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TEXT: JOAKIM HOLMLUND

och mängder med information samlades in 
av instrumenten. MARIS fick tillräckligt med 
information för att kunna göra en detaljerad 
ritning av spökskeppets konstruktion. MMTs 
fartyg Icebeam användes tillsammans med en 
mindre ROV utrustad med multistråle-eko-
lod, se figur 2.

Informationen från multistrålelodet gav fan-
tastiska möjligheter att få ut formen på skrovet 
och vi hade också data inifrån vraket som gav 
indikationer på olika däcksnivåer. Figur 3 visar 
några tvärsnittsexempel. Det är väldigt tydligt 
att det lodräta montaget av loden gör att det 
saknas data från skrovformen mot kölen av 

skeppet. Ett lod monterat i en vinkel hade kun-
nat få med data även från detta parti.

LANDASCAPES LOST
I projektet “Landscapes Lost” har vi använt 
högupplöst bottenpenetrerande lod för att för-
söka identifiera möjliga landskap täckta av se-
diment. Kända lokaler för stenåldersfynd kor-
releras mot dataset för att hitta en metod som 
kan effektivisera identifieringen. Flera andra 
metoder har använts i projektet, bl.a. så har 
man använt fotogrammetri för att dokumente-
ra gyttjebankar med rester av gamla träd som 
sticker ut, se figur 5 och 6. Figur 7 visar samma 
område i punktform från både fotogrametri 

Under de senaste åren har Marin Mättenik 
(MMT) och MARIS arbetat tillsammans för 
att utvärdera nya tekniker under vattnet och 
utvidga den marinarkeologiska verktygslådan. 
Ägarna till och ledningen av MMT har givit 
gott stöd till samarbetet vilket har varit frukt-
samt och har givit både MMT och MARIS 
viktiga erfarenheter inom området. Ett antal 
projekt och metoder har testats i olika situa-
tioner. En viktig aspekt har fram till nu varit 
att försöka göra arbetet oberoende av dykare 
samt att använda icke intrusiva metoder. Det 
innebär att man utan att göra ingrepp på en 
arkeologisk lokal kan samla in en stor mängd 
data som utnyttjas maximalt för att kunna dra 
användbara slutsatser. Nya högteknologiska 
verktyg är fantastiskt kul att jobba med i sam-
manhang med arkeologiska lämningar men 
inget verktyg är nödvändigt hur fint det än är 
om det sen inte används utan hänger på ”verk-
tygstavlan”. Det kan ju faktiskt visa sig att all ny 
teknik inte nödvändigtvis är användbar. MA-
RIS och MMT utvärderar metoderna för att se 
vad man verkligen har nytta av.

Projekten har delvis haft stöd av KK-stiftelsen. 
De två största hittills har varit ”Spökskeppet” 
och ”Landscapes Lost”. Utöver dessa har ock-
så ett antal vrak, t.ex. de från skeppen Mars, 
Svärdet, Resande man och Gribshunden un-
dersökts. De metoder som har använts bygger 
främst på olika typer och konfigurationer av 
multistrålelod (eng. ”multibeam echo soun-
der”).

SPÖKSKEPPET
När det gäller spökskeppet så var tanken att 
utföra allt med hjälp av fjärrstyrda farkoster, 
s.k. ROV, vilka utrustades med multistrå-
lelod och HD-kameror. Projektet föll väl ut 

Ny verktygslåda för marinarkeologer

Figur 1. En typisk illustration över Mars vrakplats 
av ett fartyg som är utrustat med multistrålelod. 
fartyget kan bytas ut mot andra typer av farkos-
ter, som exempelvis obemannade AUV och ROV.

