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Sammanfattning

Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde mellan den 3–14 december 2018 samt 
mellan 1–6 maj 2019 en marinarkeologisk utredning, etapp 2, inför upprättande 
av ny farled mellan Landsort och Södertälje. Utredningen etapp 2 föregicks av en 
utredning etapp 1 som utgjordes av kart- och arkivstudier, analyser av multi beam-
data samt kompletterande kartering med side scan sonar. De geofysiska karte-
ringarna som ligger till grund för utredningen har gjorts i totalt 45 delom råden, 
41 muddringsområden samt fyra områden för dumpning av mudder massor. De 
okulära besiktningarna har i huvudsak utförts av dykande arkeologer men i de 
djupare dumpningsområdena har besiktningarna utförts med hjälp av en fjärr-
styrd undervattensrobot (även kallad ROV). Totalt under utredningen etapp 2 
okulärbesiktades 127 geofysiska indikationer. Lämningar av kulturhistoriskt och 
arkeologiskt värde har hittats i, eller i nära anslutning till, tre av de sammanlagt 45 
del områdena som kommer att påverkas vid arbetet med den nya farleden. Flest 
lämningar lokaliserades i Brandalsund (muddringsområde 36), en plats som redan 
vid kart- och arkivstudien bedömdes ha en hög arkeologisk potential. Övriga om-
råden där lämningar påträffades var muddringsområde 37 och 38.

Totalt påträffades åtta tidigare okända fartygslämningar varav tre bedömdes 
utgöra fornlämningar. Två av dessa påträffades i och i nära anslutning till Brandal-
sund; en liten klinkbyggd båt som genom dendrokronologi daterats till sent 1600-
tal, samt ett cirka 20 meter långt segelfartyg som på typologiska grunder kunde 
dateras till den första halvan av 1800-talet. Utöver fartygslämningar påträffades 
flera objekt av militärhistorisk karaktär i Brandalsund som har kunnat påvisa och 
lyfta fram platsens militärstrategiska betydelse under de senaste 200 åren. I Norr-
viken, på den norra sidan av Brandalsund, noterades med hjälp av drönarfoto en 
avlång timmeranläggning på botten som förmodas vara en så kallade stängsel-
flotte från 1870-talet som vid orostider skulle användas för att spärra av farleden 
genom Brandalssund. Vid det sydvästra inloppet till Brandalsund påträffades en 
övningstorped på botten som visade sig vara från 1904 och som avslöjade att det 
funnits en testskjutningsanläggning för torpeder inne i Vaskhusviken, omkring 1,5 
kilometer väster om Brandalsund. Vid den smalaste passagen i sundet påträffades 
ett myller av grova träpålar på botten som tros vara lämningarna efter den bered-
skapsbro från kalla krigets dagar som fanns på platsen mellan cirka 1960 och cirka 
1980. I Brandalsund påträffades även ett område med kultur-/raseringslager från 
andra halvan av 1800-talet utanför den gamla ångbåtsbryggan nedanför Trind-
borgen. På platsen fanns det mellan 1691 och 1760 en sjökrog och sannolikt så 
finns det även äldre kulturlager nere i bottnen, under ovan nämnda raseringslager

Utanför Tegelvik, omkring två kilometer norr om Brandalsund, påträffades 
två pråmvrak nära land som genom dendrokronologi kunde dateras till perioden 
1820–1860. Det ena av pråmvraken bedömdes vara byggt omkring 1820/30 och 
utgör därmed sannolikt fornlämning eftersom man kan anta att fartyget blev vrak 
innan 1850. De båda pråmvraken ligger i ett område med äldre brygglämningar 
samt kulturlager som med största sannolikhet härrör från tegelbruksepoken som 
varade på platsen mellan 1780–1890.
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Bakgrund

Sjöfartsverket planerar att etablera en ny farled mellan Landsort och Södertälje, 
den så kallade Landsortsfarleden. Syftet med farledsprojektet är bland annat att 
öka kapaciteten och tillgängligheten samt att förbättra sjösäkerheten i farleden. 
Projektet innebär inrättande av nya farledsavsnitt, viss breddning och fördjup-
ning av befintlig farled samt förbättrad farledsutmärkning. Planerade åtgärder 
innebär en anpassning av farleden för framtida större fartygsstorlekar vilka kan 
förväntas trafikera farleden bland annat med anledning av nedläggningen av 
oljehamnarna i Stockholm. Farleden är idag anpassad för fartyg med en största 
längd om 200 meter, bredd 32 meter och djupgående 9 meter. Den nya farleden 
skall kunna ta emot fartyg med 11,5 meters djupgående. För att uppnå önskat 
vattendjup nom den nya farledssträckningen kommer flera bottenområden att 
behöva muddras. Totalt krävs muddring av cirka 650 000 m2 vilket motsvarar 
ungefär 1,5 miljoner kubikmeter muddermassor.

Utredningsområdet berör en långsträckt skärgårdsmiljö mellan Landsort och 
Södertälje och sträcker sig igenom Stockholms och Södermanlands län samt de 
fyra kommunerna Södertälje, Botkyrka, Nynäshamn och Trosa (figur 1). Den nya 
farleden kommer att passera igenom flera riksintressen för kulturmiljövården 
samt flera områden/platser med kända fornlämningar.

I maj 2017 gav länsstyrelsen i Stockholms län NMG i uppdrag att utföra en marin-
arkeologisk utredning, etapp 1, inför inrättande av ny farled, Landsorts farleden 
enligt 2 kap. 11 § Kulturmiljölag (1988:950). Utredningen utgjordes bland annat 
av en omfattande kart- och arkivstudie, side scan sonarkartering av djupare om-
råden där muddermassor planeras att dumpas samt en analys av multibeamdata 
som insamlats och tillhandahållits av Sjöfartsverket. Vid analysen av Sjöfartsver-
kets multibeamdata konstaterades att underlagsmaterialet för tolv muddrings-
områden inte var av tillräcklig god kvalitet för att användas för arkeologisk ana-
lys vilket redovisas i NMGs rapport Landsortsfarleden, etapp 1 (Lindström 2017).

I november 2017 skickade länsstyrelsen ut förfrågningsunderlag till NMG an-
gående en kompletterande arkeologisk utredning av de muddringsområden 
längs Landsortsfarleden där det geofysiska underlaget hade bristande kvalitet. 
Den kompletterande utredningen, som bestod av kartering med side scan sonar, 
utfördes av NMG under senvintern 2018 (Lindström 2018).

I november 2018 skickade länsstyrelsen ut förfrågningsunderlag till NMG an-
gående arkeologisk utredning, etapp 2, vilken skulle omfatta okulärbesiktning 
av de totalt 137 geofysiska indikationerna utmed Landsortsfarleden. Innan dyk-
besiktningarna påbörjades i december 2018 meddelade Sjöfartsverket att ett 
dumpningsområde för muddermassor (område 3) utgått och skulle ersättas med 
ett nytt område (område 4) som behövde karteras med side scan sonar. Då inga 
nya indikationer påträffades i det nya dumpningsområdet (dumpningsområde 4) 
och indikationerna i dumpningsområde 3 föll bort justerades antalet indikationer 
som skulle besiktas ner från 134 till 127. NMG påbörjade arbetet med dykbesikt-
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ningarna och den kompletterande side scan sonarkarteringen i december 2018. 
Samtliga indikationer hann inte besiktas under de två fältveckorna i december 
utan återstoden av arbetet utfördes under första veckan i maj 2019.

Figur 1. Översiktskarta som visar ut-
sträckningen av området (röd rek-
tangel) där det utfördes dykbesikt-
ningar under utredningens etapp 2. 
Karta: ESRI, bearbetad av Jens Lind-
ström/NMG.



10 NORDIC MARITIME GROUP

Utredningens syfte, metod 
och genomförande

Syfte
Syftet med den marinarkeologiska utredningen, etapp 2, har varit att fastställa 
om det finns fornlämningar inom de områden som kommer att påverkas av ar-
betet med den nya farleden.

