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Abstract 
Utifrån åkermarkens läge och utbredning i olika tider avgörs var i 
landskapet det bör förekomma fornlämningar. Uppsatsen utgör 
en metodutveckling för undvikande av dolda fornlämningar. 
Åkermarken i olika kartor extraheras med hjälp av bildhantering 
och GIS, tillsammans med jordartskartor, uppgifter om kända 
fornlämningar och 3D analyser identifieras parametrar för 
riskområden för påträffande av nya fornlämningar.  
 
Sedan värderas dessa tillsammans med andra värden att ta 
hänsyn till i en viktad sammanvägning av landskapets 
kulturhistoriska värden. Målet är optimering av sträckning för 
gasledning. 
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Inledning 
Jag har under hösten 2005 via min handledare Mats Widgren fått en kontakt med 
konsultföretaget Arkeologikonsult för samarbete kring en magisteruppsats i 
kulturgeografi. Arkeologikonsult ville ha hjälp med att utveckla ett system för 
hantering av olika typer av kartmaterial i GIS. De har tilldelats en delsträcka av ett 
större system med gasledningar och kring denna delsträcka skall en MKB-studie 
utreda den bästa tänkbara sträckningen för gasledningens lokaliseringar inom en 
förutbestämd korridor. Då gasledningar inte ger så djupa sår i landskapsbilden som till 
exempel vägar och järnvägar är de tacksamt att jobba med, de kan och till och med 
bör slingra sig fram mellan olika känsliga områden. Här kan man jobba med 
undvikande planering och lägga hänsynstaganden till landskapsbilden och landskapets 
större sammanhang på hyllan. Enligt vad jag förstår har Arkeologikonsult 
specialiserat sig på utredningar som så långt som möjligt skall undvika områden som 
kräver arkeologiska utgrävningar just i samband med planering av gasledningar. 
Principen är i stället att göra förstudier och noggranna utredningar som leder förbi och 
runt fornlämningarna. Med en väl utvecklad GIS-applikation kan arbetsprocessen 
effektiviseras med bibehållen noggrannheten samtidigt som man får en tydlig 
visualisering av slutresultatet. Det är här jag kommer in med mina kunskaper och 
idéer. 

Syfte och problemställning 
Syftet med föreliggande uppsats är att för Arkeologikonsults räkning utarbeta ett 
system för en GIS-optimering. Det handlar i första hand om metodutveckling med 
GIS och bildhantering för kartstudier inför MKB. Det som Roger Blidmo på 
Arkeologikonsult framförallt är intresserad av är var i landskapet åkern har legat 
under olika tidsperioder och hur åkermarkens utbredning har förändrats. Åkerns 
utbredning har en direkt relation till förekomsten av olika typer av fornlämningar, 
varför den alltså är en nyckel till att förstå var dessa kan förekomma. En fullständig 
analys av landskapet och dess värden får man dock först när flera parametrar läggs 
samman och viktas mot varandra i en vidare analys, fast bebyggelse, reservat, 
skyddsvärda biotoper och andra parametrar att ta hänsyn till finns att tillgå i kartor 
och geografiska databaser men oupptäckta fornlämningar kan vi bara ha teorier om 
var de finns. 

Materialbeskrivning 
Jag utgår från den äldre ekonomiska kartan, häradskartan samt skifteskartor från 
1700- och 1800-tal. Samtliga dessa kartor har inhämtats från Lantmäteriets hemsida. 
Dessutom har jag haft en digital version av den topografiska karten att referera till. 
 
Fornminnesregistret, FMIS laddas ner digitalt via Riksantikvarieämbetet. 
Informationen om jordarter, höjddata och olika typer av reservat har tillhandahållits 
av uppdragsgivaren via en DVD med grundinformation för projekteringen. GIS-
behandlingen har skett i Esris produkter, ArcView 9.0, ArcGIS Geostatistical Analyst, 
ArcGIS 3D Analyst och ArcGIS Spetial Analyst och bildhantering av äldre 
kartmaterial har genomförts i bildhanteringsprogrammet Gimp. 
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Metodbeskrivning 
Utgångspunkten för utarbetandet av denna nya modell har varit bildhantering och 
digital rektifiering av kartmaterial av olika generationer som studerats i lager ovanpå 
varandra. Genom att extrahera åkermarken från olika generationer av kartor har 
förändringen i åkerns utbredning kunnat studeras. Åkermarkens läge och utbredning 
har ett direkt samband med lokaliseringen av andra företeelser så som boplatser och 
gravar. De extraherade åkerytorna från början och mitten av 1900-talet har studerats 
tillsammans med fornminnesregistret, höjdmodeller och jordartskartor. Slutligen har 
en sammanvägning av olika parametrar att ta hänsyn till lagts in och viktats mot 
varandra för att prova hänsynstaganden av olika slag i samband med 
landskapsanalyser. Detta har gjort tillsammans med Samuel Björklund på 
Arkeologikonsult. 

Forskningsöverblick 
Att analysera landskapet är inte helt enkelt. Det finns många olika sätt att angripa 
problemet på och beroende på hur detta görs blir också resultatet olika.  
 