►
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Figur 2. Till vänster visas fartygets uppställning ovanför ”spökskeppet”, ett holländskt flöjtskepp från 1650-talet, inför en undersökning med ROV. 
Strax ovanför vraket hänger en TMS (ett ”ROV-garage”) försett med starka LED-lampor som lyser upp vraket. ROV:n gör en mätning över vrakplat-
sen med multistrålelod. Visualiseringar av data exemplifieras till höger i figuren. Överst till höger ett ”ROV-garage” försett med LED-ljus.
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►
och multistrålelod. Preliminära analyser indi-
kerar att den högupplösta informationen som 
man får ut av fotogrametri med fördel kan 
justeras av noggrannheten i multistrålelod. En 
kombination av dessa två metoder kan skapa 
förutsättningar för att få högupplöst 3D-data 
som också har en tillförlitlig positionsnog-
grannhet. För små väldefinierade objekt spelar 
multistråledata förmodligen en liten roll men 
för större formationer och vrakplatser så har 
det betydelse då fel i ett ihopsatt nätverk av 
foton får genomslag i 3D-modellen. Resulta-
ten är preliminära och i projektet ”Landscapes 
Lost” är ett av målen att kvantifiera effekten på 
en typisk formation.

SKEPPET MARS
I projektet runt vrakplatsen av Mars 
har MMT bidragit med teknisk kom-
petens och ett flertal båtar och olika 
typer av multistrålelod. Vrakplatsen 
kartlades initialt från dykplattformen 
M/V Askholmen för att kunna optimera 
en linjeplan med ett bättre multistråle-
lod under en passage av fartyget M/V 
Triad. För att vara ett trasigt trävrak på 
ett djup om 75 meter så var resultaten 
från M/V Triad fantastiska. Dokumen-
tationen gav en ordentlig översikt av 
vrakplatsen samt att man kunde iden-
tifiera möjliga delar av vraket en bit 

ifrån själva skrovet. Figur 8 visar en översikt 
av vrakplatsen med den delvis hela babordsida 
och den trasiga styrbordsidan vilandes på en 
ås. Figur 9 visar en representation i form av 
ett punktmoln av vrakplatsen. Där kan man 
tydligt registrera enskilda grövre plankor men 
upplösingen är allt för grov för att fungera som 
mer än ett verktyg att uppskatta storlek, form 
och spridning av vrakplatsen.

För att nå högre upplösning av en tredimen-
sionell represenation av Mars vrakplats finns 
ett antal vägar att gå, antingen var och en för 
sig eller i kombination av varandra som kom-

plement. För att skapa en 3D-modell i Öster-
sjöns grumliga vatten lämpar sig ljudpulser 
väldigt bra. Förra sommaren användes en så 
kallad mekanisk multistråleskanner på Mars 
(Blueview BV5000). Tanken var att ha den på 
ett stativ i närheten av vraket samt inuti vraket 
för att även där få en tredimensionell bild av 
insidan. Kombinationen av att använda ROV 
med multistrålelod från ovan och en Blueview 
som man flyttar runt vraket skulle kunna ge 
en fantastisk möjlighet att tillverka en korrekt 
bild av vrakplatsen. Resultaten från 2013 års 
undersökning med Blueview kan ses i figur 
10-13. Blueview-skannern moterades på ett ►

Figur 5. En dykare inspekterar rester av 
träd som sticker ut ur en gyttjebank. Foto: 
Arne Sjöström.

Figur 4. Längsgående profiler från styr-
bord mot babord.

Figur 3. Tvärsnitt uttagna längs skeppet från aktern mot fören.
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Figur 6. Samma bank som 
i figur 5 ovan men ihopsatt 
med fotogrammetri till en 
3D-bild.

Figur 7. Två punktmoln från 
samma område som i figur 5 
och 6. Det ena punktmolnet 
erhölls från ett skrovmonte-
rat multistrålelod (Kongsberg 
EM2040 på M/V Triad) och 
det andra punktmolnet 
från fotogrammetri (Arne 
Sjöström och Björn Nilsson, 
MARIS).



8        mt 2/2014

förlängt stativ (figur 10) för att komma upp 
från botten, M/V Triad 6 punktsankrade och 
en liten ROV användes för att flytta stativet 
mellan de olika skanninspositionerna.

SKEPPET GRIBSHUNDEN
MMT har med MARIS använt olika typer av 
multistrålelod på olika farkoster. Detta år pla-

nerar MARIS och MMT en expedition utrus-
tad med ROV och multistrålelod.