Metod och genomförande
Utredningen, etapp 2, har omfattat flera delmoment enligt följande (figur 2):

• Okulärbesiktning av geofysiska indikationer där okulärbesiktning omfattar 
både dykbesiktning med dykande arkeolog samt besiktning med undervattens-
robot (ROV). Geofysiska indikationer omfattar här både side scan sonarindika-
tioner samt multibeamindikationer.

• Dykbesiktning längs med stränderna vid Brandalssund och Skanssundet.
• Provgropsgrävning för hand utanför sjökrogen vid Trindborgsudde.
• Foto- och videodokumentation.
• Provtagning för dendrokronologisk analys.
• Flygfotografering med drönare.

Fältarbetet utfördes i två etapper där den första utfördes mellan 3–14 december 
2018 och den andra mellan den 1–6 maj 2019. Merparten av de besiktade indika-
tionerna dokumenterades med goprokamera eller med fjärrstyrd undervattens-
robot (ROV) och dessa bilder presenteras i tabellerna i bilaga 1 och 2. Målsätt-
ningen var att presentera stillbilder på samtliga 127 indikationer som skulle dyk-
besiktas men flera indikationer från framförallt multibeamkarterade områden 
utgick då dessa inte gick att återfinna med side scan sonar. Inför dykningar på 
multibeamindikationer användes side scan sonaren för att kontrollera positio-
nerna på indikationerna som skulle besiktas, men indikationer som inte gick att 
återlokalisera med sonaren avfärdades som störningar och dykbesiktades inte.

I områden med stora ansamlingar timmer presenteras inte alla timmer med 
enskilda foton. Flera side scan sonarindikationer visade sig vara naturliga botten-
formationer och ibland gick inte indikationerna att återfinna på botten vilket kan 
bero på flera anledningar. Ibland kan sonaren se strukturer som ligger begravda 
strax under bottenytan men som inte syns alls ovan botten. Ibland kan objekt, 
så som fiskstim eller gasutfällningar, i vattenpelaren mellan sonaren och botten 
orsaka typer av störningar vilket kan leda till misstolkning av sonarsignalerna. 
Side scan sonaren som användes vid utredningen var en Deep Vision dual fre-
quency (340/680 kHz) och för analysen användes programvaran Deep View 4.2. 
Den fjärrstyrda undervattensroboten som användes vid besiktning av de djupare 
belägna indikationerna var av fabrikat Blue Robotics, BlueRov 2. Allt fältarbete 
utfördes från den tio meter långa dykbåten Nessi (Nordstar 32 Patrol), som hyrts 



11NORDIC MARITIME GROUP

UTREDNINGENS SYFTE, METOD OCH GENOMFÖRANDE

in från företaget Dykcharter Stockholm. All dykning utfördes i enlighet med Ar-
betsmiljöverkets föreskrifter för dykeriverksamhet (AFS 2010:16).

Drönare har använts för att ge bra överblicksbilder samt för att kartera grunda 
strandområden där side scan sonaren inte kommer åt.

Figur 2. Karta som visar de områden mellan 
Södertälje och Landsort som omfattades 
av dykbesiktningar under utredningen, 
etapp 2. Karta: ESRI, bearbetad av Jens 
Lindström/NMG.
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Resultat

Lämningar av kulturhistoriskt och arkeologiskt värde har hittats i, eller i nära an-
slutning till, tre av de sammanlagt 45 delområdena som kommer att påverkas 
under arbetet med den nya farleden. Flest lämningar lokaliserades i Brandalsund 
(muddringsområde 36), en plats som redan vid kart- och arkivstudien bedömdes 
ha en hög arkeologisk potential. Övriga områden där lämningar påträffades var 
muddringsområde 37 och 38 (figur 3). Resultaten kommer att presenteras områ-
desvis med start från söder. Enbart områden med lämningar av arkeologiskt- eller 
kulturhistoriskt värde kommer att presenteras i detta avsnitt men i tabeller na i 
bilagona 2-4 presenteras även övriga dykbesiktade indikationer.

Skanssundet – muddringsområde 34
Skanssundet var ett område som redan under kart- och arkivstudien identifiera-
des som en arkeologisk hotspot. Platsen är en av de trånga passager som finns 
utmed farleden upp mot Södertälje och här har det bland annat funnits befäst-
ningsanläggningar från slutet 1600-talet och fram till slutet av första världskriget. 
En utförligare redogörelse om Skanssundet och de tidigare kända lämningarna 
där finns i NMGs rapport Landsortsfarleden, etapp 1 (Lindström 2017).

I Skanssundet besiktades fyra side scan sonarindikationer men ingen av dessa 
visade sig vara av antikvariskt intresse. Indikationerna utgjordes av en sten, ett 
rundtimmer, ett fundament till en befintlig dykdalb vid färjeläget på den östra 

Figur 3. (till vänster) Satellitbild som 
visar de muddringsområden där det 
påträffades lämningar av kultur-
historiskt- och arkeologiskt intresse. 
Karta: Esri, bearbetad av Jens Lind-
ström/NMG.

Figur 4. Sonarindikation Id 5 i Skans-
sundet visade sig vara en äldre typ 
av tvåhjulig trailer eller släpkärra 
som ligger upp och ned på botten 
i mitten av Skanssundet. Foto: Jens 
Lindström/NMG.
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sidan av sundet samt en släpkärra/trailer Id (figur 4 & bilaga 2, indikation 3–6). 
Utöver indika tionsdykning okulärbesiktades även de strandnära och grundare 
bottenområdena på bägge sidorna av Skanssundet men inte heller här påträf-
fades några objekt av antikvariskt intresse (figur 5).

Brandalsund – muddringsområde 36
Brandalsund var den plats som redan under etapp 1 av utredningen identifierades 
som ett område med stor arkeologisk potential. På land finns här lämningar från 
stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid och nyare tid och liksom Skanssundet 
så är det främst den trånga passagen i farleden som är anledning till den höga 
koncentrationen av forn- och kulturhistoriska lämningar. En utförligare redogö-
relse om Brandalsunds historia och de tidigare kända lämningarna där finns att 
läsa i NMGs rapport Landsortsfarleden, etapp 1 (Lindström 2017).

I Brandalsund påträffades flest lämningar av arkeologiskt- och kulturhistoriskt 
intresse inom hela sträckan mellan Södertälje och Landsort. Förutom tre fartygs-
lämningar påträffades ett område med träpålar, ett kulturlager, en timmer-
anläggning samt något så ovanligt som en övningstorped från tidigt 1900-tal 
(figur 6). De lämningar som hittades i, eller i nära anslutning till, Brandalsund lig-
ger i intervallet sent 1600-tal fram till 1960-tal och en del av anläggningarna som 
påträffades vittnar om platsens viktiga strategiska läge under framförallt 1800- 
och 1900-talen. Vid kart- och arkivstudien framkom uppgifter om att farleden ge-
nom Brandalsund muddrades för första gången mellan 1885 och 1888. Djuprän-
nan breddades då från 20 meter till 30 meter och till ett minsta djup om 6 meter.

FARTYGSLÄMNINGAR I OMRÅDET
Inom muddringsområdet i Brandalsund påträffades två mindre vrak där det ena, 
Id 44 (RAÄ Ytterjärna 264), var känt sedan tidigare. Enligt fornminnesregistret 
har vraket aldrig dykbesiktats utan vrakuppgiften kommer från Sjöfartsverket 
som gjort sjömätningar i området. Ett litet trävrak, Id 48, hittades cirka 150 meter 

Figur 6. (till höger) Satellitbild som 
visar fyndplatserna i och i anslutning 
till muddringsområde 36 i Brandal-
sund. De lila stråken längs med sun-
dets stränder markerar de områden 
som har okulärbesiktats av dykande 
arkeologer Karta: Esri, bearbetad av 
Jens Lindström/NMG.

