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Sammanfattning

Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde mellan den 19 och 22 april 2022 en 
marinarkeologisk utredning längs en ledningskorridor för en planerad avlopps-
ledning från Sjölunda reningsverk och 4,9 kilometer ut i Öresund. Utredningen 
utgjordes av granskning av geofysisk data och ROV-filmer som insamlades av 
WSP i mars 2021. Tillhandahållen geofysisk data bestod av side scan sonardata 
(SSS), backscatterdata (BSC) samt data från ett bottenpenetrerande ekolod (SBP). 
Resultatet av analysen användes sedan som underlag inför dykningar inom ut-
redningsområdet. Dykningar genomfördes på sex side scan sonarindikationer 
med möjlig antikvarisk potential som påträffades undersonaranalysen. Dyk-
besiktningarna av sonarindikationerna resulterade inte i några fynd av arkeo-
logiskt eller kulturhistoriskt värde.

Analysen av BSC- och SBP-data, resulterade i att en tidigare svallzon/kustlinje 
lokaliserades på 8,5 meters djup, cirka 1,4 kilometer väster om Sjölunda avfalls-
anläggning. Här gick kustlinjen under mesolitikum för cirka 8 500 år sedan och 
NMG bedömde att det i området kunde finnas potential för översvämmade bo-
platslämningar. Vid provgropsgrävning i området kunde en tidigare strandzon 
konstateras men inga boplatslämningar eller andra spår av mänsklig aktivitet 
påträffades.
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Bakgrund

VA Syd planerar att anlägga en avloppsledning ifrån Sjölunda i Malmö hamn ut 
i Öresund. Större delen av den 4,9 kilometer långa avloppsledningen kommer 
att muddras ned i havsbottnen. I mars 2021 utförde WSP geofysiska karteringar 
samt besiktning av 23 side scan sonarindikationer med hjälp av en fjärrstyrd 
undervattens robot (ROV). Resultaten av WSP:s undersökningar presenterades i 
rapporten Marine archeological investigation – Sjölunda wastewater treatment 
plant (Brammer Nejrup 2021). På grund av kraftig algpåväxt på flera av indika-
tionerna som besiktades 2021, samt att propellrarna på ROV:en ödelade sikten 
när den framfördes nära botten, var det i flera fall svårt att se de besiktade ob-
jekten på filmerna. WSP:s undersökning hade inte heller utförts med hänsyn till 
potential för submarina stenåldersboplatser. I januari 2021 kontaktades NMG 
av Länsstyrelsen i Skåne län och inbjöds inkomma med undersökningsplan och 
kostnadsberäkning gällande en marinarkeologisk utredning av aktuell lednings-
korridor med fokus på det område där ledningen planeras att muddras ner i bot-
ten och där det fanns potential för submarina stenåldersboplatser.

Bredden på den undersökta ledningskorridoren uppgick till 75 meter vilket 
gav ett utredningsområde om cirka 370 000 kvadratmeter.
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Syfte

Figur 1. Översiktskarta med utred-
ningsområdet i Öresund utanför Sjö-
lunda i norra Malmö markerat med 
en röd cirkel. Karta: ESRI, bearbetad 
av Jens Lindström/NMG.

Syftet med utredningen har varit att konstatera och avgränsa eventuella forn-
lämningar inom utredningsområdet (figur 1).
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Metod och genomförande

Arkiv- och litteraturstudie
Arkiv- och litteraturstudien har syftat till att dels ge en överblick över om rådets 
historia med betoning på sjöfart och fartygslämningar, dels kartlägga förutsätt-
ningarna för submarina stenåldersboplatser i området med en utblick över hela 
Öresundområdet. Den del av arkivstudien som har behandlat potentialen för sub-
marin stenålder har författats av den danske marinarkeologen Jørgen Dencker 
som har stor erfarenhet och djupa kunskaper i ämnet, framför allt från submarina 
boplatsundersökningar i Danmark. Jørgen deltog även i fältarbetet. Momentet 
har omfattats av en genomgång av litteratur, arkeologiska rapporter, samt en 
genomgång av lämningar i Kulturmiljöregistret (KMR). Resultaten av kart- och 
arkivstudierna presenteras under rubrikerna Kulturmiljö och tidigare undersök-
ningar och Kustlinjeförändringar och mesolitiska fyndplatser i Öresund.

Analys av geofysisk data
Analysen av geofysisk data syftade till att dels lokalisera anomalier ovan botten 
som skulle kunna vara objekt av arkeologiskt eller kulturhistoriskt värde och dels 
att lokalisera områden som skulle kunna rymma spår av submarina stenålders-
boplatser. NMG har från exploatören haft tillgång till data från side scan sonar 
(SSS), multibeamekolod (MBES) samt från sub bottom profiler (SBP). Analyserad 
SSS-data var av god kvalitet och levde upp till Riksantikvarieämbetets rekom-
mendationer för sonarkartering i marinarkeologiskt syfte. NMG har även haft 
tillgång till backscatterdata (BSC) som, liksom MBES-data, levererades som geo-
refererade TIFF-bilder. Erhållna data har varit av god kvalité.

