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Eftersom det finns ett antal tjänster pu-
blikt till gängliga med digitala satellit- och 
flygbilder som täcker hela eller delar av 
Sveriges yta så finns det ett behov av att 
testa om de bilder som levereras inom 
ramen för dessa tjänster (till exempel 
Google Earth, Eniro och hitta.se) kan an-
vändas vid inventering av maritima läm-
ningar. Dessa tjänster bygger till viss del 
på flygbildsprodukter som tillhandahålls 
av Lant mäteriet. Intressant är då även att 
testa primär materialet, det vill säga Lant-
mäteriets flyg bilds tjänster.

De bilder som finns tillgängliga bygger 
dels på specialkarteringar över vissa tät-
orter, rutin kar tering av Sverige samt hög-
upplösta satellitbilder från externa källor. 
Rutinkarteringen underhålls av Lantmä-
teriet, vilka med några års mellanrum 
över flyger Sverige och karterar mark och 
vatten med digitala flygburna kameror. 
Dessa bilder kan fås koordinat satta och 
kan därmed användas inom olika karte-
ringar och GIS-analyser. Kostnaden för 
att nyttja dessa produkter professionellt 
är dock betydande. Vid sidan av digitala 
flygbilder finns även ställvis högupplösta 
satellitbilder att tillgå. Oavsett metod 
uppgår den spatiala upp lös ningen hos 

Flygbildstolkning av fornläm-
ningar i grundområden

färgbilderna till cirka 2 meter och hos de 
svartvita till cirka 0,5 meter. Med olika 
tekniker kombineras underlagen och 
konsumenten kan över stora om råden 
tillgå färgbilder med bildpunkter (”pix-
lar”) i färg som understiger storleken 1 
meter. I produkter såsom Google Earth 
eller hitta.se samlas de bästa underlag 
som respektive företag haft/har tillgång 
till, vilket alltså inte återspeglar faktiskt 
tillgängliga bilder via olika kommersi-
ella kanaler. Man kan behöva nyttja bil-
der från olika leverantörer och via olika 
tjänster för att få en så bra kvalitet i bil-
derna som möjligt.

Metodbeskrivning
För att testa de olika underlagens kva-
litet och metodens möjlighet gick jag 
först igenom under lagen visuellt och 
studerade grundområden efter tecken 
på fornlämningar, främst vrak. Att tolka 
brygglämningar, ballasthögar och andra 
maritima lämningar är svårt utan fält-
besiktning, eftersom man inte kan vara 
säker på vad det är som bilderna visar 
(se figur 8 för ett försök). Ett skeppsvraks 
kon turer är däremot oftast omisskännli-
ga och utgör ett bra avstamp för att testa 
bildtolkning utan fältbesiktning.

TEXT: OSCAR TÖRNQVIST

Metodexempel med tonvikt på skeppsvrak

Figur 1. Indikationer på vrak i flygbilder längs 
Sveriges kust.

Vraken prickas in och ritas in för att 
bestämma längd och bredd.

Rött område till vänster förstoras och 
kontrastförstärks. Två nya vrak framträder.

Flygbild N Galtström. Område A har vag vrakindikation. Område 
B har fyra synliga vrak.

Figur 2. Flygbildsanalys som karteringsmetod. Ett exempel.
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Figur 4. Ett större (cirka 32×10m) oregistrerat vrak vid Oxelösund.

Som i ett led i att extrahera maximala 
detaljer ur bilderna behövde de i vissa 
fall bildbehandlas (kontrastförstärkas). 
Sedan excerperade jag alla i sjökort in-
lagda vrakpositioner (1 381 stycken) 
samt expor terade skeppslämningar 
ur Fornminnesregistret (FMIS) (2 685 
stycken). Genom att jämföra påträffade 
vrakindikationer med noteringar i sjö-
kort och FMIS har jag inte bara fått en 
fingervisning om flygbildernas poten-
tial att indikera vrak, utan även en bild 
av korrekt heten i sjökorten och i FMIS. 
En av fördelarna med flyg bilderna är att 
positionsnoggrannheten blir bättre än 
1 meter och eventuella fel i sjökort och 
FMIS kan då lätt upptäckas. 