Figur 5. Skanssundet fotograferat 
från öster mot Skansholmen på 
Mörkö sidan. De rosa ytorna visar de 
botten områden som har besiktats av 
dykande arkeologer. Foto: Jens Lind-
ström/NMG.
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norr om Id 44 och detta var inte känt sedan tidigare och ytterligare ett tidigare 
okänt vrak hittades cirka 200 meter sydost om muddringsområdets södra gräns 
(figur 6). Detta vrak lokaliserades av Marinen i april 2019 när de sökte med side 
scan sonar i området söder om Brandalsund för att lokalisera fler torpeder på 
botten i området. Efter samråd med länsstyrelsen besiktade NMG vraket under 
fältarbetet i maj 2019. Nedan presenteras var och ett av vraken med kort be-
skrivning samt med bilder.

Id 44 – Fartygslämning
Vraket syntes tydligt både i den av Sjöfartsverket utförda multibeamkarteringen 
samt i NMGs side scan sonarkartering som utfördes våren 2018. Vraket dykbe-
siktades av NMG i december 2018 och det kunde konstateras att det rörde sig 
om ett cirka 14 meter långt trävrak av en fritidsbåt, alternativt en mindre militär- 

Figur 7 & 8. Fartygslämning RAÄ 
Ytter järna 264 står på botten och 
har inte sjunkit ned särskilt mycket i 
bottensedimenten. Ovan syns fören  
från sidan och nedan syns den spets-
gattade aktern. Foto: Maija Huttu-
nen/NMG.



17NORDIC MARITIME GROUP

RESULTAT

eller arbetsbåt, som bedömdes vara från den första halvan av 1900-talet. Skro-
vet är snipformat med spetsig för och akter och på vrakets däck noterades flera 
kraftiga pollare vilket talar för något av de senare alternativen (figur 7 & 8). I om-
rådet runtomkring vraket påträffades en hel del bråte som bedömdes komma 
från vraket.
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning.

Id 48 – Fartygslämning
Denna tidigare okända fartygslämning togs ut som en indikation både i Sjöfarts-
verkets multibeamdata samt i NMGs side scan sonarkartering. Indikationen var 
otydlig och formen liknade ett träd (figur 9–11). Indikationen besiktades i decem-
ber 2018 och det visade sig vara lämningen efter en cirka 6 meter lång spetsgat-
tad och klinkbyggd träbåt. Båten förefaller ha varit lastad (överlastad) med stora 
stenar när den förliste. Vraket är delvis sönderfallet och det som är synligt ovan 
botten är två stenhögar och uppstickande tunna spant. Tre prover för dendro-
kronologisk analys insamlades och samtliga prover gick att datera och analysen 
visar på att båten, eller virket som båten byggts av, troligtvis har avverkats mel-
lan 1698 och 1700 i Östergötland eller angränsande län (bilaga 5). Båten blev för-
modligen vrak under tidigt 1700-tal.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning.

Figur 9. Side scan sonarbild som vi-
sar Id 48.

Figur 10. Foto som visar det sex 
meter långa och tydligt överlastade 
båtvraket. Foto: Maija Huttunen/
NMG.

Figur 11. Baserat på en videofilm upp-
rättades en enkel fotogrammetri 
över vraket Id 48. 3D-modell: Jens 
Lindström/NMG.
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VRAK EFTER SEGELFARTYG VID LILLA RADÖN
I samband torpedfyndet lät Försvarsmakten side scan sonarkartera hela Vask-
husviken samt området i närheten av torpedens fyndplats. Detta gjordes för att 
eventuellt lokalisera andra borttappade torpeder som skulle kunna utgöra fara 
för allmänheten. Inga fler torpeder hittades men två tidigare okända fartygsläm-
ningar lokaliserades. En av dessa ligger långt in i Vaskhusviken och denna såg 
på sonarbilden ut som en mindre modern fritidsbåt. Det andra vraket såg ut att 
vara ett omkring 18–20 meter långt träfartyg (figur 12) som ligger strax norr om 
Lilla Radön cirka 150 meter sydost om muddringsområde 36 (se figur 6).

Ett besiktningsdyk genomfördes på vraket och det visade sig vara ett väl-
bevarat segelfartyg från sent 1700-tal eller första halvan av 1800-talet som vilar 
på 14 meters djup. Inga prover för dendrokronologisk analys insamlades från 
vraket då det ligger 150 meter utanför muddringsområdet. På vraket och även 
på den omgivande bottnen påträffades riggdetaljer som block och jungfrur vil-
ket vittnar om att fartyget förlist med intakt rigg. Fartygets ankarspel (bråspel) 
är välbevarat och spelets utformning pekar på sent 1700-tal eller möjligtvis ti-
digt 1800-tal (figur 13). I båda ankarklysen (hål i bordläggningen vid fören där 
ankartrossen löpte ut) noterades kraftigt korroderat järn som skulle kunna vara 
rester av ankarkätting. Det finns tydliga spår av bärgning på vraket och huvud-
däcket förefaller vara uppbrutet med stor kraft. På däcket och på botten utan-
för påträffades en hel del sten som vid närmare undersökning visade sig vara 
stenkol. Fartyget har sannolikt varit lastat med stenkol som bärgats inte allt för 
långt efter förlisningen. När fartyget blev vrak är inte helt enkelt att svara på men 
skeppstekniska detaljer så som bråspel, riggdetaljer och bevarandegrad pekar 
på att fartyget byggts under sent 1700- eller tidigt 1800-tal. Lasten av stenkol, 
som kan antas varit avsedd för drift av ångmaskiner, tillsammans med den even-
tuella ankarkättingen, pekar på att fartyget förlist närmare 1800-talets mitt än 
århundradets början.
Antikvarisk status: Fornlämning.

Figur 12. Sonarbild som visar det 
cirka 20 meter långa fartygsvraket 
som Försvarsmakten lokaliserade i 
april 2019.

Figur 13.Fartygets välbevarade 
ankar spel och delar av det upp-
brutna huvuddäcket. Foto: Jens 
Lindström/NMG.
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KULTURLAGER – TRINDBORGSUDDE
Utanför den gamla ångbåtsbryggan vid Trindborgsudden (se figur 6) påträffades 
ett omfattande raseringslager på botten bestående at tegeltakpannor, tegelrör, 
fönsterglas, keramik, porslin, glasflaskor etcetera (figur 14). Bara ett tiotal meter 

Figur 15. Flygbild över Trindborgsud-
den och de bevarade grunderna av 
sjökrogen (1), ångbåtsstationshuset 
(2) och den raserade ångbåtsbryg-
gan (3). Foto: Jens Lindström/NMG.

Figur 14. Kultur-/raseringslagret på 
botten utanför den gamla ångbåts-
bryggan vid Trindborgsudden. Foto: 
Jens Lindström/NMG.
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från denna plats låg mellan 1691 och 1760 Brandalsunds krog och än i dag syns 
grunden med spisrösen, jordkällare och den gamla åkern tydligt i landskapet 
(figur 15). På en karta över Brandalsund från 1697 finns krogens läge utmärkt 
och även en brygga som tycks ha samma läge som den nu raserade ångbåts-
bryggan (figur 16).

Krogen vid Trindborgsudde var en av få byggnader i trakten som inte brän-
des under rysshärjningarna sommaren 1719 men fick till följd att krogverksam-
heten låg helt nere mellan 1719 och 1721. Det sägs även att ryssarna slog läger vid 
Brandalsund under härjningarna. År 1762 byggdes en ny krog intill lands vägen 
cirka tre kilometer västerut och från 1766 ändras namnet från Brandalsunds krog 
till Johannislund (Pettersson 1999:25).

På 1870-talet etablerades en ångbåtsbrygga med tillhörande stationshus och 
grunden av denna finns fortfarande kvar på land (se nr 2 i figur 15). Stationsbygg-
naden brann någon gång efter 1922 och det är troligtvis resterna efter denna 
byggnad som ligger på botten utanför den nu raserade ångbåtsbryggan. Vid dyk-
ningarna på platsen hittades inga föremål eller kulturlager som kunde knytas till 
krogverksamheten på 1600/1700-talen. Två provgropar, ca 0,5 meter i dia meter 
och 0,5 meter djupa, grävdes för hand i området intill ångbåtsbryggan men en-
dast recent material påträffades. Sannolikt beror detta på att de äldre lagren 
överlagras av senare tiders kulturlager och raseringsmassor.
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning.