Kartöverlägg har länge varit en etablerad metod inom den historiska geografin. Under 
1980-talet förfinades metoden av Clas Tollin. Målet var att överläggen skulle bli mer 
enhetliga, ha en vetenskaplig noggrannhet och att de skulle göras arkivbeständiga. 
Kartöverlägg hade tidigare varit ett engångsmaterial och det var svårt att jämföra och 
sammanställa information från olika överlägg, då i princip varje forskare hanterade 
sina överlägg på sitt eget sätt. Metoden är helt och hållet manuell och excerperingen 
görs i tre steg på genomskinlig plastfilm (Tollin 1991, s. 57). Sedan des har den 
datatekniska utvecklingen gått framåt och moderna GIS-program har nu oftast 
speciella funktioner för kartrektifiering. Kartor av olika typ och ålder kan jämföras 
mot varandra på motsvarande sätt som vid excerperingen, skillnaden är bara att all 
information från de båda kartor som bearbetas syns. 
 
Analyser av landskapet kan som sagt göras på många olika sätt. Anders Wästfelt har i 
sin avhandling ”Continuous landscapes in finite Space” använt sig av ett antal olika 
metoder att studera landskapet utifrån sattelitbilder. Särskilt intressant är artikeln om 
identifiering av landskapstyper där de lägesbundna relationerna mellan sattelitbildens 
olika pixlar används för att skapa en referensyta med vilken områden med liknande 
förhållanden i närområdet kan identifieras. Genom att använda en metod för Spatial 
Relational Post-Clasification (SRPC) visar han att det är möjligt att via sattelitfoton 
analysera kvalitéer i landskapet som annars inte är möjliga att återfinna med hjälp av 
fjäranalys. Ett sätt att utifrån ett avgränsat område med väl definierade värden, en 
landskapstyp som tack vare dessa bestämda värden betingade av dess skötsel och 
hävd, söka efter andra områden med liknande värden. (Wästfelt 2004, s. 167-183). 
Även Ola Hall har i sin avhandling valt att utgå från sattelitfotografier och fjäranalys 
med ett antal artiklar. I en av dessa artiklar studeras en del av det område som 
Sporrong berör i Mälarbygd från 1985. Målet är en ny metod för regionalisering, 
vilken ska kunna användas i landskapsanalyser och planering. Genom att liksom 
Anders Wästfelt skapa referensytor arbetar han i områden med särartad karaktär, 
odlingsbygd, lövskog respektive barrskog för regionalisering av hela 
Mälardalsregionen. I stället för att på traditionellt sätt klassificera hela området skapas 
utifrån dessa ytor en fuzzy metod som utifrån pixlarnas värden och inbördes relationer 
inom ytan används för regionaliseringen. Hall pratar här om landskapssignaturer och 
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avslutar med att dels göra en mjukare klassning med viktade kombinationer och dels 
en vassare klassning baserad på klusteranalyser. (Hall 2002, s.37-52). 
 
Utifrån fält och kartstudier har Hans Antonsson m. fl. arbetat med att undersöka sedan 
länge kända samband i landskapet som sedan hanterats digitalt för automatisk 
identifiering över större områden. Arbetet har utförts för transportforskningsrådet och 
de har med hjälp av GIS och fjärranalys söka olika strukturer och samband baserade 
på natur- och kulturvärden i landskapet. Utgångspunkterna har varit att fånga 
geografiska, historiska, funktionella och ekonomiska/sociala samband och studera 
maktens landskap med herrgårdar, alléer och torp, bondens landskap med 
sammanhållna byar och tillhörande torp och kommunikationens landskap med äldre 
vägnäts relation till rullstensåsar. Målet har varit att lyfta blicken från kartor och 
teorier för att förstå hur sambanden ter sig i verkligheten och simulera hur till exempel 
nya vägar bryter dessa samband.(Antonsson & Gustafsson 2004) 

Gasledningen – en överblick 
E-on som under 2005 etablerat sig på den svenska energimarknaden genom att köpa 
upp ett antal Svenska kraftföretag planerar en gasledning till marknaden i 
Östergötland, Södermanland, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Idén är att som 
ett alternativ till utbyggnad av befintliga ledningsnät söderifrån prova möjligheten att 
med båt tillföra nerkyld flytande naturgas till en LNG (Liquifield Natural Gas)- 
terminal i Oxelösund. Genom en översiktlig marknadsstudie och direkta kontakter 
med kunder har marknadsområdet analyserats och de mest intressanta kunderna 
identifierats som målpunkter för nätets utbredning. Utifrån denna undersökning 
dimensioneras systemet för en total marknadspotential på 20 TWh per år. Den bästa 
lokaliseringen av gasledningen bestäms utifrån komplicerade optimeringsekvationer i 
vilka flera parametrar tas med. Förstudie kring hela gasledningsprojektet genomfördes 
av konsultfirman SWECO under våren 2005. Med hjälp av kartstudier, digital 
sträckningsanalys och enstaka fältbesök har olika sträckningsalternativ jämfört och en 
sträckningskorridor för fortsatt fördjupad planering föreslagits. Enligt denna förstudie 
uppgår den totala ledningslängden till 738 km och den totala kostnaden inklusive 
förberedelse, projektering och material beräknas uppgå till 3 684 MSEK i 2005 års 
prisläge. Delar av sträckan ska vara i drift vid halvårsskiftet 2009 och hela sträckan 
2015. Sträckningsförslaget är dock preliminär och den slutliga sträckningen fastslås 
först efter samrådsprocess gentemot berörda myndigheter. Inför detta har ett antal 
konsultfirmor tilldelats varsin delsträcka för fortsatt projektering av sträckningen i 
detalj. Gasledningens sträckning, som rent tekniskt kan snirkla ganska mycket ska 
lokaliseras inom den föreslagna korridoren. Vissa sträckor har flera alternativa 
sträckningsförslag och det förekommer förändringar av sträckningsförslagen under 
processens gång. Samtidigt som omgivningen åsamkas minsta möjliga skada skall 
sträckningen hållas så kort som möjligt, helst läggas i fast mark i åker och 
förhållandevis plant. Hela planeringen är en fråga om kostnadseffektivisering med val 
baserade på geologiska förutsättningar, jordarter, topografi, markanvändning, 
skyddsavstånd mot bebyggelse och infrastruktur, undvikande av fornlämningar, 
känsliga biotoper och inte minst reservat av olika slag samt som sagt att hålla 
sträckningen av ledningen så kort som möjligt. (Förstudie Bergslagen 2005) 
 