Sonaranalysen har utförts i programmet DeepView 5.0 och analysen av BSC- 
och MBES-data samt delar av GIS-arbetet har utförts i ArcGis. SBP-data, som 
leve rerades som pdf-filer, har granskats i Adobe Acrobat Reader.

Analysen av SSS- och BSC-data har syftat till att lokalisera anomalier på botten 
som skulle kunna utgöra lämningar av kulturhistoriskt eller arkeologiskt intresse. 
Studiet av SBP-bilder har utförts för att lokalisera övergången mellan sten, grus 
och morän och den underliggande glaciala leran, där potentialen för att lokali-
sera submarina stenålderslämningar är som störst.

Dykbesiktningar och provgropsgrävning
Dykningar på sonarindikationer utfördes från NMG:s 7,5 meter långa dykbåt 
Vega. Dykningarna genomfördes med navelsträng som försåg dykaren med 
luft och kommunikation från ytan. Samtliga dykningar utfördes i enlighet med 
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METOD OCh GENOMfÖRANDE

Arbets miljöverkets föreskrifter (AFS 2010:16 för dykeriverksamhet). Majoriteten 
av de dykbesiktade objekten fotodokumenterades.

Vid provgropsgrävningen användes en ejektorsug som drevs av en bensin-
driven vattenpump, placerad på dykbåten. Under utgrävningsarbetet fästes en 
nätsäck på sugens utblås som samlade upp allt uppgrävt bottenmaterial. Efter 
avslutat grävpass på botten lyftes nätsäcken upp i båten varefter säckens innehåll 
sållades och analyserades. Nätsäckens maskstorlek uppgick till 7x7 millimeter.

Side scan sonar, multibeamekolod och backscatter som 
arkeologiska metoder
Side scan sonar är ett instrument som började utvecklas i slutet av andra världs-
kriget som ett sätt att försöka lokalisera ubåtar som gömde sig under vattenytan. 
En side scan sonar kan på ett enkelt sätt liknas vid en torpedliknande stålkropp 
(ofta kallad sonarfisk) med två ekolod fastsatta på varsin sida som sänder ut sig-
naler vågrätt i stället för lodrätt. Signalerna sänds upp till båten via en kabel där 
de tolkas och spelas in av en dator vilken sedan visar resultatet tvådimen sionellt 
på en skärm. Sonarfisken släpas i regel efter en båt och söker ut åt sidorna (figur 
3). Genom att ställa in sonaren på olika frekvenser kan man söka smalt eller brett. 
De side scan sonarer som NMG oftast arbetar med har totala sökbredder på 
mellan 30 och 300 meter och sökbredden bestäms i fält beroende på rådande 
vatten djup, bottenförhållanden och vad man söker efter.

Olika material på havsbotten ger olika starka ekon. Hårda material som stål, 
stenar och berg ger till exempel kraftiga ekon medan mjuka material som lera 
eller sjödränkt trä ger svagare och mjukare ekon. Uppstickande objekt, som till 
exempel ett stort stenblock eller skeppstimmer lämnar tydliga skuggor efter sig 
på skärmen. Detta avspeglar sig i den grafiska bild över botten som framställs i 
datorn. Side scan sonaren alstrar dock ingen fotorealistisk bild över botten och 
hur ett objekt avtecknar sig på den datagenererade sonarbilden varierar bero-
ende på från vilket håll sonarpulserna träffar objektet. Strömmar, vågor, botten-
vegetation, fiskstim och språngskikt i vattnet är exempel på störningar som kan 
försvåra upptäckten av objekt på botten.

Analys av side scan sonardata i arkeologiskt syfte innebär i praktiken att loka-
lisera anomalier, det vill säga avvikelser, som skiljer sig från den naturliga bot-
ten i ett område. Det är därför relativt enkelt att på en slät lerbotten lokalisera 
en sönderfallen fartygslämning då den tydligt avviker från den omgivande släta 
botten. Samma fartygslämning skulle vara betydligt svårare att upptäcka på en 
stenig och kuperad botten då risken är överhängande att den skyms av skuggor 
av uppstickande stenblock och bruset av hårdare ekon. Fartygslämningar som 
är täckta och nedsjunkna i mjuka bottensediment är inte synliga för vare sig side 
scan sonar eller andra typer av ekolod. Det är emellertid inte ovanligt att det 
enda av ett vrak som är synligt ovan botten är några enstaka skeppstimmer, vil-
ket ställer stora krav på den som granskar sonardatan.

