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Bottenavsökning med dykare 

Av Bert Westenberg 

Stålverk 80 

I samband med utbyggnaden av Stålverk 80 
i Luleå utfylldes avsevärda vattenområden 
utanför det nuvarande järnverket, i Börstskä-
rets förlängning över öarna Gräsören, Inre 
Sandskäret, Yttre Sandskäret fram till Altap-
pen. Därtill gjordes muddring av fartygs
leder, upptagning av fyllnadsmaterial samt 
dumpning av muddermassor längre ut i Luleå 
skärgård (se fig. 1). 

Staten sjöhistoriska museums engagemang 
Det berörda området utgör sådana vatten
områden, över vilka sjöfarten till den medel
tida hamnen vid Luleå Gammelstad och se
nare Luleå hamn har gått, och längs vilka 
man kan räkna med en avsevärd sjötrafik. 
Man kan med erfarenheter från andra lik
nande områden utgå ifrån att denna sjötrafik 
föranlett förlisningar, övergivande eller sänk
ning av fartyg och båtar i äldre tid. 

Således var det i samband med projekte
ringen av nämnda arbeten väsentligt att, ur 
den marinarkeologiska fornminnesvårdens 
synpunkt, utröna huruvida genom fornmin
neslagen skyddade vrak befann sig inom om
rådet. De undersökningar som utfördes är att 
jämföra med de arkeologiska inventeringar 
och undersökningar, som göies på land i sam
band med exploatering av markområden. 
Museets egna resurser räcker ej till för att 
fullfölja ett så omfattande inventeringsarbete 
som det var fråga om i det aktuella fallet, 
Stålverk 80. Samarbete med Marinen etable
rades för att kunna genomföra undersökning 
på ett för alla parter effektivt och kostnads-
besparande sätt. 

Deltagande instanser 

Huvudansvarig för undersökningen var Riks
antikvarieämbetet. Statens sjöhistoriska mu
seum, marinarkeologisk remissinstans, var 
representerad under inventeringen av förste 

intendent Carl Olof Cederlund, och ingenjör 
Bert Westenberg, dykare. Marinen hade ställt 
1 :a röjdykardivisionen, 31 man, till förfogan
de under ledning av kapten Thomas Ekvall. 

Organisation, bas, utrustning 
Som bas för verksamheten fungerade en stu
ga, som vi genom vänligt tillmötesgående från 
Orrje & Co fick disponera. Vindsutrymmet 
indelades i fack, där den personliga dyk
utrustningen placerades efter användning. En 
bod vid strandkanten kunde efter vissa änd
ringar användas som förråd för diverse sök-
utrustning såsom plastkätting, valar, vikter, 
tågvirke och söklinor. Dyrbara instrument 
(undervattenstelevision, undervattenstdefon 
och hydrofoner) förvarades i ovan nämnda 
vindsutrymmen. Luftflaskor för dykning här
bärgerades i en separat barack. 

För transport ut till inventeringsområdet 
och som dykplattform för dykarna stod tre 
gummibåtar och fem av ingenjörstruppernas 
överskeppningsbåtar till förfogande. Gummi
båtarna var utrustade med starka motorer 
som medgav hög hastighet, under det att 
överskeppningsbåtarnas motorer endast möj
liggjorde långsam förflyttning (fig. 2) . 

För arbete vid Vitfågdskäret disponerades 
en minsvepare, M 22, stationerad i Luleå. Sä
kerhetsbåt fanns alltid tillgänglig vid basen. 

För att kunna sättas in vid eventuella sjuk
domssymptom på grund av vistelse i hyper-
bar miljö stod en rekompressionskammare i 
ständig beredskap. Läkare medföljer alltid 
dykande förband. Rekompressionskammaren 
är av fabrikat Drager Duocom och avsedd för 
två man, läkare och patient (fig. 3 ) . 

Dyktelefonen, som användes vid något till
fälle, är av standardutförande, typ MARC II . 
Vid dykning med telefon användes helmask 
av märke AGA. Undervattenstdevisionen be
står av TV-kamera och manöverenhet med 
TV-monitor. Kraftkälla antingen nätanslut-
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Fig. 2. Gummibåtar och i bakgrunden överskepp-
ningsbätar utnyttjade vid dykarbetena. — Din-
ghies and, in the background, landing craft used 
during the divings. 