ID 15 – TORPED FRÅN 1904
Detta objekt var uttaget som indikation både i Sjöfartsverkets multibeamdata 
och i den kompletterande side scan sonarkarteringen (figur 17). Av formen att 
döma såg det på sonarbilden ut som en mindre båt eller möjligtvis ett större 
rundtimmer. Objektet dykbesiktades i december 2018 och det visade sig vara 

Figur 16. Utsnitt från en karta över 
Brandalsund från 1697 (01-YTJ-4) 
som visar sjökrogens läge nedanför 
Trindborgen. På kartan är krogen 
markerad med en röd cirkel. Källa: 
Lantmäterimyndighetens arkiv.

Figur 17. Sonarbild på torpeden på 
botten i den södra delen av mudd-
ringsområde 36 i Brandalsund.
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en torped som Försvarsmakten efter viss möda lyckades identifiera som en brit-
tisk Whiteheadtorped inköpt till den svenska flottan år 1904 (figur 18). Längst in 
i Vaskhus viken, cirka 1,5 kilometer väster om Brandalsund, hade flottan en test-
skjutningsanläggning för ångdrivna (tryckluftsdrivna) torpeder mellan 1886 och 
1917 (figur 19). Torpeden visade sig vara en övningstorped utan aktiv sprängladd-
ning och delar av den bärgades av Marinen i april 2019 (Sjöström 2019).
Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning, delvis bärgad.

BEREDSKAPSBRON – CIRKA 1964–1980
Där sundet är som smalast mellan Brandalsund i norr och Getryggen i söder på-
träffades ett stort antal kraftiga furupålar neddrivna i botten. Pålarna syntes 
tydligt i den side scan sonarkartering som NMG utförde senvintern 2018 (figur 
20 och Id 19–26 i bilaga 2). En del av pålarna visade sig efter besiktning tillhöra 
befintliga dykdalber eller farledsmarkörer som fortfarande är i bruk. Det stora 
flertalet pålar var dock avbrutna eller avsågade ett par meter under vattenytan. 
Vid studie av äldre flygfotografier över området påträffades en flygbild från i maj 

Figur 18. Ovan den främre delen av 
torpeden, den så kallade stridsde-
len. Nedan fotogrammetribild med 
måttstock. Foto: Jens Lindström/
NMG.

Figur 19. Bild från Vaskhusviken 
från 1900-talets början som visar 
bryggan som användes för test-
skjutningarna av torpeder. Mellan 
de uniformsklädda flottisterna kan 
man skymta Brandalsund (Sjöström 
2019).
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Figur 20. Satellitbild över Brandal-
sund där beredskapsbron fanns på 
1960- och 1970-talen. På bilden syns 
ett montage av side scan sonarmo-
saik som visar var träpålar påträffa-
des på botten. Foto: Jens Lindström/
NMG.
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1964 där man kan se en vägbro som sträcker sig söderut, halvvägs ut i sundet 
(figur 21). På den motsatta södra sidan av sundet syns ett lite kortare brohuvud 
och öster om denna en pontonbro som ligger förtöjd parallellt med stranden.

Denna bro uppfördes och stod färdig i mars 1962 och den var tänkt att fung-
era som en evakueringsbro som skulle användas för att utrymma Stockholm vid 
eventuellt krig om broarna vid Södertälje skulle bombas eller på annat sätt för-
sättas ur bruk. Brons totala längd uppgick till 180 meter och den fällbara delens 
längd var 90 meter (Svenska Dagbladet 14/3 1962). Exakt hur länge bron fanns på 
platsen är inte helt fastställt. Den kan ses på ett flygfotografi från 1974 men inte 
på flygfoton efter 1980, så med största sannolikhet revs den i slutet av 1970-talet.

Figur 21. På detta flygfoto från 1964 
kan man se den då två år gamla be-
redskapsbron vid Brandalsund. Bron 
har efterlämnat en skog av pålar på 
botten framförallt på den norra si-
dan av sundet. Flygfoto: Lantmäte-
riet.
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STÄNGSELFLOTTEN I BRANDALSUND
Vid sökningar i tidningsartiklar på Kungliga bibliotekets hemsida under kart- och 
arkivstudien påträffades uppgifter om en stängselflotte som skulle varit förlagd 
till Brandalsund i slutet av 1800-talet. Vid fortsatta efterforskningar hittades 
uppgifter om att stängselflotten skulle användas för att spärra av farleden vid 
Brandalsund då, som det så poetiskt uttrycks i en artikel i Stockholms Dagblad 
från den 12 november 1883, ”Nordens ovän nalkas våra skär”. Stängselflotten 
införskaffades av marinförvaltningen år 1864 och när den inte användes för att 
spärra farleden förvarades den i Norrviken på den norra sidan av Brandalsund. 
Ytterligare fem stängselflottar köptes in av marinförvaltningen samma år och 
dessa förlades till Vaxholm för att där i krigstid kunna spärra av de omgivande 
sunden. Efter 20 år, 1884, var stängselflottarna i så dåligt skick att armé- och 
marin förvaltningen inte riktigt visste vad man skulle göra med dem då de inte 
längre kunde användas för avsett ändamål. Att renovera stängselflottarna an-
sågs vara för kostsamt så vid Vaxholm valde man att använda flottarna för att 
försänka sundet mellan Bullerholmen och Lilla Gåsviksskär (idag Lillskär) väster 
om Vaxholm (Norrbottenskuriren 1884-01-18). Stängselflotten i Brandalsund gick 
emellertid ett annat öde till mötes.

I en kungörelse som publicerades i flera dagstidningar i maj 1886 annonse-
rades stängselflotten i Brandalsund ut till försäljning. I kungörelsen framgår att 
flotten består av 50 000 längdfot timmer av 6–8 tums diameter vilket innebär 
15 000 löpmeter timmer med en diameter på 15–20 centimeter. Eventuella spe-

Figur 22. Drönarfoto som visar bot-
ten i Norrviken på den norra sidan 
Brandalsund. Notera den långsmala 
timmeranläggningen på botten som 
skulle kunna vara rester av stäng-
selflotten från 1860-talet. Den syn-
liga delen har uppmätts till 30 me-
ter men den kan vara längre än så. 
Foto: Jens Lindström/NMG.
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kulanter välkomnades att anmäla sig hos fiskaren C.A. Jönsson för att bese flotten 
på plats i sjön. Kungörelsen är tydlig med att flotten säljs i befintligt skick med 
undantag för förtöjningskättingar och ankaren, ”hvilka skola för Kungliga Flottans 
räkning tillvaratagas” (Post- Och Inrikes Tidningar 1886).

Hur det gick med försäljningen av stängselflotten framgår inte men vid en 
överflygning med drönare över Norrviken, som utfördes av NMG i maj 2019, note-
rades en cirka 30 meter lång träkonstruktion på botten i viken samt en hel del löst 
liggande timmer (figur 22). Med inte allt för livlig fantasi så kan man tänka sig att 
det är den omskrivna stängselflotten som ligger kvar på Norrvikens botten, eller i 
alla fall delar av den. Vid dykningarna vid det smalaste stället i Brandalsund, intill 
området med de kraftiga träpålarna, påträffades tre rejäla stockankare i järn vars 
ålder uppskattades till andra halvan av 1800-talet (figur 23). Det är inte orimligt 
att det är dessa ankaren som omtalas i kungörelsen och som skulle tas till vara 
av den Kungliga Flottan men som av någon anledning lämnades kvar på botten.

Viads brygga – område 37
Utanför Viads gamla ångbåtsbrygga påträffades tre fartygslämningar inom ett 
litet område beläget mellan två planerade muddringsytor (figur 24). En av dessa 
utgjordes av en fritidsbåt i trä (Id 78), en så kallad campingbåt, som bedömdes 
vara från andra halvan av 1900-talet. Id 77 och Id 76 var betydligt större och bas-
tantare fartygslämningar byggda i furu som kunde dateras till 1900-talets mitt. 
Eventuellt är den rektangulära fartygslämningen (Id 77) en boskapspråm som 
kan ha en koppling till Viads gård som från 1930-talet var en försöksgård med 
inriktning på husdjursförädling.