Kartering med side scan sonar är än så länge är den mest tids- och kostnads-
effektiva metoden för att kartera stora bottenområden men den är inte en me-
tod för att identifiera påträffade lämningar på botten. För att fastställa vad en 
sonarindikation verkligen är för något krävs i regel besiktning med hjälp av ROV 
(fjärrstyrd undervattensrobot) eller dykare.

Multibeamekolod är främst ett instrument som tidigare har använts för att 
kartera sjö- och havsbottnar för att kunna framställa topografiska bottenkartor 
med exakta vattendjup för till exempel sjökort.

Figur 2. Principskiss som visar hur 
kartering med side scan sonar går 
till. Teckning: Göran Ullrich/Sjöhis-
toriska museet.
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SJÖLUNDA AVLOPPSLEDNING

Som namnet antyder sänder ett multibeamekolod ut många ekolodsstrålar 
(beams) samtidigt i en solfjäderformation där varje stråle genererar en tre-
dimensionell punkt där den träffat botten (figur 3).

Resultatet av en multibeamkartering blir ett stort punktmoln där varje punkt 
har ett exakt djup och position. Upplösningen på slutresultatet av en kartering 
med multibeamekolod är i regel alltid lägre i jämförelse med en side scan sonar-
kartering och lämpar sig därför mindre bra för att lokalisera mindre objekt och 
nedbrutna fartygslämningar. Den data som erhålls från ett multibeamekolod kan 
även presenteras som så kallad backscatter (BSC), vilket innebär att varje punkt 
inte enbart har ett xyz-värde utan även ett värde på hur starkt ekolodssignalen 
reflekterades mot botten. En sten ger till exempel en hård och distinkt reflektion 
medan en mjuk lerbotten ger en svagare reflektion. Genom att presentera de 
olika bottenhårdheterna med olika nyanser går det att få fram kartor där olika 
bottentyper, samt ibland även antropogena objekt och föremål, går att urskilja. 
MBES- och BSC-data lämpar sig därför bra för att rekonstruera dränkta landskap 
och för att lokalisera potentiella boplatslägen, som sedan länge har definierats 
av den mer traditionella landarkeologin.

Figur 3. Grafik som visar hur karte-
ring med multibeamekolod fungerar.  
Källa: British Antartic Survey.
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Topografi, kulturmiljö och tidigare 
undersökningar

Topografi
Längst in hamnbassängen vid Sjölunda mynnar Sege å ut som rinner 40 kilo meter 
från Börringesjön vid gränsen mellan Svedala och Trelleborgs kommuner syd-
ost om Malmö. Väster om Sjölundas avfallsstation tar öppet hav vid och vatten-
djupet går från 1 meter, längst inne i Sjölundahamnbassängen, till 14 meter cirka 
4,9 kilometer västerut i den andra änden av utredningsområdet.

Botten inom hela utredningsområdet kan beskrivas som svagt sluttande. I 
WSP:s rapport som nämns inledningsvis, redovisas fyra olika typer av botten-
substrat inom ledningskorridoren. Det mest dominanta, typ 1b som utgörs av 
mjuka sediment med relativt låg reflektivitet, utgör 62 procent av den karte-
rade ytan. Detta bottensubstrat utgörs av siltig sand med snäckskal och sjok av 
drivan de alger och förekommer från cirka 8 meters djup och hela vägen ut till 
den västra änden av utredningsområdet på 14 meters djup. Från 8 meters djup 

Figur 4. Satellitbild över Malmös 
norra hamn samt det karterade 
om rådet (flerfärgat område) för 
den planerade ledningsdragningen. 
Utred ningen har i huvudsak fokuse-
rat på området inom den röda rek-
tangeln. Karta: ESRI, bearbetad av 
Jens Lindström/NMG.
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SJÖLUNDA AVLOPPSLEDNING

och in mot grundare vatten ökar reflektiviteten och här består bottensubstra-
tet av silt, sand, grus och något större stenar och block (typ 2–4) och så kan man 
lite förenklat beskriva botten hela vägen in mot hamnen vid Sjölunda. Längst in 
i Sjölundas skyddade hamnbassäng blir bottensubstratet återigen lågreflektivt 
med finare sediment bestående av silt och sand (Brammer Nejrup 2021).

Kulturmiljö och tidigare undersökningar
Systematiserad kunskap om det maritima kulturlandskapet under vatten är i 
vårt land generellt sett mycket begränsad. Den systematiska fornminnesinven-
teringen på land har en lång historia med början i det sena 1800-talet och sedan 

Figur 5. Flygfoto från 1960 som visar 
Malmös industrihamn innan utfyll-
naderna för Sjölunda avfallsanlägg-
ning påbörjades. Notera Sege åns 
sträckning och mynningsdelta och 
jämför med hur ån mynnar idag i 
figur 4. Flygbild: Lantmäteriet/his-
toriska flygbilder.
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TOPOGRAfI, kULTURMILJÖ OCh TIDIGARE UNDERSÖkNINGAR

dess har flera landsomfattande fornminnesinventeringar genomförts under den 
senare halvan av 1900-talet. Några fullständiga inventeringar av de maritima 
lämningarna finns inte.

