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Sammanfattning och bakgrund

Sammanfattning
Vattenfall Eldistribution AB planerar att förläg-
ga en sjökabel i vattenområdet mellan Björkö-
Storsand-Lättinge (bilaga 1). Sjöhistoriska museet 
har genomfört en särskild arkeologisk utredning i 
området.

I utredningsområdet påträffades inga lämning-
ar som motsvarar fast fornlämning enligt 2 kap. §1 
Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.

Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB planerar att förlägga  
en sjökabel i vattenområdet mellan Björkö–
Storsand–Lättinge (bilaga 1). Längden på den aktu-
ella sjökabelförläggningen uppgår till cirka 2 500 me-
ter. Undersökningsområdet uppgår till 250 000 m2. 
Länsstyrelsen har bedömt att det behövdes en 
särskild arkeologisk utredning för att ta reda på 
om fasta fornlämningar berörs av det planerade 
arbetsföretaget. Länsstyrelsen i Stockholms län 
gav Sjöhistoriska museet som är en del av Statens 
maritima museer i uppdrag att utföra en särskild 
arkeologisk utredning. 
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Topografi och kulturmiljö

Det finns inga kända fasta fornlämningar inom det 
vattenområde som berörs av det planerade arbetet.  
Kunskapsläget skall dock ses mot bakgrund av att 
platsen aldrig har inventerats arkeologiskt. 

Ornö har varit bebott sedan bronsåldern vil-
ket flera gravar vittnar om. År 1637 anlades en 

masugn i Lättinge vid östra Varsnäsfjärden. Vid 
Kråkholmarna ligger en odaterad fartygslämning 
som troligen utgör fast fornlämning. Enligt upp-
gift finns det också moringar runt Kråkholmarna 
(FMIS/Fornsök). 
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Syfte och metod

Utredningen syftade till att lokalisera objekt i 
Varsnäsfjärden som kan utgöra kulturhistoriska 
lämningar eller fornlämningar. 

Utredningen inleddes med att området karte-
rades med Side scan sonar (SSS) 50 meter på var-
dera sidan om den planerade kabelförläggningen. 

Utöver detta besiktigades grundare områden 
(fem meter och grundare) av dykande arkeologer.  
Dykningarna skedde från båt och utfördes enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1993:57). Ett 
dyklag omfattar tre arkeologer (dykledare, rädd-
ningsdykare och dykare). 
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Resultat, diskussion och slutsats

Resultat
SSS-analysen resulterade i att tre objekt valdes 
ut inom undersökningsområdet. Dessa tre objekt 
dykbesiktigades. SSS-objekt ID0001 är två stör-
re stenar, ID0002 en stor sten och ID0008 är en 
natur lig fördjupning i botten (bilaga 2). 

Landanslutningen vid Lättinge dykbesikti-
gades, liksom landanslutningen vid Storsand 
och grundområdet norr om Skötgrund. Botten-
beskaffenheten vid de besiktigade landanslutning-
arna är mestadels sand, men övergår till sandig 
dy på mellan fem och tio meters djup. Landan-
slutningen vid Björkö dykbesiktigades inte då det 
är djupt ända in till land och täckningen med 
SSS- karteringen bedömdes som god. I området 
påträff ades inga fornlämningar eller övriga kultur-
historiska lämn ingar.

Diskussion och slutsats
Geofysisk kartering, främst SSS-kartering, och en 
arkeologisk analys av dess resultat är ett veder-
taget sätt att för större ytor ta fram indikationer på 
kultur historiska lämningar. Det är viktigt att fram-
hålla att geofysisk kartering inte är en metod för 
att identifiera alla förekommande kultur historiska 
lämningar i ett område. Strömmar, vågor och 
skiktningar i vattnet kan helt dölja indikationer 
eller resultera i att de feltolkas. På samma sätt 
kan inte heller lämningar identifieras som täckts 
av t.ex. bottensediment. I detta avseende har geo-
fysisk kartering brister, men det är en rimlig metod 
i relation till kostnad och effektivitet. 

Vid undersökningen påträffades inga lämning-
ar som motsvarar fast fornlämning enligt 2 kap. §1 
Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.
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Referenser och tekniska uppgifter

Referenser
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Statens maritima museers projektnr: 2080117
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Fredholm 
Fältansvarig: Mikael Fredholm
Orsak till undersökningarna: Sjökabelnedlägg-
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ning
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Län: Stockholms län
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Bilaga 1 

Karta över Varsnäsfjärden, Ornö
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Bilaga 2 

SSS-indikationer vid Ornö 

Target Image Target Info User Entered Info 

ID0001 

•  Latitud WGS84: 59,044316167 
•  Longitud WGS84: 18,370579333 
•  Koordinatsystem: SWEREF 99 

•  E: 693 346,16 
•  N: 6 549 865,85 
•  Acoustic Source File: C:\SONAR\Ornö\ 

XTF\ornö1.xtf 

Dimensioner 

Objektets längd: 5,98 meter 

Objektets bredd: 4,98 meter 

Klassifikation: 3 
Beskrivning: två större stenar. 

ID0002 

•  Latitud WGS84: 59,044431500 
•  Longitud WGS84: 18,370013833 
•  Koordinatsystem: SWEREF 99 
•  E: 693 313,10 
•  N: 6 549 877,04 
•  Acoustic Source File: C:\SONAR\Ornö\ 
XTF\ornö1.xtf 

Dimensioner 

Objektets längd: -

Objektets bredd: 5,38 meter 

Klassifikation: 3 
Beskrivning: en stor sten. 

ID0008 

•  Latitud WGS84: 59,045851300 
•  Longitud WGS84: 18,347276094 
•  Koordinatsystem: SWEREF 99 
•  E: 692 001,57 
•  N: 6 549 969,40 
•  Acoustic Source File: C:\SONAR\Ornö\ 
XTF\ornö5.xtf 

Dimensioner 

Objektets längd: 5,93 meter 

Objektets bredd: 0,35 meter 

Klassifikation: 3 
Beskrivning: naturlig fördjupning 
i botten. 

Klassifkationer av indikationerna i samband med 
granskningen har gjorts enligt nedan: 

1)     Fartygslämning. Indikationen utgörs av en tyd-
lig fartygslämning. 

2)     Område med fera tydliga indikationer. Om-
råde med fera indikationer som kan utgöra 
en eller fera sönderbrutna och fragmenterade 
fartygslämningar. 

3)     Enstaka objekt. Indikation som utgörs av en-
staka oidentiferade objekt. 

10 


	 Sjökabelförläggning i Varsnäsfjärden, Ornö 
	Innehåll
	Sammanfattning och bakgrund
	Sammanfattning
	Bakgrund

	Topografi och kulturmiljö
	Syfte och metod
	Resultat, diskussion och slutsats
	Resultat
	Diskussion och slutsats

	Referenser och tekniska uppgifter
	Referenser
	Tekniska och administrativa uppgifter
	Deltagareförteckning 

	Bilaga 1 Karta över Varsnäsfjärden, Ornö
	Bilaga 2 SSS-indikationer vid Ornö 