En pipeline av detta slag är 60 centimeter i diameter, den läggs på ett djup på 90 
centimeter och för att gräva ner ledningen krävs ett schakt på några få meters bredd. 
Maskiner och material längs vägen kräver en arbetsgata på 25 meter. Ingreppen i 
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landskapet är således klart märkbara under själva anläggningstiden. Det är dock 
tekniskt möjligt att trycka ledningen under vägar eller känsliga områden, vilket 
förståss ofta är dyrare än att gräva ett öppet schakt. Allt handlar om kostnader och 
effektivisering av dessa.  
 
Nu kräver uppdragsgivaren E-on en GIS-applikation som kan effektivisera arbetet och 
ge en lättöverskådlig visualisering av resultatet. Arkeologikonsult är alltså intresserad 
av ett system för hantering av GIS-optimering. Min uppgift som uppsatsstudent är att 
skapa ett vasst analyserande och framförallt visualiserande system framförallt för 
hantering av landskapets kulturhistoriska värden genom en syntes av tillgänglig 
mjukvara och data, mina modeller och metoder, såsom bilden här nedan illustrerar. 
Metoden styr val av mjukvara, data och modell, där datan fungerar som input i 
mjukvaran och modellen och metoden styr hur detta skall bearbetas. Tillsammans 
utgör detta hala systemet. Mitt arbete är alltså att identifiera vad vi behöver veta och 
 

 
hur vi ska ge denna information till datorn för att den ska kunna välja väg - en GIS-
optimering med kulturmiljöfokus. Det som Roger Blidmo på Arkeologikonsult 
särskilt frågat efter är hantering av äldre kartmaterial och analyser av landskapets 
utveckling med förändringar i markanvändningen som kan knytas till andra 
företeelser i landskapet. Att hitta den primära åkermarken, vilka marker har odlats upp 
senare och hur dessa relaterar till kända fornlämningar, höjd över havet och jordarter 
är vad han är intresserad av. Huvudfrågan är var kan vi förvänta oss nya 
fornlämningar när vi sätter spaden i jorden, eller snarare vilken väg vi ska välja för att 
det ska vara minst sannolikt att vi träffar på nya fornlämningar. Men Roger Blidmo är 
också intresserad av en metod för sammanvägning av olika parametrar; att kombinera 
och vikta dessa mot varandra för en total analys av olika värden i landskapet. Att 
utifrån fornlämningarna och förväntade lägen för nya fornlämningar i en 
sammanställd analys vikta flera parametrar mot varandra för en total bild av 
landskapets värden för att hitta bästa möjliga lokaliseringen för gasledningen. 
 

• Mjukvaran är i första hand Esris produkter ArcView 9.0 med tillhörande 
extensioner. Jag har även jobbat med bildbehandlingsprogrammet Gimp 
parallellt med detta.  

Bild 1: Systemet baseras på den tillgängliga mjukvaran och 
data, mina modeller och metoder. 
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• Data motsvarar kartmaterial från Lantmäteriets hemsida, information från 
fornminnesregistret och data över reservat, känsliga områden, 
jordartskarteringar och höjddata överrespektive län som tillhandahållits för 
projekteringen.  

• Modellen hanterar tolkningen av ettor och nollor mot mjukvaran  
• Metoden utarbetas för hantering av allt detta på lämpligt sätt genom processen. 

Min idé om en metod 
Metoden innefattar egentligen flera olika metoder som tillsammans hanterar 
landskapsanalysen i ett system. Genom att förutom GIS även använda bildbehandling 
för att generalisera kartornas information innan de hanteras vidare i GIS-programmet 
tänker jag mig att olika fenomen kan belysas på ett tydligt sätt. Det som är intressant i 
det här fallet är åkerns utbredning och skillnaderna i var åkern ligger under olika tider. 
Målet är alltså att filtrera ut åkermarken och lägga olika kartgenerationers åkermarker 
mot varandra tillsammans med annan kartbaserad data.  
 
Förekomsten av olika typer av fornlämningar är starkt knuten till specifika yttre 
förutsättningar, så som att de vanligen ligger på särskilda markförhållanden, utmed 
vägar, på höjder eller i sydsluttningar. Vissa typer av fornlämningar ligger i kluster 
andra ligger mer utspridda en och en i landskapet. Ofta har även de olika typerna av 
fornlämningar relationer mot varandra. Dessa kriterier är inte alltid självklara i dagens 
landskap när förhållandena på många sätt ser annorlunda ut och att hitta ett system i 
detta är komplicerat, då dessa kriterier inte alltid uppfylls för var och en av 
lämningarna. Att identifiera var i landskapet det finns stora risker att träffa på 
fornlämningar utifrån kombinationer av de kända fornlämningarnas lägen, jordarter, 
modeller av höjd och lutningsgrad samt markanvändningshistoria i form av åkerns 
utbredning i de olika kartgenerationerna bör fungera. 
  