Fig. 3. Rekompressionskammare av fabrikat Dra
ger Duocom, avsedd för behandling av tryckfalls-
sjuka. — Decompression chamber of the Drager 
Duocom make, intended for treatment in cases of 
symptoms of decompression sickness. 

Fig. 4. Hydrofon avsedd för akustisk sökning. På 
hydrofonens översida syns en kompass för att ge 
dykaren en bäring. — Hydrophone intended for 
acoustic survey. On the upper side of the hydro
phone a compass can be seen intended to give the 
diver a bearing. 

n ing (220 vo l t ) eller ba t t e r i e r (12 v o l t ) . 

D y k u t r u s t n i n g e n ä r av s t a n d a r d t y p . F ö r 

luf t försör jning a n v ä n d e s d v k a p p a r a t e r av två 

u t f ö r a n d e n , A G A M e 1805 m e d 12 liters 

a l u m i n i u m b e h å l l a r e respekt ive A G A 324. Fö r 

luftfyllning s tod en kompressor , B a u e r p r o t o 

typ , till fö r fogande . D e n n a m e d g a v fyllning 

a v 225 a t ö a l t e rna t iv t 325 a t ö . F y r a flaskor 

k u n d e be t j änas samt id ig t . H y d r o f o n e r av t v å 

olika fabr ika t a n v ä n d e s , dels en amer ikansk 

Fig. 1. Karta över Luleå skärgård med markering av de vattenområden som tas i anspråk för utbygg
naden av Stålverk 80. Vattenområdet utanför järnverket — utfyllnad, vid Sandön och Vitfågelskäret 
muddring samt i Germandöfjärden dumpning. — Map of the Luleå archipelago, where the water 
areas, which will be required for the construction of Stålverk 80, are marked: in the water area out
side the ironworks for filling, in the one off the islands of Sandön and Vitfågelskäret for drcdging, 
and in the one of the bay of Germandöfjärden for dumping. 
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(fig. 4 ) , dels en fransk. Den förstnämnda an
vände som strömkälla ett antal 1,5 volts 
batterier, medan den franska hydrofonen 
hade en laddningsbar ackumulator. 

Till sökutrustningen hörde också fyra sök-
drakar av marinens standardtyp, med möj
lighet att fälla fyra valar vid lokalisering av 
föremål för senare undersökning. 

I utrustningen ingick även ett militärtält 
med kamin, som användes vid ombyte respek
tive under lunch, när vädret var dåligt. 

Verksamheten var organiserad på följande 
sätt: 

Arbetsdagen började kl. 8.00 med uppställ
ning, orientering om och utdelning av dagens 
arbetsuppgifter. Medan 1 :a, 2:a, 3:e och 4:e 
kvarteret genomförde rut- respektive linje
sökning, utförde en grupp befälselever hydro-
fonsökning. Avbrott för lunch, som intogs vid 
basen, fortsatt sökning under eftermiddagen, 
iordningställande av utrustning varefter åter
färd till förläggning, LV 7, 16.30. 

Sökmetoder 

Följande sökmetoder användes vid invente
ringen: 

Rutsökning (fig. 5 ) . Man sänker ned en ruta 
sammansatt av plastkätting på botten. Ru
tans dimensioner uppgår till 3 0 x 5 0 meter. 
Hörnpunkterna förankras med vikter. Ned-
stigningslina i vardera hörnet med en till
hörande boj i ytan. Dykaren börjar vid ena 
långsidans hörnpunkt och simmar utmed 
kortsidan. Är sikten obefintlig, måste man 
känna sig för med händerna. När man nått 
motstående långsida, går man utmed lång
sidan dubbla siktavståndet, hakar fast en sök-
lina vars andra ände sitter i utgångspunkten, 
och simmar tillbaka utmed söklinan. Detta 
upprepas, tills man sökt igenom hela rutan. 
Med två dykare per söklina och två söklinor 
i varje ruta är tidsåtgången cirka 30 minuter. 
Rutsökningen ger det absolut bästa resultatet. 
Ofta kopplar man ihop ett antal rutor. När 

Fig. 5. Principskiss för rutsökning. — Principle sketch of grid searching. 
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Fig. 6. Principskiss för 
linjesökning. — Principle 
sketch of line searching. 