Resultat och slutsatser
Med denna analys (samt med hjälp av 
några körningar med Side Scan Sonar 
och även en dyk inventering) har 206 
indi kationer på vrak identifierats längs 
Sveriges kust. Merparten ligger inom 
Stockholmsområdet. Rent allmänt kan 
man ur materialet konstatera följande 
när det gäller grunt liggande vrak längs 
våra kuster:

• De 206 indikationerna kan nog ses 
som representativa nationellt sett 
för var man kan påträffa relativt 
hela vrak på ganska ringa djup (se 
figur 1). De flesta vraken påträffas i 
områden med liten våg expo nering 
i anslutning till hamn anläggningar, 
farleder och platser som har hyst 
industriell verksamhet eller i grunda 
sandbankar i mer exponerade kus-
ter.

• Förutom skeppsvrak påträffas i flyg-
bilderna ofta ballasthögar, stenpirar 
och andra kon struk  tioner som har 

med maritim historia att göra. Ett 
problem är att avgöra vad det är 
man ser, när inga fältinventeringar 
har gjorts (se figur 8). 

• I de bästa underlagen avtecknar sig 
vrak, även av något mer blygsam 
storlek, så pass bra att det är sikt-
djupet och inte bildmediet som är 
den begränsande faktorn. Bildun-
derlag med en pixelstorlek om 2 
meter eller större kan bara använ-
das för att hitta de allra största och 
visuellt tydligaste vraken.

• I områden dominerade av sand av-
tecknar sig vrak som mörka objekt 
mot ljus botten (se figur 6); vid 
annan typ av botten avtecknar sig 
istället vrakens grundaste partier 
(reling, spanttoppar och så vidare) 
som ljusa partier mot mörk bak-
grund (se figur 4).

• I områden utsatta av kraftig vind- 
och vågverkan bryts vraken snabbt 
ned och över lagras med sand i den 
mån sand ingår som dominerande 
bottensubstrat. Sanden, som ju är 
ett mobilt substrat, flyttar på sig så 
att vrak kan ”komma och gå” mellan 
åren (se figur 5). I hårdbottenmiljö-
er typ Öland och Gotland eller mer 
utsatta partier av Stockholms skär-
gård finns inga synliga vrakrester 
alls utom i de allra mest skyddade 
vikarna (med sandbotten).

• Teoretiskt kan vrak påträffas inom 
maximalt 15 meters djup (sand-
bottnar vid Skåne, Öland, Gotland) 
men mer rea listiskt cirka 4 meter 
(områden med godkänt siktdjup). 
Näringsrika sjöar som Mälaren och 

delar av Vänern har nästan nollsikt 
men där kan man hitta vrak base-
rat bland annat på formationer i 
säv, vass och flytbladsbältet. Utsö-
tade sjö- och havspartier (insjöar, 
Botten viken) har mycket humus-
ämnen i vattnet som gör det brunt 
och näst intill omöjligt att studera i 
flygbilder.

• Västkusten och delar av Norrlands-
kusten är så branta att inga vrak på-
träffas grunt. Här gör även vågexpo-
neringen att inget finns kvar inom 
de få grundområden som ändå ex-
isterar.

• I skärgårdsmiljöerna är Smålands 
och Östergötlands vatten tämligen 
näringsrika eller branta; Stockholms 
yttre skärgård är allt för utsatt för 
våg-/isverkan och de inre parti-
erna är kraftigt näringsrika. Vattnet 
i Stockholms inre skärgård – som i 
kraft av sin maritima centra litet hy-
ser många vrak – blir ofta ogenom-
trängligt under växt säsongen av al-
ger, av rinnings plymer från åkermark 
och grumlande vattenverksamhet.

Av de 206 indikationerna kan 160 anses 
vara säkra vrak som inte uppenbart är 
recenta ”skrot vrak”. Positioner för dessa 
lades in i ett GIS, och konturerna av skro-
ven ritades in när dessa kunde skönjas. 
Det föreligger svårigheter att bestämma 
vilka av vraken som finns upptagna i 
FMIS, eftersom positionerna i FMIS inte 
stämmer med indikationerna (vilka alltså 
är exakta positioner). 