Eftersom odlingsmarken har en stark knytning till förekomst av fornlämningar kan 
information om åkermarkens utbredning under olika perioder vara ett viktigt 
hjälpmedel för att ta reda på var det skulle kunna finnas oupptäckta fornlämningar. 
Idén är alltså att samköra informationen från åkern på den ekonomiska kartan, 
häradskartan och skifteskartorna med höjdmodeller, jordartskarteringen och 
fornminnesregistret för att hitta mönster i hur fornlämningarna ligger. 
 
För att få en fullständig analys av landskapets värden sker sedan en diskussion om 
sammanvägning av mina resultat med andra värden att ta hänsyn till i en MKB för 
gasledning. Tyvärr fungerar inte funktionen Weighted Overlay, kring vilken denna 
viktningsanalys baseras varför jag får nöja mig med tabeller, diskussioner och en 
visualisering av dessa utan en slutgiltig sammanvägning.   
 

Pannkakstårta från Metria 
Kartorna ladas ner från Lantmäteriets server i DJV format. Efter konvertering 
hanteras de vidare i bildbehandlingsprogrammet Gimp (www.gimp.org), där de olika 
kartorna har hanterats något olika. Jag har provat mig fram för att hitta bästa möjliga 
lösningen för hanteringen av var och en av de olika typerna av kartor. Detta bör även 
fungera med Photoshop eller andra avancerade program för hantering av rastergrafik, 
men jag har jobbat i Gimp. 
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Den ekonomiska kartan som är baserad på flygfoton i grågrön färgskala med 
kompletteringar av åkermarken i skiftande kulörer av gulgrönt används i två 
versioner. Dels en karta där ytterramen med teckenförklaringen skurits bort och dels 
en med bara åkermarken. För att extrahera åkermarken i dessa kartor har jag använt 
mig av funktionen markera regioner via färg. Jag har valt att markera och plocka bort 
allt utom åkern. Genom att välja funktionen markera regioner via färg och laborera 
med olika tröskelvärden för att lager för lager markera och tömma kartan på de 
nyanser som ligger utanför åken. Slutresultatet är en bild där den ekonomiska kartans 
åker visas i originalfärger och allt anat klippts bort, se karta 1 och 2. Eftersom 
karttexten som är svart ofta går in i åkern skapas vita fält av bokstäver i dessa 
åkerytor, vilket jag bortsett från.  
 

 

 
 
Häradskartan har hanterats på motsvarande sätt, först har ett referensexemplar med 
hela kartans information skapats och utifrån detta har åkern extraherats. Eftersom 
häradskartan är mycket jämn i sin färgsättning, där framförallt det gula som motsvarar 
åker ofta ligger väldigt nära det beigevita som motsvarar skog eller hed fungerade det 
inte att markera regioner via färger. Här har istället kommandot Markera 
kontinuerliga ytor använts. Bästa möjliga resultat har uppnåtts genom variation av 
tröskelvärdet. Yta för yta har samtliga åkrar inom var och en av de berörda kartorna 
markerats. För att skilja ut åkern har dessa ytor tilldelats en blå nyans som ligger långt 
ifrån kartans egen färgskala, karta 4 och 5 visar ett utsnitt ur häradskartan och den 
extraherade åkern från denna. 
 

Karta 1: Referenskarta, utdrag ur den 
ekonomiska kartan, skala 1:20 000. 

Karta 2: Extraherad åker över samma område 
som i karta 1, skala 1:20 000. 

Karta 3: Extraherad åker när den klassats om 
i ArcView, skala 1:20 000. 
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När kartorna bearbetats färdigt i Gimp har de importerats till ArcMap, ArcViews 
karthanterare, där de rektifierats. Rektifieringen skedde med hjälp av funktionen 
Georeferencing med vilken länkar knyts från den karta som ska rektifieras mot en 
karta över motsvarande område som redan ligger rätt i sina koordinater, den 
topografiska kartan i detta fall. Länk för länk knyts kartorna mot varandra och den 
aktuella kartan dras ihop, vrids och sträcks som en latexduk allteftersom länkarna 
knyts. Det är sällan möjligt att åstadkomma perfekt passning mellan kartorna, men 
med 5-15 punkter som kan identifieras i båda kartorna och som ligger väl utspridda 
över ytan brukar passningen bli hyfsad. Jag har jobbat med att först lägga den 
ekonomiska kartan rätt, då dess passning mot den topografiska kartan stämmer bättre 
än de äldre häradskartorna. Sedan har häradskartan rektifierats mot den ekonomiska 
kartan, vilket varit avsevärt svårare då denna ofta har såväl vinkelfel som riktningsfel. 
När passningen stämt hyfsat överens har kommandot Update Georeferencing använts. 
Update Georeferencing lagrar bildfilen tillsammans med information om geografiska 
referenser. En stor fördel här är att kartan förblir i samma färgskala vilket underlättar 
vidare studier. Kommandot Rectify däremot omvandlar bilden till rasterdata i svartvit 
med ett värde - Value vilket motsvarar gråtonen. Rectify har jag haft problem med, då 
kartans koordinatsystem av någon anledning ändrats och kartan förminskats och 
hamnat helt fel, varför jag alltså föredragit att bara uppdatera georeferenserna. En 
viktig funktion är möjligheten att spara de länkar som knyter samman kartorna innan 
kartans geografiska referenser uppdateras. Dessa länkar kan sedan användas för 
rektifiering av andra kartor över samma område, så länge de är i samma storlek. 
Passningen mellan de kartor jag jobbar med i original och de med enbart åkerytorna 
blir således exakt. Slutligen har kartorna genomgått en Reclass för att dela in områden 
med åkermark och områden utanför åkermark i olika klasser. I och med detta visas 
den extraherade åkern i en homogen färg och kan studeras tillsammans med annan 
information tydligt och lättöverskådligt, se karta 3. Omklassningen medger även att 
den extraherade informationen kan köras mot annan data. 
 