Inför ett framtida utgrävningsprojekt på 
Gribshunden har MARIS även provat Blue-
view. Under ett par dyk placerades den meka-
niska multistråleskannern på ett stativ bredvid 
vrakplatsen (se figur 12) tillsammans med en 
trålkula som referens. Resultatet från Blueview 
kan ses i figur 13. Resultatet blev väldigt bra, 

till och med en flagglina med knutar kommer 
med i mätningen även om flagglinan rört sig 
lite under skanningen.

Trots att specifikationerna på Kongsberg 
EM2040 är bättre när det gäller fotavtryck så 
ger Blueviewdatat lite ”krispigare” punktmoln, 
det beror främst på två saker. Blueview på ett 
stativ behöver inte ta hänsyn till att kompense-
ra för rörelser vilket måste ske på ett multistrå-

►

Figur 8. Figuren visar en yta bildad av ett punkt-
moln från ett multistrålelod över skeppet Mars 
vrakplats.

Figur 10. Figuren visar aktern på vraket efter Mars sett från olika håll. punktmolnet är ihopsatt av fyra skanningar från olika positioner. Dykaren nere till 
höger i figuren befinner sig precis vid akterstäven som också syns i punktmolnen. Foto: Tomek Stachura.

Figur 9. En representation av Mars vrakplats med punktmoln.

►
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lelod monterat på en farkost (båt, AUV eller 
ROV). Blueview har också lite högre frekvens. 
Den högre frekvensen ger en högre upplösning 
i längsled men påverkar avståndskapaciteten 
negativt. Man får alltså inte samma räckvidd. 
En annan iakttagelse från dokumentationen av 
de olika vraken är att Blueview har, liksom alla 
andra sonarer, problem med för flacka vinklar 
mot ytor som skall detekteras. Med Blueview 
moterat på ett stativ, även om det är förlängt 
till fyra meters höjd, blir det problem att de-
tektera objekt längs botten. För detta ändamål 
hade det fungerat bättre med ett multistrålelod 
moterat på en ROV. Å andra sidan s visar figur 
13 ett fantastiskt resultat när man skall avbilda 
något som sticker upp och även hänger över 
mätplatsen.

SVÅRT MED LJUS
Även LiDAR (laserskanning) under vattnet 
gör idag framsteg. Det finns utrustning som 
man kan placera på botten och skanna av fö-
remål. Upplösningen kan bli mycket högre 
än med akustik (ljud). Tyvärr så är ett av de 
största problemen med att använda laser/ljus 
en begränsningen i sikt vilket gör att räckvid-
den oftast blir väldigt begränsad. De ökande 
kraven på högre upplösning gör hela tiden 
att vi inom snar framtid kommer att se nya 
lösningar och bättre instrument. Arkeologer 
kommer definitivt att ha nytta av upplösning-
en som man har i en HD-kamera, avbildad i 
3D med korrekta dimensioner. Idag kan vi nå 
dit genom att kombinera olika tekniker och 
möjligtvis kommer vrakplatsen av Mars eller 
stenålderslandskapen i ”Landscapes Lost” att 
bli unika pilotprojekt för detta.

Den gamla klyschan att endast fantasin sät-
ter gränser blir verklighet. Jag vill även rikta 
ett tack till MMT och dess ägare Carl Douglas 
som stödjer arbetet tillsammans med MARIS. 
Utan alla MMTs resurser hade det varit svårt 
att göra de framsteg som vi nu har gjort inom 
området.  

►

JOAKIM HOLMLUND

Fil dr. i teknisk fysik, offshore 
manager och projektledare 
på Marin mätteknik (MMT)
och verksam vid MARIS på 
Södertörns högskola

joakim.holmlund@mmt.se

Figur 11. Gribshunden. Den övre bilden ger en översikt av vrakplatsen och den undre bilden visar 
punktmolnet av enskilda spant som sticker upp från sedimenten.

Figur 12. Blueview på stativ berdvid Gribshunden. Till höger syns trålkulan med en tunn flagglina som 
leder upp till ytan.

Figur 13. Resultat från en skanning med Blueview över aktern på Gribshunden. Pilen markerar den 
tunna flagglinan med knut. Spanten syns tydligt i bilden.