SöKlTnje 

"^Dykare p« sökdrakar 

ett rutsystem är genomsökt, kränger man hela 
rutraden längs axeln A—A (se fig. 5) . Där
efter återupptas sökningen. 

Linjesökning (fig. 6 ) . Denna metod är ej 
lika fullständig som rutsökningsförfarandet 
men ger ett fullt tillfredsställande resultat. En 
lina uppspännes utmed botten med vikt i 
vardera ändpunkten och tillhörande nedstig-
ningslina. Två dykare simmar utmed linan. 
Dykare I simmar på siktavstånd till plast-
kättingen (l inan), och dykare I I förflyttar 
sig på dubbla siktavståndet. Man simmar på 
båda sidor om linan, varefter kättingen flyttas 
dubbla sökavståndet. 

Hydrofonsökning. Man avsätter ett om
råde med bojar. Två dykare går ned utmed 
bojlinan. Den främre dykaren håller hydro-
fonen parallellt med botten och söker hori-

Fig. 7. Principskiss för 
stråksökning. — Prin
ciple sketch of strip 
searching. 

sonten runt. Apparaturen är försedd med en 
enkel kompass, som ger besked om bäring. 
Den andra dykaren håller sig bakom hydro-
fonskötaren och kan lyssna på ekosignaler 
med separat headset. Olika räckvidd kan stäl
las in med ratt. Vid de sökningar hydrofon-
grupperna gjort har man räknat med ett av
sökt cirkulärt avsnitt med radien 50 meter. 
Hittar man inget, dvs. om signalbilden är 
oförändrad horisonten runt, går dykarna upp 
till ytan och förfarandet upprepas i nytt om
råde. Föremål, som befinner sig i söklobens 
sektor, ger sig tillkänna genom ändring i 
signalbilden, "plingen". Dykarna håller vid 
eko hydrofonen i aktuell bäring och simmar 
in mot föremålet. För a t : sökning enligt 
denna metod skall vara möjlig och ge ett gott 
resultat erfordras relativt jämn botten. 
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^m>^ 
Fig. 8. Bottenområden avsökta med olika tekniker. 
Skrafferade ytor = rutsökning; linjerat område mel
lan Inre och Yttre Sandskäret = linjesökning; om
råden inringade med punkterade linjer = hydrofon-
sökning. Punkterna SO Gräsögrundet samt i viken 
mellan Sandskären markerar påträffade vrak. Slam-
tjocklek och siktförhållanden registrerade i sju 
mätpunkter (utsatta i figuren) inom avsöknings-
området före dykningarnas böljan. — Sea-beds 
surveyed by different techniques. Hatched surfaces 
= grid searching; ruled areas between the islets of 
Inre and Yttre Sandskäret = line searching; areas 
encircled by dotted lines = hydrophone searching. 
The points SE of the bank of Gräsögrundet and in 
the bay between the islets of Sandskären mark 
wrecks found. Thickness of sludge and visibility 
registered at seven points (marked in the figure). 

I närheten av utfyllnaden på Börstskäret 
och invid Inre och Yttre Sandskäret sökte 
man i sektorer ut från respektive landområ
den för att undvika besvärande ekoeffekter. 

Stråksökning (fig. 7) . I detta fall dragés 
ett antal sökdrakar efter fartyg. Vanligen an
vändes minsvepare, varvid antalet sökdrakar 
efter fartyget är maximerat till fem. Metoden 
ställer stora krav på noggrannhet vid naviga
tion och utbojning av stråk för att få ett till
fredsställande resultat. Hastighet vid avsök
ning av botten på detta sätt är 3 å 4 knop. 
Observerar dykaren något intressant objekt, 
utlöser han en våle. Denna våle möjliggör 
senare inspektion av påträffat objekt. Vid 
inventeringen tillämpades denna form av av
sökning endast vid Vitfågelskäret. För att 
marinen skall få genomföra en sådan sökning 
kräver man av säkerhetsskäl ett siktavstånd 
av minimum 2 meter. De metoder som kom
mit till användning har valts med utgångs

punkt från rådande botten- och siktförhållan
den. 