De strandnära och östra delarna av utredningsområdet, vid Sjölunda, präglas 
idag av industrihamnar och en avfallsanläggning. Här har omfattande utfyll nader, 
och förmodligen även muddringar, genomförts under de senaste 60 åren. I Sjö-
lunda hamnbassäng mynnar Sege å vars utlopp idag är hårt reglerat. Sege å räk-
nas som ett av två viktiga vattendrag i Malmötrakten under forntiden och på land 
i anslutning till åns befintliga lopp och äldre åbäddar har det hittats rikligt med 
lämningar från neolitikum i form av boplatser, stenredskap etc. (Hammarstrand 
Dehman 2009). Om Sege å existerade under mesolitikum, då vatten nivån var 
många meter lägre idag, bör det finnas äldre åbäddar på botten i, eller i alla fall 
i närheten av, det aktuella utredningsområdet. Eftersom åns mynnings område 
idag är starkt påverkat av utfyllnader och hamnkonstruktioner etc. är det svårt 
att bedöma åns tidigare mynningsområde. På ett flygfoto från 1960 över Malmös 
industrihamnar innan utfyllnaderna gjordes i området kan man se Sege ås myn-
ningsområde där vi idag finner Sjölunda avfallsanläggning (figur 5).

Enligt Kulturmiljöregistret (KMR) finns det inga tidigare kända lämningar av 
antikvariskt intresse inom, eller i nära anslutning till, utredningskorridoren. Den 
närmast belägna fartygslämningen finns enligt KMR cirka 1,5 kilometer väster 
om utredningsområdet och detta är en uppgift om lämning som ej har bekräf-
tats i fält. I KMR finns det flera poster som indikerar submarin stenålder i den 
östra delen av Öresund, framför allt i den norra delen av Lommabukten och väs-
ter om Malmö. Majoriteten av dessa utgörs av enstaka fynd av bearbetad flinta 
som påträffades under arkeologiska förundersökningar som utfördes 1992 inför 
uppförandet av Öresundsbron (Dencker m.fl. 1994).

Förutom undersökningarna inför Öresundsbron har det utförts ett fåtal marin-
arkeologiska undersökningar i havet utanför Malmö. 2006 utförde Malmö Kultur-
miljö en marinarkeologisk utredning i oljehamnen som ligger cirka 500 meter 
sydväst om Sjölunda avfallsanläggning. Undersökningen utfördes med hjälp av 
GPS-försedd droppkamera under dåliga siktförhållanden. Utredningen kunde 
inte påvisa någon förekomst av kulturhistoriska lämningar (Öijeberg 2006:2).

Kustlinjeförändringar och mesolitiska fyndplatser 
i Öresund
Förhållandet mellan land och hav förändras över tid, både på grund av att havs-
nivån förändras (eustatiska förändringar) och att landmassor höjs och sänks 
(isostatiska förändringar). Nettoeffekten av landhöjningen/landsänkning och 
förändringen i havsnivå kallas strandlinjeförskjutning. Potentialen för sub marin 
stenålder, det vill säga översvämmade boplatser från äldre stenålder (mesoliti-
kum), är stor i hela Öresundsområdet där vattendjupet inte är överskrider 20–
25 meter.

Centralt för förståelsen om var man kan finna stenålderslämningar är en god 
kunskap om strandlinjeförloppet över tid. Dessutom behöver man ha en god för-
ståelse för bottenförhållandena i det område som man analyserar. På samma 
sätt som stenåldersarkeologen på land gör landskapsanalyser för att lokalisera 
potentiella stenåldersboplatser behöver marinarkeologen bra landskapsmodel-
ler under vattnet för att kunna göra samma typ av analyser. Med tillräckligt bra 
batymetrisk data (djupdata) kan detaljerade topografiska modeller göras där 
potentiella arkeologiska landskapsutsnitt kan upptäckas. Detta kan vara åmyn-
ningar, uddar, sund, och skyddade vikar etc. (Nilsson 2021:22).



16 NORDIC MARITIME GROUP

SJÖLUNDA AVLOPPSLEDNING

Nedan följer en kortfattad beskrivning av strandlinjeförändringar i Öresund ba-
serat på fyndplatser i främst de mellersta och norra delarna av Öresund, samt de 
senaste forskningsrönen angående havsnivåförändringar i södra Skandinavien.