Det större träfartyget (Id 76) är ett cirka 25 meter långt kravellbyggt komposit-
bygge med järnspant och bordläggning i furu, troligtvis byggt under första halvan 
av 1900-talet (figur 25). Både den rektangulära pråmen och det större träfartyg 
hade bildäck hängandes utmed med skrovsidorna och fartygslämningarna be-
dömdes därmed inte vara äldre än 1900-talets mitt.
Antikvarisk bedömning: Övriga kulturhistoriska lämningar.

Figur 23. På bilden syns armen och 
flyet på ett av de stockankare som 
påträffades i Brandalsund och som 
varit avsett för att förankra stängsel-
flotten. Detta ankare ligger nära so-
narindikation Id 20. Foto: Jens Lind-
ström/NMG.
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Figur 24. (Ovan) Satellitbild med 
sonarmosaik som visar indikatio-
nerna Id 76, 77 och 78 i anslutning 
till Viads gamla ångbåtsbrygga. Alla 
tre vraken beräknas ha hamnat på 
botten omkring mitten av 1900-talet 
eller under dess senare hälft. Karta: 
Esri, bearbetad av Jens Lindström/
NMG.

Figur 25. Foto på den 25 meter långa 
fartygslämningen Id 76 utanför Vi-
ads brygga. De upprättstående nå-
got krökta ”timren” är spant tillver-
kade av järn. Spantet längst till höger 
i bilden är knäckt. Foto: Jens Lind-
ström/NMG.
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Tegelvik – område 38
I den västra delen av muddringsområde 38 lokaliserades ett stort antal indika-
tioner vid både multibeam- och side scan sonarkarteringarna. De flesta av dessa 
indikationer utgjordes av från stranden utfallna träd och sjunktimmer. På botten 
utanför det nedlagda tegelbruket Tegelvik (figur 26), cirka 30–40 meter väster 
om muddringsområde 38, påträffades de kraftigt byggda bottenpartierna av två 
cirka 14 meter långa flatbottnade pråmar (figur 27 & 28). Pråmlämningarna på-

Figur 26. Satellitbild över mudd-
ringsområde 38 med montage av 
side scan sonarmosaik utanför Te-
gelvik. De rosa små elipserna inuti 
den orangea cirkeln visar fyndplat-
serna för två pråmvrak. Karta: Esri, 
bearbetad av Jens Lindström/NMG.
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träffades i nära anslutning till land och pråmvrak 2 var även möjligt att lokalisera 
från luften med hjälp av drönare (figur 29). På botten i området fanns det även 
en hel del träpålar och liggande timmer vilket vittnar om att en intensiv verksam-
het en gång har bedrivits på platsen.

Tre prover prover för dendrokronologisk analys sågades från var och ett av 
vraken. Endast ett träprov gick med säkerhet att datera och det kom från Pråm-
vrak 2 och visade på att timret fällts omkring 1820/1830 i östra eller centrala 
Sörmland. Två prover från Pråmvrak 1 daterades till perioden 1860/1880 men 
dessa dateringar räknas som osäkra. Hans Lindersson, som utförde analysen på 
Lunds universitet, lät dock meddela att han är rätt så säker på att Pråmvrak 1 är 
något yngre än Pråmvrak 2 (bilaga 5).

Informationen om Tegelvik (RAÄ Ytterjärna 271) i Fornminnesregistret är kort-
fattad och här står att det under första halvan av 1900-talet funnits en tegel-
industri som framställde kalksandstegel. På land har det vid arkeologisk utred-
ning påträffats flera betongfundament nedanför ett sandtag (Hjulström 2011:9). 
Fynden av pråmarna pekar emellertid på att det bedrivits verksamhet här långt 

Figur 27. I den vänstra halvan av 
denna sonarbild kan man tydligt se 
de nyfunna pråmvraken utanför det 
gamla tegelbruket Tegelvik. Både på 
land och i vattnet finns det lämningar 
av äldre kajkonstruktioner. De blåa 
fälten markerar muddringsområde 
38. Sonarbild: Jens Lindström/NMG.
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Figur 28. Förstäven på Pråmvrak 1 
reser sig knappt en halvmeter ovan 
botten. Foto: Jens Lindström/NMG.

Figur 29. Pråmvrak 2 var väl syn-
ligt från luften. Området kring vra-
ket har bildförstärkts för att vraket 
ska synas tydligare. Foto: Jens Lind-
ström/NMG.

tidigare då det inte är rimligt att pråmar tillverkade under den första halvan av 
1800-talet användes långt in på 1900-talet. På den Häradsekonomiska kartan 
från 1901–1906 finns det en byggnad utritad på land samt en rejäl bryggkonstruk-
tion ute i vattnet samt benämningen Tegelbruk (figur 30 & 31).
Antikvarisk bedömning: Pråmvrak 1: Övrig kulturhistorisk lämning.
 Pråmvrak 2: Fornlämning.
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Figur 30. (ovan) Mitt i bilden syns 
det bastanta bryggfundamentet till 
tegelbrukets nu övergivna brygga. 
Foto: Jens Lindström/NMG.

Figur 31. Utsnitt från den Härads-
ekonomiska kartan från 1901–1906 
(Grödinge J112-67.-3) där man kan se 
en byggnad och en brygga utanför 
tegelbruket Tegelvik. Källa: Lantmä-
teriet.
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Under etapp 2 av den arkeologiska utredningen för Landsortsfarleden påträf-
fades flera lämningar av antikvariskt intresse. En fartygslämning (Id 48) från 
sent 1600-tal som utgör fornlämning påträffades mitt i muddringsområde 36 
i Brandalsund. Ytterligare en fartygslämning som bedömdes vara fornlämning 
lokaliserades cirka 150 meter från den södra delen av område 36 i Brandalsund 
och den bedöms ha förlist under den första halvan av 1800-talet. Ytterligare fem 
fartygslämningar påträffades i Hallsfjärden norr om Brandalsund, men dessa har 
bedömts som övriga kulturhistoriska lämningar som har förlist under 1900-talet, 
förutom ett pråmvrak som påträffades utanför det gamla tegelbruket Tegelvik 
väster om muddringsområde 38. Pråmens byggnadsperiod daterats till cirka 
1820/1830 och då levnadslängden för denna typ av fartyg uppskattas till mellan 
10 och 20 år, och endast i undantagsfall mer än så, är det är sannolikt att pråmen 
blev vrak innan 1850 och därmed utgör fornlämning.

Vid dykningarna utanför sjökrogen vid Trindborgsudd i Brandalsund påträf-
fades inga äldre föremål eller kulturlager som kunde kopplas samman med sjö-
krogsverksamheten på 1600- och 1700-talen. Det är dock troligt att äldre kultur-
lager överlagras av det raseringslager som täcker stora delar av botten utanför 
den nu raserade ångbåtsbryggan.

Ett område som var förvånansvärt tomt på lämningar var Skanssundet som 
redan under kart- och arkivstudien utsågs vara ett av utredningens verkliga 
hotspots med fortifikationsverk från 1600-talet på båda sidor av sundet. I det 
planerade muddringsområdet påträffades få geofysiska indikationer. Det kan 
mycket väl vara så att området har muddrats tidigare och att eventuella båtar 
som förlist här har bärgats då de skulle utgöra ett hinder för sjöfarten. Inte hel-
ler vid besiktningsdykningarna utmed de grundare strandzonerna påträffades 
någonting av antikvariskt värde. I området grävdes det dock inga provgropar och 
äldre kulturlager kan finnas bevarade nere under botten.