Resultat av inventeringen 
Inventeringen genomfördes under tiden 19.8 
—30.8 1974, där den sista dagen disponerades 
för avrustning. Första dagen ägnades åt ge
nomgång i Stadshuset på förmiddagen, me
dan eftermiddagen åtgick till förberedelser, 
såsom iordningställande av bodar, sökmate-
rial, båtar. På staben iordningställdes kart
material, dvs. sökområdena utlades på kart
förstoringar, röjplott, i skala 1:4300. Om
rådets begränsningslinjer inmättes med sex-
tant. 

Följande dag, 20.8, började man med sikt 
och bottenprov i sju representativa punkter. 
Siktavståndet varierade mellan 0,4—1,5 me
ter, medan slamtjockleken uppgick till 0,2— 
0,7 meter (fig. 8 ) . Strömningen i vattnet var 
ringa eller obefintlig. Rutnät lades ut, sex 
rutor kopplades samman, i inventeiingsom-
rådets norra del direkt ost om ensfyren NV 
Skvampen (fig. 8 ) . Samtidigt utbojades 
hydrofonsökningsområdet samt inmättes med 
sextant. Sökningen med hydrofon genomför
des i utbyggnadsområdets sydliga del, V och 
SV Skvampen i riktning mot utfyllnaden 
(fig. 8 ) . Fr. o. m. 23.8 började hydrofongrup-
pen att söka i området V Yttre Sandskäret 
och V till S Inre Sandskäret. Under första 
veckan, 19.8—23.8, inventerades med hjälp 
av rutsökning 72.000 kvadratmeter och med 

Slamtjocklek och siktförhållanden registrerade i 7 
mätpunkter (utsatta på sjökortsutdraget) inom av-
sökningsomrädet före dykningarnas början. — 
Thickness of sludge and visibility registrered at 
seven points (marked on the marine chart). 

mätpunkt nr 
point no. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

max djup 
(m) 

depth 

3 
3 
3 
3 
5 

10 
9 

slamtjock
lek (m) 
thickness 
of sludge 

0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,7 
0,7 
0,2 

sikt (m) 
visibility 

1 
1,5 
1,5 
1,5 
0,5 
0,1 
0,4 
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hydrofonsökning 272.000 kvadratmeter, för
delat på 111.000 m2 och 161.000 nv2 på 
respektive område (se ovan) . 

Fynd 

I det ovan angivna rutsökningsområdet på
träffades en ispik, äldre typ, del av tunn
botten samt diverse andra lösfynd. 

Hydrofongrupperna hittade i sina ovan 
nämnda områden följande: Större ansam
ling av sjunktimmer och en upphöjning av 
sand, som av formen att döma härrör från 
inudderpråm. Ett mera uppskattat fynd ut
gjorde en symaskin av äldre trampmodell. 

Under tiden 26.8—29.8 utfördes stråksök-
ning SO Skvampen med tre rutor samman
kopplade istället för som tidigare sex. Av fig. 
8 framgår, att det teoretiskt tilltänkta sökom-
rådet (streckat) ej överensstämmer med det 
i praktiken genomsökta (heldraget). Förkla
ringen till avvikelsen torde bl. a. bero på för
svårande omständigheter, såsom strömsätt
ning, i samband med krängning av rut-
systemet. 

Linjesökning tillämpades i områden O och 
5 Inre Sandskäret (fig. 8 ) . Stråken (linjerna) 
lades radiellt ut från stränderna. 

Hydrofongruppen täckte områden, som ej 
tidigare penetrerats med vare sig rutsökning 
dier linjesökning. Vattenavsnitt V Inre Sand
skäret och O till N O Skvampen avsöktes. 

Ett antal lösfynd gjordes. I rutrad nummer 
6 från SO Skvampen enligt markering på
träffades en del av en fartygskonstruktion, 
material ek. I viken mellan Inre och Yttre 
Sandskär påträffades ett vrak, vilket beskri
ves nedan. Den 28.8 togs i anspråk för sök
ning i sandtäktsområdet vid Vitfågelskäret 

(fig- 1)-
Linjesökning tillämpades i en sektor S och 

SO med utgångspunkt från den röda bojen 
(fig. 1). Stråkens längd 100 meter. Inga fynd 
gjordes. 