Efter den senaste istiden och fram till cirka 9000 f.Kr. var Öresundsregionen 
ett torrlagt landområde. Under flera kortare perioder dränerades dock den Bal-
tiska issjön (Östersjön) genom Öresund i starkt strömmande älvar (Björk 1995). 
Omkring 9300–9200 f.Kr. steg vattennivån i Östersjön, som då var en insjö (An-
cylussjön), så mycket att den började att dräneras genom sundet Stora Bält, den 
så kallade Danafloden. Med havsnivåhöjning i världshavet översvämmades den 
norra delen av Öresund och bildade därmed en djup fjord som sträckte sig långt 
ned i sundet i höjd med Malmö. Med ytterligare havsnivåhöjning översvämma-
des den smala landbryggan mellan Danmark och Sverige omkring 8400 f.Kr., 
vilket öppnade upp en direkt förbindelse mellan Kattegatt och Östersjön. I och 
med detta uppstod Öresund och fastlandsperioden var över.

De nya kuststräckningarna som uppstod, framför allt vid bäck- och flodmyn-
ningar, erbjöd gynnsamma fiskeplatser och under den här perioden kunde man 
i Öresundsområdet fånga såväl säl som svärdfisk, tonfisk, tumlare och stör. De 
kustnära bopsättningarna var säsongsbundna och följde tillgången på föda. Land-
skapet var då, liksom nu, i ständig förändring och nya gynnsamma boplatslägen 
uppstod och försvann i takt med strandlinjeförändringarna. Den succesiva havs-
nivåhöjningen som följde under de kommande årtusendena gjorde att kust- och 
kustnära bosättningar i låglänt terräng dränktes och hamnade under vatten. 
Dessa kustlinjer och tidiga bosättningar finns idag på och under havsbottnen på 
varierande djup beroende på tidsperiod.

Figur 6. Satellitbild över Öresund 
och Malmö med utredningsområdet 
och registrerade lämningar i kMR 
markerade samt strandlinjekurvor 
från perioden 7000–6000 f.Kr som 
har laddats ned från SGU:s karttjänst 
Kartvisare/strandförskjutnings-
modell. Karta: Esri/SGU, bearbetad 
av Jens Lindström/NMG.
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TOPOGRAfI, kULTURMILJÖ OCh TIDIGARE UNDERSÖkNINGAR

På både den svenska och danska sidan i Öresund har ett antal fynd från meso-
litikum dokumenterats och här finns fynd från alla tre delperioder av mesoliti-
kum; maglemose-, kongemose- och erteböllekultur (Fischer 1993). Fynden kom-
mer från olika vattendjup och innehåller såväl intakta och daterbara kulturlager 
som lösfynd av framför allt stenredskap. Många av redskapsfynden är troligtvis 
sekundärt deponerade på grund av erosion och starka strömmar, men enstaka 
lösfynd av flintredskap indikerar att det har funnits en boplats i närområdet. Re-
lativt få boplatsfynd har gjorts i samband med systematiska marinarkeologiska 
undersökningar där resultaten har kunnat användas för att bedöma strandlinje-
förskjutningsförloppet i ett visst område över en längre tid.

Nedan följer några viktiga fyndplatser från olika vattendjup och med olika 
dateringar i Öresundsområdet.

SVERIGE
Lernacken – utanför Öresundsbrons brohuvud södra Malmö
Maglemosekultur
Datering: ca 6500 f.Kr.
Djup: 5–6 m
Fynd: Mycket urlakad flinta i kraftigt eroderat område

Limhamn hamn – södra Malmö
konglemosekultur
Datering: ca 5800 f.Kr.
Djup: ca 2 m
Fynd: Flintyxor, mudderfynd i hamnen

Pilhaken 2 – väster om Landskrona
Maglemosekultur
Djup: 5–6 m

Pilhaken 3 – väster om Landskrona
Äldre maglemosekultur
Djup: 12–18 m
Fynd: Flinta påträffad genom arkeologisk bottenskrapning, kan ha svallats ut från 
högre belägna boplatser

Pilhaken nordöstra – väster om Landskrona
Maglmosekultur
Datering: daterat med 14C-analys till cirka 7000 f.Kr. 
Djup: 7,75 m
Fynd: Stubbar efter träd och bearbetad flinta
Referens: Fischer 1993

DANMARk
Italiensvej, Amager Strandpark – Köpenhamn
kongemosekultur
Datering: 5800 f.Kr.
Djup: 2 m
Fynd: Boplats med olika fynd, ben från bland annat svärdfisk, tonfisk och stör
Referens: Dencker & Dokkedal 2004
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Svalerumpen – öster om södra Köpenhamn, strax norr om Öresundsbrons bro-
fäste
Yngsta maglemosekultur
Datering: ca 6500 f.Kr.
Djup: 6–7 m
Fynd: trädstubbe och flinta
Referens: Fischer 1993