Utöver fartygslämningar påträffades flera objekt av militärhistorisk karaktär 
som har kunnat påvisa och lyfta fram Brandalsunds militärstrategiska betydelse 
under de senaste 200 åren. Fyndet av den förmodade stängselflotten i Norr viken 
på den norra sidan av Brandalsund har varit en bortglömd del av platsens his-
toria och information om denna gick nu endast att hitta i gamla tidningsartiklar 
från slutet av 1800-talet. Fyndet av övningstorpeden från 1904, som avslöjade 
att det funnits en testskjutningsanläggning för torpeder i Vaskhusviken i Brandal-
sunds omedelbara närhet, är också en del av platsens bortglömda historia och 
torpeden var faktiskt det enda fysiska beviset som fanns kvar av den verksamhet 
som fanns på platsen i mer än 30 år. Beredskapsbron från 1960-talet som var en 
produkt av kalla kriget, då utrymningsvägar, skyddsrum och krisberedskap var 
en del av vardagen, var det inte heller så lätt att hitta information om trots att 
den uppfördes för knappt 60 år sedan.
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BILAGA 1

Tabell och positioner över dykbesiktade objekt 
av antikvariskt intresse

Koordinatsystem: Sweref99 TM

Namn Beskrivningar Djup (meter) N E

Brandalsund – muddringsområde 36

Id 48 Fartygslämning (1600/1700) 9 6554653 653914 

Id 44 Fartygslämning (1900-tal) 5 6554581 653898 

Id 15 Torped (1904) 9 6554038 653385 

Segelfartyg (1700/1800-tal) 13 6553795 653507

Kulturlager – Trindborgsudde 0–5 6554675 653828

Stängselflotte – Norrviken 1–2 6554880 653651

Viads brygga – muddringsområde 37

Id 76 Träfartyg (cirka 1950) 8 6555762 654270 

Id 77 Fyrkantspråm (cirka 1950) 8 6555758 654244 

Id 78 Fritidsbåt (1900-tal) 9 6555785 654204 

Tegelvik – muddringsområde 38

Pråm 1 Fartygslämning (1860/1880-tal) 3 6556760 653514

Pråm 2 Fartygslämning (1820/1830-tal) 1–2 6556738 653511



BILAGA 2NORDIC MARITIME GROUP

BILAGA 2

tabell och Kartor över dykbesiktade 
SSS-indikationer i muddringsområdena

Muddringsområde 14

Id 1 & 2 Kommentar

Id 1 & 2. Område med avlånga formationer samt med tvär -
gående skuggor. Skulle kunna vara delar av en fartygslämning.

Id 1 & 2. Flera långa slanor och cirka en meter långa kluvna 
rundtimmer samt en plastledning.



LANDSORTSFARLEDEN 2
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Muddringsområde 34



TABELL OCH KARTOR ÖVER DYKBESIKTADE SSS-INDIKATIONER I MUDDRINGSOMRÅDENA

BILAGA 2NORDIC MARITIME GROUP

Id 3 Kommentar

Id 3. Långsmalt objekt. Timmer?

Id 3. Rundtimmer. Ej foto.

Id 4 Kommentar

Id 4. Litet distinkt objekt.

Id 4. Stor sten, besiktad med ROV.

Id 5 Kommentar

Id 5. Flera små objekt. Skulle kunna vara en bil som ligger med 
hjulen uppåt.

Id 5. Äldre typ av tvåhjulig trailer eller släpkärra, ligger upp och 
ned.
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Id 6 Kommentar

Id 6. Rektangulärt, något båtformat objekt. Fartygslämning?

Id 6. Fundament till ”bumper”/dykdalb intill färjeläget på den 
östra sidan av Skanssundet. Ej foto.



TABELL OCH KARTOR ÖVER DYKBESIKTADE SSS-INDIKATIONER I MUDDRINGSOMRÅDENA

BILAGA 2NORDIC MARITIME GROUP

Muddringsområde 35



LANDSORTSFARLEDEN 2
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Id 7 Kommentar

Långsmalt objekt. Timmer? Id 7. Rundtimmer.

Id 8 & 9 Kommentar

Id 8. Långsmalt distinkt objekt. Timmer?
Id 9. Långsmalt objekt. Timmer?

Id 8. Rundtimmer

Id 9. Långsmalt timmer.



TABELL OCH KARTOR ÖVER DYKBESIKTADE SSS-INDIKATIONER I MUDDRINGSOMRÅDENA

BILAGA 2NORDIC MARITIME GROUP

Muddringsområde 36
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BILAGA 2 NORDIC MARITIME GROUP

Id 10 & 11 Kommentar

Id 10. Avlång formation. Trolig fartygslämning.
Id 11. Område med flera mindre objekt. Vrakdelar?

Id 10. Träd med fisknät.

Id 11. Rundtimmer.

Id 12 Kommentar

Id 12. Avlång, något böjd formation. Fartygslämning?

Id 12. Två timmer i v-formation.



TABELL OCH KARTOR ÖVER DYKBESIKTADE SSS-INDIKATIONER I MUDDRINGSOMRÅDENA

BILAGA 2NORDIC MARITIME GROUP

Id 13 & 14 Kommentar

Id 13. Avlångt distinkt objekt.
Id 14. Långsmalt objekt. Timmer?

Id 13. Samma objekt som Id 15 (torped). Ej bild.

Id 14. Trädstam med grenar.

Id 15 Kommentar

Id 15. Långsmalt båtformat objekt, cirka 5 meter långt. Id 15. Torped (från 1904), cirka 4 meter lång.

Id 16 Kommentar

Id 16. Område med flera små distinkta objekt. Id 16. Stor sten och två timmer.
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Id 17 & 18 Kommentar

Id 17. Avlångt något böjd form, cirka 6 meter lång. Möjligen 
uppstickande skeppssida.
Id 18. Båtformat objekt. 7x2 meter.

Id 17. Trädstam.

Id 18. Kopparkabel.

Id 20 & 25 Kommentar

Id 20. Område med flera små uppstickande objekt.
Id 25. Område med flera uppstickande objekt. Pålar?

Id 20. Tre stockankare från sent 1800-tal.

Id 25. Ett tiotal uppstickande pålar.



TABELL OCH KARTOR ÖVER DYKBESIKTADE SSS-INDIKATIONER I MUDDRINGSOMRÅDENA
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Id 19, 21–24 & 26 Kommentar

Id 19, 21–24 & 26  Området ser ut att rymma stor mängd 
uppstickande pålar och liggande timmer. Indikationerna kan 
vara lämningar efter äldre pålanläggningar som bryggor eller 
pålspärrar eller härröra från modernare anläggningar.

Id 22. Område med ett tiotal tråpålar med avbrutna eller 
avsågade toppar. Förmodligen pålar som ingått i den så kallade 
beredskapsbron som uppfördes i början av 1960-talet.
Resterande indikationer i området var också uppstickande 
pålar.

Id 27 Kommentar

Id 27. Avlångt svagt böjt objekt. Möjligen del av sjöledning. Id 27. Två timmer och en kabel.

Id 28 Kommentar

Id 28. Diffus oval formation. Översedimenterad fartygslämning? Id 28. Ett bearbetat ektimmer.



LANDSORTSFARLEDEN 2

BILAGA 2 NORDIC MARITIME GROUP

Id 29 & 31 Kommentar

Id 29. Diffust avlångt objekt.
Id 31. Avlångt objekt. Timmer?

Id 29 & 31. Rundtimmer.

Id 30 Kommentar

Id 30. Område med flera små distinkta objekt. Id 30. Tre betongrör. Förankring åt befintlig grön farledsprick.

Id 32 Kommentar

Id 32. Möjlig fartygslämning som verkar ligga nedsjunken i grop. Id 32. Rundtimmer till hälften nedsjunken i botten.
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BILAGA 2NORDIC MARITIME GROUP

Id 33 Kommentar

Id 33. Litet distinkt objekt. Id 33. Timmer, stenar och ett fiskenät.

Id 34 & 35 Kommentar

Id 34. Litet distinkt rektangulärt objekt.
Id 35. Långsmalt objekt. Timmer?

Id 34. Betongvikt för farledsmarkering. Ej foto.

Id 35. Radarreflektor i aluminium.

Id 36 & 37 Kommentar

Id 36. Område med flera långsmala objekt.
Id 37. Område med flera långsmala objekt.