Skifteskartorna har hanterats något annorlunda. Eftersom dessa täcker avsevärt 
mindre områden har jag nöjt mig med att skära bort ytterkanterna så att en kvadrat 
med den aktuella kartan och en så lite marginal som möjligt sparats för 
vidarehantering i ArcMap. Att beskära kartorna på detta sätt hade inte varit 
nödvändigt men det sparade en hel del tid eftersom de annars tunga filerna skulle ta 
mycket lång tid att hantera i datorn. Kartorna rektifieras på motsvarande sätt som 
beskrivits ovan. Var och en av skifteskartorna har sedan beskurits med hjälp av ett 
filter som extraherar data genom en mask, ett polygonskikt som jag kallat sax. 

Karta 4: Referenskarta, häradskartan så som 
vi är vana att se den. Skala 1:20 000. 
 

Karta 5: Extraherad åker över samma område 
som i karta 4, skala 1:20 000. 
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Kartornas ytterkontur ritas av och körs mot den aktuella kartan, varvid ett raster i 
gråskala över den aktuella kartan inom masken genereras. I och med detta kan 
skifteskartor över ett större område studeras invid varandra, se karta 6. Slutligen har  
 

    
 
 
 
 
 
 
en jämförelse gjorts mellan åkermarkens utbredning i skifteskartorna och häradskartan 
och de områden som är uppodlade sedan skifteskarteringen har vektoriserats manuellt, 
karta 7. Då materialet inte är heltäckande har även de områden som saknar 
skifteskartor vektoriserats. 

Höjden, branten och leran   
Åkermarkens utbredning är en viktig faktor för förekomsten av fornlämningar. 
Jordarten och topografin är också viktiga, dessa faktorer påverkar dessutom även 
förutsättningarna för brukandet av marken. Inför projekteringen av gasledningen för 
E-on har mängder med olika GIS-baserad data levererats som bakgrundsinformation 
inför förstudien, häribland jordartskartor och höjddata.  
 
Jordartskartan förekommer i två versioner. Dels den äldre karteringen från början av 
förra seklet, som här består av en inskannad papperskarta i mycket god upplösning 
och dels den moderna jordartskartan i rasterformat. Ingen av karteringarna är 
heltäckande. Jag har föredragit att använda den moderna karteringen där den funnits 
att tillgå.  
 
Höjddatan består av punktdata med x, y och z koordinater för punkter på 50 meters 
mellanrum, ursprungligen från Lantmäteriets höjddatabas. Punktdatan används för en 
höjdinterpolation, Kriging. Kriging är en lokal interpolationsform som liknar 
avståndsviktad medelvärdes interpolation (Eklund 2000 s.178 f & 188). Höjdmodellen 
medger analyser i tre dimensioner. Utifrån denna höjdmodell skapas ytterligare en 
modell, Slope över landskapets lutningsgrad. 
 
Dessa tre kartor; jordartskartan, höjdmodellen och lutningsmodellen är viktiga 
redskap för en digital landskapsanalys med fokus på åkermarkens utbredning och 
förekomsten av fornlämningar. 

Karta 6: Skifteskartorna över motsvarande 
områden som i kartorna 1-5. Områden 
utanför själva kartorna är bortskurna efter 
rektifieringen så att flera kartor passar 
bredvid varandra, skala  
1:20 000 
 

Karta 7: Häradskartans åker i grått visas med 
de delar av häradskartans åker som odlats 
upp sedan skifteskarteringen i rätt. Ett litet 
område som det inte finns skifteskaror över 
har markerats med svart rutskraffering. Skala 
1:20 000. 
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Fornlämningar i kubik   
Fornminnesinformationssystemet, FMIS är ett geografiskt informationssystem med 
uppgifter om fasta fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar. Information 
om belägenhet, typ av lämning och en antikvarisk bedömning laddas ner från 
Riksantikvarieämbetet via Internet, beskrivande texter skisser och fotografier nås via 
länkar. 
 
För att skapa en överblick över fornlämningsbilden har fornlämningarna delats in i 
olika huvudgrupper, så att gravar, fossila odlingsspår, industriminnen etc. kunnat 
studeras separat. De olika typerna av fornlämningar inom dessa grupper har sedan 
studerats i relation mot varandra, sig själva, de olika generationerna av 
åkermarkskartor, jordartskartan samt höjdmodellen och lutningsmodellen.  