Køge hamn – cirka 25 km sydväst om Köpenhamn
Maglemosekultur
Datering: äldsta datering till 7900 f.Kr.
Djup: 7–9 m
fynd: flintredskap
Referens: Fiedler & Binder 2016

Nya forskningsrön har lett fram till uppdaterade landskapsmodeller som tyder på 
att den norra delen av Öresundsområdet (Helsingör/Helsingborg) har stigit 2–6 
meter mer än det centrala området (Amager/Limhamns sydspets) under perio-
den 8000–4000 f.Kr., cirka 6 meter under perioden 8000–6000 f.Kr. och cirka 2 
meter under perioden 5500–4000 f.Kr. Detta innebär att kustnära bosättningar 
av en viss ålder ligger på större djup i den centrala delen av Öresund än vad en 
samtida motsvarande bosättning gör i den norra delen av sundet. Om den tidi-
gare nämnda lokalen Svalerumpen som ligger på 6–7 meters djup i den centrala 
delen av Öresund jämförs med Pilhaken 2, som har samma datering, borde den 
senare enligt modellen ligga på ett vattendjup av 2–3 meter. I realiteten återfinns 
Pilhaken 2 på 5–6 meters vattendjup vilket visar att modeller alltid bör tas med 
stor försiktighet. Med utgångspunkt från modellerna kan man, med viss reser-
vation, se att boplatser av en viss ålder förekommer på någorlunda samma djup 
(kanske +/- 1 meter) i östra respektive västra delarna av Öresund.

Slutsatsen av detta avsnitt är att det i Öresund finns submarina landskap och 
därmed även stenåldersboplatser från perioden 8000–4000 f.Kr. vilket mot-
svarar samtliga tre mesolitiska perioder. Dessa återfinns på varierande vatten-
djup beroende på om de ligger i södra, mellersta eller norra delen av Öresund.
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Resultat

Side scan sonaranalys och dykbesiktning 
av sonarindikationer
Analysen av side scan sonardata resulterade i att tre sonarindikationer lokali-
serades inom utredningsområdet (figur 7, 8 och 9). De fick benämningarna A1, 
A2, A3 och dykbesiktades men ingen av visade sig vara av kulturhistoriskt- eller 
arkeologiskt värde utan utgjordes av naturformationer. A1 var en cirka 2 meter 
lång och halvmåneformad natursten. A2 var en oval formation med stenar och 
anhopningar av rödalger och A3 var en 10 meter lång och 5 meter bred stenhög 
bestående av naturstenar, med en maxdiameter om cirka 0,5 meter, som höjde 
sig cirka 1 meter ovan omgivande botten

De dykbesiktade indikationerna låg i den östra halvan av utredningsområdet. 
I den västra halvan av området, från cirka 8 meters djup och djupare, notera-
des inga anomalier av antikvariskt intresse utan här var botten slät utan några 
uppstickande objekt.

Figur 7. Satellitbild över den östra 
halvan av utredningsområdet med 
dykbesiktade side scan sonarindika-
tioner markerade. I kartan syns även 
den batymetriska karta som WSP 
framställde med hjälp av multi-
beam ekolod. Karta: Esri, bearbetad 
av Jens Lindström/NMG.
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Figur 8 (ovan). De dykbesiktade side 
scan sonarindikationerna A1, A2 och 
A3 (uppifrån och ner). Samtliga in-
dikationer utgjordes av naturforma-
tioner. Sonar bilder: NMG.

Figur 9 (till höger). Dykfoton på sonar - 
indikationerna A1, A2 och A3 (upp-
ifrån och ner) som samtliga utgjor-
des av naturformationer. Foto: Jens 
Lindström/NMG.

Inne i Sjölunda hamnbassäng dykbesiktades tre indikationer som WSP lokali-
serade med side scan sonar och besiktade med ROV i mars 2021 men där kraftig 
algpåväxt försvårade identifiering av objekten. WSP-indikationerna SJ18, SJ20 
och SJ23 utgjordes av bearbetat trä men de bedömdes vara recenta och sakna 
antikvariskt värde.
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SJ 23 var ett 6 meter långt rundtimmer som var tydligt angripet av skepps-
mask (figur 10). En korroderad järnkrok i ena änden av timret antyder att timret 
inte är äldre än maximalt 50 år. Botten kring varje objekt avsöktes grundligt utan 
att några ytterligare träobjekt påträffades. Siktförhållandena var vid dykbesikt-
ningarna mycket goda med liten förekomst av alger.

