. Redan i 
detta digitala arkiv så !nns det indirekt infor-
mation om vrak som ej är kända och alltså ej 
!nns registrerade någon annanstans. I de hög-

upplösta originaldata som även !nns tillgäng-
liga över vissa områden så !nns det dessutom 
informationspotential om olika verksamheter 
i maritim miljö. Kunskap om hur havs- och 
sjöbottnarna har påverkats av maritim tra!k, 
täkter, dumpningar, muddringar, trålning mm 
ger kunskap dels om historiska skeenden, dels 
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källa tillgänglig utan att man behöver utföra 
nya kostsamma karteringar. Vissa problem 
är dock förknippade med att extrahera denna 
kunskap dels då informationen är säkerhets-
klassad, dels då hantering och analys av infor-
mationen är tekniskt komplicerad och kräver 
dyr mjukvara. Dessa problem gör sig ju fak-
tiskt gällande i samma utsträckning även vid 
nykartering. 

Sekretessproblematiken kan för en som ej ar-
betar inom försvaret förefalla en aning otids-
enlig. Lagen förbjuder t e x djupmätning utan 
tillstånd vilket gör alla ägare av sjökortsplott-
rar med digitala ekolod med lagringsmöjlig-
het till lagöverträdare. Att betrakta alla na-
tionella djupdata som nationella hemligheter 
i en verklighet där vem som helst kan idka 
djupmätning (så även presumtiva !ender) kan 
också betraktas som ett utslag av en aningen 
missriktad oro. För marinarkeologerna inne-
bär denna försiktighet att vi inte utan stora 
svårigheter kan få ta del av för ämnet unikt 
material, vilket föranleder ett behov av över-
syn av lagarna inom detta område. Även från 
annat håll (främst från miljövårdande in-
stanser med Naturvårdsverket i spetsen) har 
kraven på en ändring av eller åtminstone en 
lättnad i tolkningen av lagarna ställts. Arbete 
pågår inom detta område.

För alla som är intresserade av vrakjakt så kan 
man väl slutligen tillägga att det är fullt rim-
ligt att anta att t ex vraket e�er det riksbekanta 
skeppet Svärdet redan !nns karterat. Det som 
återstår är lite digital arkeologi för att gräva 
fram och analysera rätt djupmätningar. Och så 
förstås fältarbete för att undersöka eventuella 
kandidatobjekt. 

För att materialets fulla potential skall kunna 
realiseras när det t ex gäller att hitta di�usa 
vrak nedsjunkna i dyn så är det absolut nöd-
vändigt att insamlad data lagras till fullo. Det 
bör alltså !nnas en nationell plan för att arki-
vera all data, inklusive information av backs-
catter. Utan en sådan policy så kommer viktig 
information för alltid att gå förlorad när de 
olika dataproducenterna rensar sina hårddis-
kar e�er slutförda sjömätningar 
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