Pannkakstårta med alla tillbehör  
Slutligen sammanställs de resultat i form av olika kriterier för fornlämningars väntade 
lägen - som metoden enligt ovan kommit fram till - med andra värden att ta hänsyn till 
vid en exploatering, i detta fall en gasledning. SWECO har i förstudien använt sig av 
multi-criteria evaluation, viktning av olika värden som med egenvikter och 
procentsatser ställs mot varandra för att ge en överblick av var i landskapet det är mest 
lämpligt att lokalisera gasledningens sträckning. Metoden är intressant och jag vill 
som avslutning på denna uppsats diskutera en modifiering av hur de hanterar olika 
värden. Framförallt vill jag föreslå en modell för hur kulturlandskapets värden bör 
hanteras. Tyvärr fungerar inte kommandot Weighted Overly i ArcView 9.0, så en 
slutgiltig sammanställning av alla värden kan inte göras. Istället diskuteras principen 
och olika alternativ för viktning vilket i alla fall ger en bild av vad verktyget skulle ha 
kunnat åstadkomma om det fungerat. 

Var förväntas de ligga? 
För att ge en överblick över var i landskapet vi kan förvänta oss att finna olika typer 
av fornlämningar följer här en kort redogörelse över hur litteraturen inom 
kulturgeografi och arkeologi framställer dessa lämningars lägen, förekomster och 
sammanhang. Jag utgår från Burenhults läroböcker i arkeologi och den agrarhistoriska 
serien ”Det svenska jordbrukets historia” och fokuserar på utvecklingen i 
Mellansverige. 

Stenåldern - Neolitikum 
De tidigneolitiska kulturerna har gett få bestående spår i landskapet. Avfall från 
tillverkning av stenredskap samt rester från de tillfälliga boplatsernas avskrädeshögar 
avslöjar mänskliga aktiviteter från dessa tider. När det första jordbruket kom igång 
under trattbägarkulturen var markanvändningen extensiv och odlandet av marken 
skedde parallellt med en omfattande boskapsskötsel, jakt och samlande (Welinder, 
Petersen & Widgren 2004, s. 135). Trattbägarkulturen kan i första hand knytas till 
lövskogarnas brunjordar i södra och mellersta Sverige där boplatserna låg på sandiga 
jordar nära stränder och våtmarker. Närmast boplatsen anlades trädgårdsliknande 
åkrar. Bebyggelsen flyttades runt inom ett bestämt område med intervall på 50-100 år. 
Den nya boplatsen anlades vanligen några hundra meter ifrån det gamla, antagligen 
var det just behovet av att röja nya åkrar som styrde flyttandet (Welinder, Petersen & 
Widgren 2004, s. 179). Under denna period, äldre tidigneolitikum började man 
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begrava sina döda i megalitgravar; dösar, gånggrifter och så småningom hällkistor 
(sv.wikipedia.org/wiki/Megalitgrav). Stridsyxekulturen och den gropkeramiska 
kulturen framträder något senare. Stridsyxekulturen är av hävd betraktad som en 
inlandskultur med jordbruk som huvudnäring medan gropkeramiskkultur var en 
fångstkultur med bosättningar vid kusten. På senare år har flera gropkeramiska 
bosättningar påträffats i skyddade vikar i havsbanden, stridsyxekulturen tycks dock 
förekomma såväl i inlandet som i kustnära regioner. Även gravskicket skiljer 
kulturerna åt. Gravarna är nu enmans- eller dubbelgravar. Den gropkeramiska 
kulturen kännetecknas av hällkistan vilken antingen syns i landskapet som en hällkista 
eller inbyggd i en hög. Stridsyxekulturens gravar ligger ofta under flat mark, men 
ibland under en låg hög. Dessa gravar samlas ofta i gravfält på höjdsträckningar, ofta 
arrangerade i rader, sannolikt utmed färdvägar. (Burenhult 1983 I, s.13 & 
www.arkeologi.uu.se/ark/education/ppt/SN2005_files/frame.htm).  
Även förekomsten av skafthålsyxor kan användas för att skapa en bild av utnyttjandet 
av landskapet under senneolitikum. Yxorna från de båda kulturerna ser något olika ut. 
(www.arkeologi.uu.se/ark/education/ppt/SN2005_files/frame.htm). 

Bronsålder 
I norden är bronsåldern en fredlig tid, den har sin storhetstid omkring 1100 f. Kr. 
Befolkningen växer och boplatserna ligger allt tätare. Under perioden 1500-1100 f. Kr 
uppstår en elitkultur karakteriserad av monumentala gravar, storhögar. Dessa 
förekommer nästan bara i Uppland och utmed syd- och väskusten, i samma områden 
som även hällkistorna från den gropkeramiska kulturen återfinns. Parallellt med 
storhögarna förekommer i inlandet gravrösen, vilka vanligen ligger i grupper eller 
som pärlband på åsryggar utmed färdvägar ungefär på motsvarande sätt som 
stridsyxekulturens flatmarksgravar. (Burenhult 1983 I, s. 74 & 
www.arkeologi.uu.se/ark/education/ppt/SN2005_files/frame.htm). Framförallt under 
äldre bronsålder förekommer en offerkult med exklusiva metallföremål som ofta 
påträffas i mossar och myrmarker. 
 
På sydlänta sluttningar med sandiga, lätta jordar byggs långhus varifrån sjöar 
våtmarker och strandängar kan överblickas. I Mälardalen utmärks gårdslägena av 
grupper av skärvstenshögar och skålgropsförekomster, vilka påträffas nedanför rösena 
som ligger något högre upp på höjderna. (Burenhult 1983 I, s.74 & Welinder, Petersen 
& Widgren 2004, s. 191). 
  