Om man sätter ett maximalt fel om 200 
meter (vrak längre bort än 200 meter 

Figur 3. Tre vrak (30–35m långa) i Stockholms innerskärgård, mer eller 
mindre travade på varandra. 
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kan sägas vara ett annat än indikationen, 
utom i uppenbara fall) så fanns 129 vrak 
ej upptagna i FMIS. Räknar man även 
med vrak som ligger inom registrerade 
vrakområden (men där enskilda vrak 
inte har registrerats) så är det 145 nya 
vrakpositioner. Många av dessa är otvi-
velaktigt ganska moderna fartyg, oklart 
dock hur många.

Perspektiv på FMIS och sjökort
Medelfelet i positio neringen där indika-
tioner kan kopplas till objekt i FMIS är 
70 meter (variationen är mellan 0 och 
985 meter fel). Samstämmigheten med 
sjökort är bättre eftersom det var 61 
vrak som kunde korre leras och dessa lig-
ger 46 meter fel i snitt. Dessutom visar 
genomgången av flyg bilderna att den 
övervägande delen av de posi tioner som 

anges i FMIS i grunda områden inte har 
synliga vrakrester över huvud taget. Vra-
ken är antingen bärgade, sönderslagna 
eller översandade. Under genomgången 
på träffades även ett antal objekt som har 
dubbelregistrerats i FMIS.

Stora vrak
Av de 115 säkra, ej uppenbart recenta 
indika tioner na kunde 74 formbestäm-
mas, om än grovt. Felkällorna består 
främst av att det inte är helt uppenbart 
att hela skrovets form avtecknar sig i 
bilden (det kan till exempel röra sig om 
bottenstockar och några få bordplank). 
Vidare kan skrovet luta och ljusets bryt-
ningsvinkel och vattnets djup även in-
verka på bedömningen av storlek. Trots 
detta ser man att vraken är ganska stora; 
vanligtvis kring 25 x 8–9 meter. Detta 

hör för stås delvis ihop med att stora vrak 
syns bättre i flygbilder än små, men har 
även att göra med var man påträffar vra-
ken samt den industriella verksamhet 
som de är kopplade till.

Ett vrak kommer sällan ensamt
En intressant, om än inte så märklig, 
iakttagelse som man gör vid flygbilds-
inventering är att vrak påfallande ofta 
kommer i grupper om tre eller fler. Dels 
ligger granska ofta flera vrak mer eller 
mindre travade på varandra (se till ex-
empel figur 3), dels ligger ofta många 
vrak ansamlade i närheten av gamla 
hamnar, strax invid farleden på ringa 
djup där de gamla uttjänta skutorna 
kunde få en sista vila och där inte ligga 
i vägen för sjöfarten (så kallade slopade 
skutor). Här kan man till exempel näm-
na Hargs hamn, Galtström, Herräng och 
Öregrund (se figur 7). Eventuellt höggs 
hela eller delar av vraken upp; detta 
var dock ett styvt arbete. Ytterst säl-
lan låter man vrak ligga i själva hamn-
bassängerna.

Vad som är intressant med flera sådana 
miljöer är att de har präglats starkt av 
någon historisk industriell verksamhet, 
framförallt järnhantering, men det finns 
exempel på stenhuggeri (till exempel 
Vätö) eller kalkbrytning (Runmarö).

Det vanliga problemet med att vrak inte 
har en självklar koppling till sin förlis-
ningsplats och inte direkt kan användas 
i en samhällsanalys uppstår inte här; 
vraken har en direkt relevans om man 
vill studera områdets industrihistoria ut-
ifrån kronologi, sjöfart, transportteknik 
och liknande.

Figur 5a. Vraket syns nästan inte alls – bara ett par spanttoppar 
sticker upp ur sanden.

Figur 5b. Samma vrak 3 år senare. Ena stäven har blottlagts och 
sticker tydligt upp.

Figur 6. Delvis översandat vrak vid Falsterbokusten, eventuellt den så kallade Skanörskoggen.