Id 36. Rundtimmer.
Id 37. Del av kabel.
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Id 38 Kommentar

Id 38. Avlångt objekt som sticker upp cirka 1 meter ovan 
omgivande botten.

Id 38. Pyramidformad farledsmarkör i glasfiber-plast.

Id 39 Kommentar

Id 39. Avlång och något båtformat objekt, cirka 7 meter långt.

Id 39. Träd. Ej foto.

Id 40 & 41 Kommentar

Id 40. Båtformat objekt, cirka 4 meter lång. Troligtvis modern 
fritidsbåt.
Id 41. Möjlig modern segeljolle som ligger upp och ned på 
botten, cirka 4 meter lång. 

Id 40. Stor sten och några plankor.

Id 41. Upp och nedvänd glasfiberbåt.
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Id 42 Kommentar

Id 42. T-formad konstruktion. Id 42. Två timmer I T-formation, sitter ej ihop.

Id 43 & 44 Kommentar

Id 43. Område med bråte nära vrak Id 44.
Id 44. Tydlig fartygslämning (RAÄ Ytterjärna 264). Troligtvis 
modernare fritidsbåt, ca 15 m lång.

Id 44. Tydlig fartygslämning i trä, cirka 15 meter lång. Från den 
första halvan av 1900-talet.

Id 45 & 49–53 Kommentar

Id 45. Avlångt objekt. Timmer?
Id 49. Flera små objekt intill sjöledning.
Id 50–53. Område med flera objekt på botten nära land 
nedanför Trindborgen. Några av objekten ser ut som timmer.

Id 45 & 49–53. Ej foto.
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Id 46 Kommentar

Id 46. Avlångt objekt. Timmer?

Id 46. Timmer. Ej foto.

Id 47 Kommentar

Id 47. Område med flera långsmala objekt. Timmer?

Id 47. Timmer. Ej foto.

Id 48 Kommentar

Id 48. Id 48. Fornlämning. Liten fartygslämning fylld med sten. 
Daterad till ca 1700.
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Id 54 Kommentar

Id 54. Långsmalt objekt. Timmer?

Id 54. Timmer. Ej foto.

Id 55 & 56 Kommentar

Id 55. Litet vagt båtformat objekt.
Id 56. Avlångt objekt. Timmer?

Id 55. Timmer. Ej foto.

Id 56. Bearbetat timmer.

Id 57 & 59 Kommentar

Id 57. Rektagulärt objekt, 6x2 meter.
Id 59. Avlångt distinkt objekt. Timmer?

Id 57. Rundtimmer.
Id 59. Timmer. Ej foto.
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Id 60 Kommentar

Id 60. Distinkt avlångt objekt. Timmer?

Id 60. Rundtimmer. Ej foto.
Till vänster om timmer en stubbe.

Id 61 & 64 Kommentar

Id 61. Distinkt oregelbundet objekt med skarpa kanter, cirka 5x4 
meter.
Id 64. Diffust objekt, cirka 6x4 meter.

Id 61 & 64. Inget återfanns på botten. Indikationerna skulle 
kunna vara fiskstim. Ej foto.

Id 63 Kommentar

Id 63. Otydligt objekt, cirka 3x4 meter.

Id 63. Två stenar. Ej foto.



TABELL OCH KARTOR ÖVER DYKBESIKTADE SSS-INDIKATIONER I MUDDRINGSOMRÅDENA

BILAGA 2NORDIC MARITIME GROUP

Id 65 Kommentar

Id 65. Diffust ovalt objekt.

Id 65. Inget återfanns på botten. Troligtvis ett fiskstim. Ej foto.
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Muddringsområde 37



TABELL OCH KARTOR ÖVER DYKBESIKTADE SSS-INDIKATIONER I MUDDRINGSOMRÅDENA
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Id 66 Kommentar

Id 66. Avlång tydlig formation. Trolig nedbruten fartygslämning. 

Id 66. Naturlig bottenformation. Ett område med sand och sten. 
Ej foto.

Id 67 Kommentar

Id 67. Oregelbunden formation, 4x3,5 meter.

Id 67. Inget återfanns på botten. Möjligen ett fiskstim. Ej foto.

Id 68 Kommentar

Id 68. Oval formation, cirka 9x3 meter. Möjligtvis nedbruten 
fartygslämning?

Id 68. Naturlig avlång bottenformation bestående av stenar och 
berg i dagen. Ej foto.
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Id 69 Kommentar

Id 69. Avlångt diffust objekt.

Id 69. Inget återfanns på botten. Ej foto.

Id 70 Kommentar

Id 70. Diffust avlångt objekt, cirka 9x2 meter. Möjligtvis 
fartygslämning.

Id 70. Inget återfanns på botten. Naturlig bottenformation. Ej 
foto.

Id 71 Kommentar

Id 71. Trolig äldre nedbruten fartygslämning, cirka 9x4,5 meter. 

Id 71. Inget återfanns på botten förutom ett område med 
stenar. Ej foto.
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Id 72 Kommentar

Id 72. Ovalt diffust objekt.

Id 72. Naturformation. Ej foto.

Id 73 Kommentar

Id 73. Diffust rektangulärt objekt, 3x1,5 meter.

Id 73. Naturformation. Ej foto.

Id 74 Kommentar

Id 74. Troligtvis nedbruten fartygslämning, cirka 9x3 meter.

Id 74. Träd med fisknät.
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Id 75 Kommentar

Id 75. Rektangulärt objekt, cirka 10x5 meter. Troligtvis sjunken 
brygga.

Id 75. Sjunket trädäck utanför Viads brygga.

Id 76 & 77 Kommentar

Id 76. Tydlig äldre fartygslämning i trä, cirka 27x6,5 meter. 
Vraket ligger på 8 meters djup och ca 75 meter sydost om det 
norra delområdet av muddringsområde 37.
Id 77. Rektangulärt objekt, cirka 12x7 meter. Fyrkantspråm? 
Ligger 10 meter väster om Id 76.

Id 76. Fartygslämning med träskrov och järnspant. Dateras till 
mitten av 1900-tal.
Id 77. Rektangulär fyrkantspråm. Möjligen boskapspråm. 
Dateras till mitten av 1900-tal. Ej foto.

Id 78 Kommentar

Id 78. Troligtvis modernare fartygslämning, cirka 10x3 meter. Id 78. Liten campingbåt från sent 1900-tal. ”Carina”
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Id 79 Kommentar

Id 79. Avlång konstruktion nära land, cirka 8x3,5 meter. Brygga?

Id 79. Strandnära stenfundament till en ledfyr. Besiktat från 
luften med drönare. Ej foto.

Id 80 Kommentar

Id 80. Oval formation, cirka 17x6 meter. Kan vara nedbruten 
fartygslämning eller naturformation.

Id 80. Naturformation. Område med grus och sten. Besiktad 
med ROV. Ej foto.
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Muddringsområde 38



TABELL OCH KARTOR ÖVER DYKBESIKTADE SSS-INDIKATIONER I MUDDRINGSOMRÅDENA

BILAGA 2NORDIC MARITIME GROUP

Id 81 & 82 Kommentar

Id 81. Rektangulär träkonstruktion? Cirka 7x5 meter.
Id 82. Långsmalt objekt. Timmer?

Id 81. Rundtimmer.

Id 82. Rektangulär träflotte/trädäck. Förankrad till botten med 
stor sten med järnkätting.

Id 83–86 Kommentar

Id 83–86. Område med flera långsmala objekt. Timmer? Id 83–86. Område med rundtimmer och en hel trädstam.
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Id 87 & 88 Kommentar

Id 87. Långsmalt objekt. Timmer?
Id 88. Flera långsmala objekt. Timmer?

Id 87. Rundtimmer. Ej foto.
Id 88. Två timmer och en stor sten. Ej foto.

Id 89 Kommentar

Avlångt objekt, cirka 12,5x4 meter. Trolig fartygslämning. Id 89. Trädstam med grenar.

Id 90 Kommentar

Id 90. Avlångt objekt. Timmer?