Under yngre bronsåldern blir åkrarna fasta, nu skapas de äldsta verkligt synliga spåren 
efter brukandet av marken. Det är medvetet stenröjda ytor och odlingsrösen, då 
samma åker brukas under längre tid skapas även terrasser, hak och jordvallar. De 
äldsta daterade odlingsrösena finns på sydsvenska höglandet och dateras till 900-700 
f. Kr. I Sörmland finns liknande stenröjningar vilka daterats till 900 f. Kr. På Gottland 
finns det spår efter 5-8 meter breda nästan kvadratiska skålformade åkrar från 700-
600 f. Kr. Odlingsspår som är äldre än dessa kan möjligen påträffas som kol rester 
från skogsröjningar eller som brända rester av spannmål. (Welinder, Petersen & 
Widgren 2004, s. 135). 

Järnålder 
Då byggandskonstruktionerna fortfarande saknar sten är det svårt att upptäcka 
kulturlagren från äldre järnålder. Endast i synnerligen gynnsamma fall upptäcks 
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stolphål och eventuella andra rester av kulturlager vid markexploatering. (Burenhult 
1983 III, s. 96). Bebyggelsen och odlingarna ligger alltjämt invid moränhöjderna på 
de lättare blandjordarna. Brandgravarna har nu helt ersatt storhögar och röse som 
gravform. Begravningen sker under flat mark. I Mälardalen är resta stenar mycket 
vanligt förekommande som markering av brandgravar från äldre järnåldern. På 
höjdstråk växer nu gårds- och bygravfält fram i de etablerade jordbruksbygderna. 
(Burenhult 1983 III, s. 94 & 128). 
 
I östra Mellansverige finns stora system av stensträngar från äldre järnålder. De utgör 
hopsjunkna murar i stora hägnadssystem med inägomarker som är gemensamma för 
flera gårdar. Antagligen har det funnits en storgård och ett antal mindre gårdar inom 
dessa hägnadslag. Storgårdarna som ibland även var befästa ligger ofta högt i 
terrängen och centralt belägna på ett sätt som möjliggjorde en visuell kontroll över de 
mindre gårdarna, här har även arkeologiska fynd som bekräftar en hierarkisk ställning 
påträffats. Det verkar alltså ha förekommit lokala smågods med storgårdar och flera 
underlydande mindre gårdar i vissa delar av Sverige redan under äldre järnåldern. 
Kring 500 e. Kr. splittras dessa hägnadslag upp och bebyggelsen flyttas ut till 
impediment centralt i odlingsmarken med enheter som liknar den historiska tidens 
gårdar och småbyar. Stensträngssystemen framträder idag som långa stensträngar i 
hagmarker på åkerholmar och i skogsmarker. Att delar av dessa odlingsspår ännu 
finns bevarade i våra dagar beror på att dessa marker inte nyttjats lika intensivt i 
senare tid. (Tollin 2004 23-25 & Welinder, Pesersen & Widgren 2004, s.246, 292 & 
450) Den yngre järnålderns landskap baseras på ett nytt sätt att använda marken, ny 
syn på markrättigheter och sociala samhällsmässiga omdaningar. Nu uppträder både 
små byar och ensamgårdar. (Welinder, Petersen & Widgren 2004, s.328ff). Den yngre 
järnålderns odlingsexpansion innebär dels en förtätning i de etablerade byarna och 
dels att nya gårdar anläggs i utmarkerna. Gravskicket från den yngre järnålderns är 
komplext, nu förekommer högar, flatmarksgravar, resta stenar, och stensättningar av 
olika slag oftast samlade i gravfält. Aven dessa ligger i nya lägen, invid bebyggelsen i 
åkermarkens impediment. Gravar och andra lämningar har tyvärr ofta odlats bort 
under senare tider. (Myrdal 1999, s. 25). 