Man förlade därefter verksamheten till ett 
område N O farleden, närmare bestämt slänt
foten. Två man drogs med sökdrake efter 
M 22. Ett område av 5 0 x 1 000 meter täck
tes på detta sätt. Djupet varierade mellan 
7 och 15 meter. Sökstråkets centrumlinje 
ligger ungefär 175 meter N O den svarta boj-

ror 
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Fig. 9. Måttsatt planskiss av vrak påträffat vid 
Sandskären i samband med bottenavsökningen. — 
Layout with measurements of a wreck found at 
Sandskären in the course of the survey. 

raden. Inte heller inom Jetta område på
träffades några fynd. 

Av nedanstående sammanställning framgår 
omfattningen av de avsökta bottenavsnitten: 

Metod 

Rutsökning 
Linjesökning 
Hydrofonsökning 
Stråksökning 

antal m 2 

genomsökt botten (cirka) 

112 500 
180 000 
320 000 

50 000 

totalt 662 500 

Fornvännen 71 



154 Bert Westenberg 

Vrakfynd 

Det tidigare nämnda vraket påträffades ge
nom linjesökning tisdagen den 27 augusti. 
Närmare undersökning föranstaltades påföl
jande dag. Enbart spanttoppar, en del bord
läggnings- och däcksplantor är synliga. Vra
kets längd och bredd uppmättes till cirka 10 
meter respektive 5,5 meter. Längden har tro
ligen varit större men kan ej utläsas av de 
rester som återstår. Någon distinkt begräns
ning i den troliga fören kunde ej urskiljas. 
Akterut finns däremot en klar avgränsning. 
En skiss av vraket återfinnes i fig. 9. Enligt 
uppgifter från folk som haft sina sommar
stugor på Inre och Yttre Sandskäret är det 
fråga om en gammal sandpråm förlist om
kring 1920. Detta har ej kunnat bekräftas, 
men vraket har pråmkaraktär. 

Enligt uppgift som kommit från Sten Ols
son, Gammelstaden, skall även ett vrak finnas 
100 meter S skäret S Gräsögrundet (fig. 8 ) . 
Uppgiftslämnaren anger att på nämnda plats 
en 30—40 år gammal skuta skall ha sänkts 
under 1940-talet. Vraket ligger något N om 
inventeringsområdet och påträffades således 
ej under vår bottenavsöknin^. 

Sammanfattning 

Ur marinarkeologisk synpunkt torde de på
träffade vraken vara av ringa värde och så
ledes ej behöva föranleda någon vidare un
dersökning och ej heller utgöra något hinder 
för utfyllnadens fortsatta utvidgning. 

För att i framtiden effektivt kunna genom
föra likartade bottenavsökningar är det önsk
värt, att ett samarbete etableras med kompe
tenta kommersiella dykföretag och Marinen. 

Sökningen får givetvis anpassas till de bot
tenförhållanden som råder på platsen. Som 
regel tar sådana bottenavsökningar lång tid 
i anspråk, i synnerhet om man väljer en så 
noggrann sökmetod som rutsökning. Till stor 
hjälp för en bottenavsökning är att i ett för
beredande skede inhämta geologisk informa
tion om bottnens beskaffenhet. Även annan 
avancerad sökutrustning än den som redo
gjorts för ovan finns tillgänglig på markna
den, men då den ej använts vid denna un
dersökning, presenteras den ej närmare här. 

Systematic Surveying of the Sea Bed 

Anticipating the construction of Stålverk 
80 (projected stedworks) at Luleå, large 
water areas, which were in ancient times 
lively shipping routes, have been used for 
filling, dredging and dumping. In view of 
the possibility that wrecks, protected under 
the Ancient Monuments Act, might occur 
in these areas, the Central Office of National 
Antiquities and the Swedish National Mari-
time Museum carried out a systematic survey 
of the sea-bed with divers in the central parts 
of this area in order to ascertain whether any 

ancient monuments might hinder the con
struction work. The assistance of divers was 
provided by the First Mine-Clearance Diver 
Division of the Swedish Navy. 

The systematic survey of the sea-bed was 
carried out by means of grid, line, and strip 
searching and searching by hydrophone. 
Altogether about 662,500 m 2 were surveyed. 
Beside loose finds, a wreck was located, but 
it was not considered to be of such interest 
as to render a further investigation necessary. 
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