Analys av multibeam/backscatter/sub bottom profiler
Då en del av syftet med utredningen var att försöka att lokalisera lägen för sub-
marina stenåldersboplatser var analysen av MBES-, BSC- och SBP-data av cen-
tral betydelse. På 8,5 meters djup, cirka 1,4 kilometer nordväst om stranden 
till Sjölunda avfallsanläggning, lokaliserades en strand-/svallzon som troligtvis 
representerar en tidigare strandlinje som grovt kan dateras till 8300 f.Kr. (figur 
11). Här vid övergången mellan sten/morän och plan sandsiltig botten bedömdes 
chanserna vara störst att påträffa submarin stenålder.

Hela den planerade ledningssträckningen karterades av WSP med sub bottom 
profiler och genom att granska dessa profilbilder har NMG kunna följa på vilket 
djup den glaciala leran förekommer inom hela den undersökta ledningskorrido-
ren. Den glaciala leran representerar här en ”steril” där spår av mänsklig påver-
kan inte kan förekomma. Från den lokaliserade svallzonen i figur 11 och in emot 
land är den glaciala leran helt frameroderad och överlagras endast av ett tun-
nare lager med sand, grus och sten. Förutsättningarna att hitta bevarade boplats-
lämningar i detta område (öster om svallzonen) bedömdes som låga på grund 
av att området är hårt eroderat. Erfarenheter från danska förhållanden ger att 
mesolitiska boplatslämningar under vatten ligger mycket nära den glaciala leran 
och störst förutsättningar att hitta bevarade lämningar nära inpå glacialleran.

Nordväst om den lokaliserade svallzonen kan man enligt bilden nedan se hur 
den glaciala leran, som egentligen representerar en botten från slutet av den 
senaste istiden, snabbt ”dyker” (se den tunna gröna linjen i figur 12) och att den 
överlagras av postglaciala sediment. Boplatslämningar kan således finnas även 
längre ut i utredningsområdet men eftersom de sannolikt överlagras av sedi-
mentlager som är flera meter tjocka är det inte rimligt att försöka lokalisera 
dessa med provgropsgrävning med enbart slamsug.

Vid analysen av MBES-/BSC-data gjordes försök att lokalisera Sege ås äldre 
flöde men utan framgång. Botten från den lokaliserade svallzonen och in mot 
land verkar vara hårt eroderad och det är sannolikt att ett äldre åflödet eroderat 
bort, alternativt att ån runnit utanför det nu karterade området.

Figur 10. WSP:s side scan sonarIndi-
kation SJ23 var ett sex meter långt 
rundtimmer som delvis var angripet 
av skeppsmask. En korroderad järn-
krok i ena änden av timret talar för 
att det inte är äldre än maximalt 50 
år. Foto: Jens Lindström/NMG.
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Provgropsgrävning
Fyra provgropar grävdes i botten i anslutning till den lokaliserade svallzonen (fi-
gur 13 & 14). Planen var att gräva ytterligare en provgrop men hård vind och höga 
vågor gjorde att arbetet fick avbrytas tidigare än planerat.

I de fyra provgroparna påträffades en hel del flinta men den bedömdes vara 
naturlig och uppbar inga tydliga spår av bearbetning även om en det bland flint-
materialet fanns enstaka ”skärvor” som såg bearbetade ut. Avsaknad av slagbula 

Figur 11. Topografisk karta över bot-
ten baserad på kartering med multi-
beamekolod. Den blåa cirkeln mar-
kerar området för den äldre strand-
linjen som grovt kan dateras till 
8300 f.Kr. Karta: WSP, bearbetad av 
Jens Lindström/NMG.

Figur 12. En sektion av botten som 
har genererats av det bottenpene-
trerande ekolodet i en del av utred-
ningsområdet som ansågs ha störst 
arkeologisk potential. Två av de 
grävda progroparna (PG3 och PG4) 
har markerats i bilden med gröna 
kvadrater. Källa: WSP.
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på spånliknande flintor talade mot att det skulle vara bearbetad flinta. Inga andra 
objekt eller artefakter påträffades som skulle kunna påvisa förekomst av stenål-
dersboplatser i just detta område. Nedan beskrivningar för de fyra provgroparna:

PG 1
Vattendjup: 8,4 m
Belägenhet: på sandbotten utanför stor sten och omedelbart utanför en tidi-
gare kustlinje (figur 14)
Diameter vid bottenytan: 0,8 m
Lagerbeskrivning:
0–20 cm: grå silt
20–40 cm: större naturliga stenar
40–50 cm: glaciallera med inbäddade små bitar flinta
Kommentar: Foto saknas på uppgrävt bottenmaterial

PG 2 
Vattendjup: 8,4 m
Diameter vid bottenytan: 1,0 m
Belägenhet: på sandbotten utanför tidigare kustlinje (5 m nordväst om PG 1)
Lagerbeskrivning:
0–50 cm: sandig silt
50–80 cm: runda naturstenar och flinta
80 cm: glaciallera med inbäddade små bitar naturflinta 
Kommentar: Foto av uppgrävt bottenmaterial (figur 15)