Id 90. Trädstam. Ej foto.
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BILAGA 2NORDIC MARITIME GROUP

Id 91 & 92 Kommentar

Id 91. Avlångt oregelbundet objekt. Ser ut att bestå av flera 
långsmala objekt.
Id 92. Flera parallella avlånga objekt. Id 91 & 92. Trädstammar.

Id 93 Kommentar

Id 93. Långsmalt objekt, cirka 15 meter. Troligtvis en trädstam. Id 93. Trädstam.

Id 94 Kommentar

Id 94. Långsmalt objekt. Timmer? Id 94. Trädstam.
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Id 95 Kommentar

Id 95. Avlångt oregelbundet objekt. Id 95. Trädstam.

Id 96 & 97 Kommentar

Id 96. Långsmalt objekt. Timmer?
Id 97. Avlångt objekt. Troligtvis inte timmer.

Id 96. Rundtimmer. Ej foto.
Id 97. Trädstam. Ej foto.

Id 98 Kommentar

Id 98. Avlångt båtformat objekt, cirka 5x1,5 meter. Id 98. Naturformation. Berggrund och stenar.

Id 99 Kommentar

Id 99. Område med två böjda avlånga objekt.

Id 99. Trädstam. Ej foto.
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Id 100 Kommentar

Id 100. Område med flera små objekt. Id 100. Område med stenar.

Id 101 Kommentar

Id 101. Litet distinkt objekt. Stockankare? Id 101. Trädstam.
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Muddringsområde 39

Id 102 Kommentar

Id 102. Långsmalt objekt. Timmer? Id 102. Trädstam.
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Id 103 Kommentar

Id 103. Smalt och något s-format objekt.

Id 103. Trädstam. Ej foto.



BILAGA 3 NORDIC MARITIME GROUP

BILAGA 3

tabell och Kartor över Dykbesiktade 
multibeamindikationer i muddringsområdena
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Muddringsområde 30

Id 63 Kommentar

Indikationen utgjordes av en klippformation.
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Muddringsområde 28

Id 64–66 Kommentar

Område 28 dykbesiktades i maj 2019 och det kunde konstateras 
att samtliga objekt (Id 64–66) var naturformationer. Område 
28 flygfotograferades även med drönare men inga lämningar 
noterades på botten.



TABELL OCH KARTOR ÖVER DYKBESIKTADE MULTIBEAMINDIKATIONER I MUDDRINGSOMRÅDENA

BILAGA 3NORDIC MARITIME GROUP

Muddringsområde 17

Id 67 & 68 Kommentar

Innan indikationerna i område 17 skulle dykbesiktas skannades 
botten med side scan sonar för att lokalisera indikationernas 
exakta position. Då ingenting syntes på side scan sonaren 
dykbesiktades inte dessa indikationer. De linjära objekten i 
multibeambilden är förmodligen orsakade av störningar.
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Muddringsområde 13

Id 78–83 Kommentar

Området dykbesiktades i december 2018 men samtliga 
indikationer var naturformationer: stenar och berg i dagen. De 
linjära objekten i multibeambilden är förmodligen orsakade av 
störningar.
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BILAGA 4

tabell och Kartor över ROV-besiktade 
SSS-indikationer i dumpningsområdena
Observera att indikationer endast har besiktats i dumpningsområde 6 och 7 då område 3 utgått och ersatts av område 4   
där inga indikationer påträffades vid SSS-karteringen som utfördes i december 2018.
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Dumpningsområde 7

Id 1 Kommentar

Id 1. Avlångt distinkt objekt, 5 meter långt.
Id 1. Besiktad med ROV. Indikationen utgjordes av en natur-
formation. Mycket musselskal kan ha orsakat det tydliga ekot.
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Id 2 Kommentar

Id 2. Indikationen försökte lokaliseras med hjälp av side scan 
sonar i maj 2019 men den gick inte att återfinna. Förmodligen 
någon typ av störning. Ej foto.

Id 3 Kommentar

Id 3. Naturformation på 33 meters djup. ROV-besiktad. Ej foto.

Id 4 Kommentar

Id 4. Indikationen försökte lokaliseras med hjälp av side 
scan sonar i maj 2019 men objektet gick inte att återfinna. 
Förmodligen någon typ av störning. Ej foto.
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Id 5 Kommentar

Id 5. En stor sten, ca 1x1,5 meter. ROV-besiktad.

Id 6 Kommentar

Id 6. En stor sten på 19 meters djup. ROV-besiktad.
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Dumpningsområde 6
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Id 7 Kommentar

Id 7. En liten öppen glasfiberbåt på 38 meters djup. Besiktad 
med ROV. Ej foto.

Id 8 Kommentar

Id 8. Samma objekt som indikation Id 11 (dumpningsområde 6). 
Ej foto.

Id 9 Kommentar

Id 9. Naturformation bestående av död vegetation. ROV-
besiktad. Ej foto.
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Id 10 Kommentar

Id 10. Naturlig bottenformation på 28 meters djup. ROV-
besiktad. Ej foto.

Id 11 Kommentar

Id 11. Kätting och vegetation på 35 meters djup. En liten ås 
höjer sig ca 0,4 meter ovan botten. ROV-besiktad. Ej foto.
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Dendrokronologisk rapport 
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Landsortsfarleden 2
Nordic Maritime Group AB utförde under sammanlagt tre veckor i december 
2018 och i maj 2019 en marinarkeologisk utredning, etapp 2, inför upprättande 
av ny farled mellan Landsort och Södertälje. Utredningen etapp 2 föregicks av en 
utredning etapp 1 som utgjordes av kart- och arkivstudier, analyser av multibeam-
data samt kompletterande kartering med side scan sonar. 

Lämningar av kulturhistoriskt och arkeologiskt värde gjordes i, eller i nära an-
slutning till, tre av de sammanlagt 45 delområdena som kommer att påverkas 
vid arbetet med den nya farleden. Flest lämningar lokaliserades i Brandalsund. 

Totalt påträffades åtta tidigare okända fartygslämningar varav tre bedömdes 
utgöra fornlämningar. Två av de sistnämnda påträffades i och i nära anslutning 
till Brandalsund; en liten klinkbyggd båt som genom dendrokronologi daterats 
till sent 1600-tal, samt ett cirka 20 meter långt segelfartyg som på typologiska 
grunder kunde dateras till den första halvan av 1800-talet. I Brandalsund lokali-
serades ett område med kultur-/raseringslager från andra halvan av 1800-talet 
utanför den gamla ångbåtsbryggan nedanför Trindborgen och sannolikt finns 
här även äldre kulturlager i området från 1600-/1700-tal då det fanns en sjö-
krog på platsen. 

Utöver fartygslämningar påträffades flera objekt av militärhistorisk karak-
tär i Brandalsund, vilka har kunnat påvisa och lyfta fram platsens militärstrate-
giska betydelse under de senaste 200 åren. I Norrviken, på den norra sidan av 
Brandalsund, noterades med hjälp av drönarfoto en avlång timmeranläggning 
på bottnen. Denna förmodas vara en så kallad stängselflotte från 1870-talet som 
vid orostider skulle användas för att spärra av farleden genom Brandalssund. Vid 
det sydvästra inloppet till Brandalsund påträffades en övningstorped på bottnen. 
Torpeden, som visade sig vara från 1904, avslöjade att det funnits en testskjut-
ningsanläggning för torpeder inne i Vaskhusviken omkring 1,5 kilometer väster 
om Brandalsund. Vid den smalaste passagen i sundet påträffades ett myller av 
grova träpålar på botten som tros vara lämningarna efter den beredskapsbro 
från kalla krigets dagar som fanns på platsen mellan cirka 1960 och cirka 1980.

Utanför det gamla tegelbruket vid Tegelvik, omkring två kilometer norr om 
Brandalsund, påträffades två pråmvrak på botten nära land. Genom dendro-
kronologi kunde dessa dateras till perioden 1820–1860. Det ena pråmvraket be-
dömdes vara byggt omkring 1820/30 och utgör därmed sannolikt fornlämning 
då man kan anta att det blev vrak före 1850. 
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