Fo
to

: L
an

tm
ät

er
ie

t

Fo
to

: L
an

tm
ät

er
ie

t

Fo
to

: L
an

tm
ät

er
ie

t



16        mt 3/2009

Oscar Törnqvist har bland 
annat läst arkeologi, marin-
arkeologi och systemveten-
skap samt arbetat femton år 
med att ta fram metoder för 
att studera natur- och kultur-
landskap, ofta med det mari-
tima i fokus. För närvarande 
arbetar han med marina pro-
jekt på Metria i Stockholm.

Slutsatser
Det går bra att hitta relativt välbeva-
rade vrak i skyddade skärgårdsmiljö-
er som är grundare än cirka 4 meter 
genom att studera allmänt tillgäng-
liga flygbilder. De flesta vrak påträf-
fas oftast i anslutning till farleder och 
hamnar med historisk industriell verk-
samhet. I mer exponerade kust avsnitt 
påträffas delvis översandade vrak på 
upp till cirka 8 meters djup. I områden 
med utpräglad hårdbotten påträffas 
inga vrak.

Siktdjupet påverkar möjligheten att på-
träffa vrak mycket stort. Sensommarbilder 
i jord bruks bygder eller bilder tagna vid 
humös avrinning i samband med vårflo-
den ger nästan nollsikt, vilket även gäller 
generellt för insjöar och de flesta vatten-
drag. De mest användbara bilderna är 
digi tala flygbilder från låg höjd utförda av 
Lant mäte riet som täcker vissa kommuner. 
Även sådana bilder från högre höjd, vilka 
täcker nästan hela Sverige, fungerar att 
detektera vrak med, även om endast de 
mest tydliga objekten framträder.

Högupplösta sattelitbilder har i stort sett 
samma spatiala upp lös ning (0,5 me-
ter för svartvita respektive 2 meter för 
färgbilder) som de digitala flyg bilder na 
men något sämre skärpa. Även dessa 
kan användas för att kartera de mest 
tydliga objekten. Om bilderna är kom-
primerade (JPEG eller liknande) och 
färgdjupet reducerat så uppstår problem 
med karteringen i främst grumliga mjuk-
bottenmiljöer, samt även förmågan att 
avgränsa tydliga objekt i sandbottenmil-
jöer.

Fördelarna med metoden är en snabb 
överblick över stora grundområden, exakt 
positionering, grov storleks uppfattning 
samt att vrak kan lokaliseras som ofta 
har en direkt koppling till den lokala mil-
jön och den histo riska verksamheten där. 
Nackdelarna består av att endast grunt 
liggande vrak upptäcks (även om ett syn-
ligt vrak ofta tyder på att det finns mer 
under ytan i närheten), samt att vissa 
krav ställs på vattenkvaliteten, vilket ger 
en skev spridningsbild. Precisionen hos 
bil derna gör att positions noggrann heten 
i sida uppgår till cirka 1 meter. 

Figur 7. Herräng, Uppland, med intilliggande vrak markerade i rött.

Figur 8. Hamnanläggning från 1600-talet vid Lörje, Gotland. Inmätningar med DGPS (punkter) 
och totalstation (linjer) från år 2003 draperat på flygbild från år 2006. Som synes är det ett mer-
värde att kombinera olika karteringsmetoder. Infälld detalj visar att stenkistorna samt vraket (nr 3) 
syns i flygbilden. Nummer avser ballasthögar och stenkistor. Grönt avser provgropar.

Faktaruta:
FMIS
Fornminnesregistret, publikt på Internet
sedan 2008. www.fornsok.se

GIS
Geografiskt informationssystem, system 
som med dator lagrar, analyserar och pre-
senterar geografiska data. Sådana system 
har utvecklats snabbt sedan 1980-talet och 
byggs i Sverige upp av kommuner, Lantmä-
teriverket, SMHI med flera.

Humussjö
Sjö vars vatten är brunfärgat av i vattnet lösta 
humus- och fulvosyror, dessas komplex med 
järn samt kolloidala utfällningar av humus-
ämnen. Dessa föreningar bildas vid ofull-
ständig nedbrytning av organiskt material 
och transporteras till sjön från omgivande 
mark eller bildas i sjön. Humussjöar före-
kommer framför allt i områden med myr-
marker.

Källa: Nationalencyklopedin
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