Figur 13. Här redovisas provgropar-
nas placering i anslutning till den lo-
kaliserade svallzonen. Vid PG3 låg 
glacialleran under bara några centi-
meter grus och sand. Öster om PG1 
ökade djupet från bottenytan och 
ner till glacialleran snabbt. Karta: 
WSP, bearbetad av Jens Lindström/
NMG.
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PG 3
Vattendjup: 8,4 m
Belägenhet: mellanstora stenar uppe på den eroderade svallzonen, 5 m sydost 
om PG 1
Lagerbeskrivning:
0–5 cm: siltblandat grus 
5–10 cm: glaciallera
Kommentar: Det tog bara ca 15 minuter att gräva klart gropen. Området med 
stora stenar är helt nederoderat. Foto (figur 15) av uppgrävt bottenmaterial.

PG 4
Vattendjup: 8,4 m
Belägenhet: på sandbotten utanför stora stenar. Omedelbart utanför tidigare 
kustlinje, 15 m sydväst om PG1, PG2 & PG3.
Lagerbeskrivning:
0–10 cm: silt
10–38 cm: sten och grus
38 cm: glaciallera
Kommentar: Foto av uppgrävt bottenmaterial (figur 15)

Figur 14. Arbetsbild tagen under 
grävning med slamsug i provgrop 1 
(PG1) på 8,5 meters djup utanför den 
steniga svallzonen (till höger i bild) 
där kustlinjen gick för cirka 8300 år 
sedan. Foto: Jens Lindström/NMG.

Figur 15. Foton på det uppgrävda 
bottenmaterialet från provgroparna 
PG2, PG3, PG4 (från vänster till hö-
ger). Foto: Jørgen Dencker.
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Slutsats och rekommendationer

Trots att inga lämningar påträffades under utredningen är det troligt att det kan 
finnas lämningar efter submarina stenåldersboplatser längs den lokaliserade 
strandzon som går att följa på båda sidor om utredningsområdet. Boplatsläm-
ningar hittas troligast i anslutning till Sege ås tidigare flöde, vilket borde finnas i 
närområdet men som har varit svårt att lokalisera. Eventuellt skulle en kartering 
med sub bottom profiler kunna användas för att lokalisera den äldre åbädden 
om man karterar parallellt med den äldre strandlinjen och inte tvärs dito som 
det har gjorts i detta fall. Det är inte orimligt att ett äldre åflöde kan ha gjort av-
tryck i den glaciala leran som därefter fyllts med sand och andra sediment. En 
sådan eventuell svacka i glacialleran skulle kunna gå att lokalisera med en SBP.

Där det finns submarina landskap utanför våra kuster och där det kan finnas 
stenåldersboplatser bör det fortsättningsvis utföras marinarkeologiska under-
sökningar inför exploateringar som till exempel muddringar, vindkraftparker, 
ledningsdragningar etc. Denna typ av undersökningar har utförts i årtionden i 
danska vatten vilket har lett till djupare kunskaper om mesolitiska boplatser och 
ökat insikten om att det finns djupare belägna och äldre bosättningar än vad som 
tidigare varit känt.

Då varken kulturhistoriska, eller arkeologiska, lämningar påträffades under 
den arkeologiska utredningen anser NMG att det planerade arbetsföretaget kan 
genomföras utan vidare antikvariska insatser.
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Sjölunda avloppsledning
Nordic Maritime Group AB utförde mellan den 19 och 22 april 2022 en marinar-
keologisk utredning längs en ledningskorridor för en planerad avloppsledning 
från Sjölunda reningsverk och 2,4 kilometer ut i Öresund. Utredningen har ut-
gjorts av granskning av geofysisk data, multibeam- och side scan sonardata, och 
ROV-filmer som insamlades av WSP i mars 2021. Resultatet av analysen använ-
des sedan som underlag inför dykningar inom utredningsområdet. Dykningar 
genomfördes på tio side scan sonarindikationer med möjlig antikvarisk poten-
tial som påträffades under datagranskningen. Dykbesiktningarna av indikatio-
nerna resulterade inte i några fynd av arkeologiskt eller kulturhistoriskt värde.

Analysen av backscatter och sub bottom profiler-data, resulterade i att en 
tidigare svallzon/kustlinje lokaliserades på 8,5 meters djup, cirka 1,4 kilometer 
väster om Sjölunda avfallsanläggning. Här gick kustlinjen under mesolitikum för 
cirka 9 000 år sedan och NMG bedömde att det i området kunde finnas poten-
tial för översvämmade boplatslämningar. Vid provgropsgrävning kunde en tidi-
gare kustlinje konstateras men dock inga boplatslämningar eller andra spår av 
mänsklig verksamhet.
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