Medeltid 
Under medeltiden banade de nya verktygen väg för en högre produktion och en 
möjlighet att föda en allt större befolkning, nya marker odlades upp och odlingen 
lämnar allt tydligare spår efter sig i landskapet. Detta framförallt tack vare järnskodda 
spadar och plogar, även lien utvecklas vilket gör höskörden mer effektiv. Bebyggelsen 
ligger kvar i samma lägen som den får under äldre järnålder. Gårdarna ligger samlade 
i byar eller som ensamgårdar i gränsen mellan inägomarken och utmarken eller på 
impediment i åkern. Byarna är alltjämt ganska små och bebyggelseexpansionen i 
utmarkerna fortsätter. Nu sker även en expansion ut ifrån centralbygderna. I och med 
digerdöden ändrades prognosen, vilket leder till ödeläggelse. Senmedeltiden har en 
första godsbildning vilken sedan fortsätter under 1600-talets säteribildning. Båda 
dessa godsbildningar innebar omfattande avhysning av bondgårdarna. (Myrdal 1999, 
s. 25 ff  & Tollin 2004, s. 23-25). Under medeltiden uppstår även en del 
protoindustriell verksamhet, särskilt kring större vattendrag. 
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Den agrara revolutionen 
Vid tiden för den agrara revolutionen hade byn blivit den dominerande 
bebyggelseformen. Jorden brukades mer eller mindre kollektivt inom byn och marken 
var fördelad mellan inägomark och utmark. Inägomarken bestod av åker och äng, 
vilka var inhägnade för att inte kreaturen skulle komma åt att beta av grödan. 
Alltsedan medeltiden låg de Västeuropeiska byarnas åkrar i tegskifte. Systemet härrör 
ur ett regelrätt skifte som antagligen genomförts under 1100- och 1200-talen. I 
gärdena var åkern uppdelad i smala långsträckta tegar som ägdes och brukades 
individuellt. Var och en av gårdarna hade sina tegar spridda över hela byns system av 
åkermark. (Cserhalmi 1999, s. 91). Bebyggelsen låg vanligen samlad kring en bytomt, 
som låg centralt i byns marker. Från bytomten ledde en eller flera fägator till 
utmarken tegskiftets komplicerade arrondering gjorde det omöjligt att genomföra 
förändringar inom jordbruket. (Cserhalmi 1999, s. 123, 131). I och med 
skiftesreformerna blev det möjligt att fördela om marken mellan gårdarna för att 
skapa en bättre arrondering. Detta sprängde i många fall byarna och möjliggjorde 
långtgående förändringar av landskapet. Nu har vi ett landskap som vi alla känner 
igen från Astrid Lindgrens värd. (Gadd 2000, s. 314) Dessa omdaningar av landskapet 
krävde mycket stora arbetsinsatser. Stenplockning i åkrarna var inget nytt fenomen, 
mindre stenar av mansbörda har i princip under hela jordbrukets historia samlats i 
rösen invid åkern. Nu blev emellertid åkrarna större och mer sammanhängande, då 
stenröjningen intensifierades och stenen samlades i raka stengärdesgårdar (Gadd 2001 
s 311). Till de mest radikala förändringarna av landskapet under 1800-talet hörde 
dikningsföretagen. Såväl sankare områden i befintliga åkrar som ängsmarker, 
våtmarker och hela sjöar dikades ut. Till en början användes system med öppna 
åkerdiken, men under 1870-talet kom det allmänna genomslaget för täckdiken. Den 
agrara revolutionen innebar också att antalet obesuttna ökar, torp och backstugor i 
utmarkerna blir allt fler. (Gadd 2000, s. 221 & 313 f). De stora omdaningar av 
landskapet i och med den agrara revolutionen har säkert bidragit till att flera 
fornlämningar förstörts, men det har också skapat ett kulturlandskap som idag är av 
mycket stort värde. 

Det moderna jordbruket 
En ny tid tar sin början med slåttermaskiner, självbindare, ångdrivna tröskverk och 
inte minst traktorer. Växter och djur förädlas och sofistikerade växtföljder provas ut, 
allt för att öka produktionen. Produktionen blir allt mer likriktat över landet och även 
landskapets utformning likriktas för maximal effektivitet. Nyodlingen och övergången 
till växelbruk är centralt i landskapets utveckling under tiden efter skiftenas 
genomföranden, framförallt odlas ängen upp. Omkring 1920 är åkerarealen som allra 
störst, sen börjar igenläggningen av åkermark sakta ta fart. Först efter mitten av 1900 
sker den största nergången. De regionala variationerna är emellertid stora och i vissa 
områden uppnås inte odlingsmaximum fören under mellankrigstiden. (Morell 2001, s. 
121 & 191 f). Efter andra världskriget genomgår jordbruket en radikal förändring. 
Mer än 2/3 av de gårdar som fanns då är nu nerlagda. Merparten av dessa brukas av 
någon av granngårdarna och produktionen är inriktad på effektivitet och lönsamhet. 
(Flygare & Isacsson 2003). Fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar finns 
alltjämt insprängda i detta högeffektiva landskap.   
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Järnet 
Järnet var en råvara av central betydelse för utvecklingen. Kunskapen att smida järn 
spreds över de söder östersjöregionen under slutet av bronsåldern. Järnframställning i 
viss begränsad skala har antagligen skett i bland annat Närke och delar av Bergslagen 
sedan äldre järnåldern, även om det var först övergången från myrmalmshantering till 
gruvdrift som skapade Bergslagen. Järnhanteringen medförde stora sociala och 
ekonomiska förändringar av samhället. Expansionen inom järnhanteringen skedde 
antagligen med utgångspunkt från de centrala bygderna kring Mälardalen, med 
kontroll över råvaran och hanteringen. Under 1500-talet kom stångjärnsproduktionen 
igång varvid exporten av järn snabbt ökade. Merparten av arbetet i järnhanteringen 
utfördes av bönder som svarade för kolning och transporter för järnhanteringen. De 
unga män som tog plats som bergsmän med den tunga järnhanteringen hade även de 
jordbruk att sköta. (Myrdal 1999, s.301 & Burenhult 1983 III, s. 140). De lämningar 
som järnframställningen lämnar efter sig är dels slaggförekomster som påträffas i 
anslutning till myrar och våtmarker. Masugnar, hammarsmedjor, gruvor, 
kraftanläggningar ofta i form av dammvallar och anläggningar för kraftöverföring, 
stånggångar hör också till järnindustrins landskap. I dess ytterområden påträffas 
kolbottnar. 
 
Detta är alltså mycket kort hur litteraturen inom kulturgeografi och arkeologi 
framställer lägen, förekomster och sammanhang för ett urval olika fornlämningar. Nu 
följer min studie över hur detta stämmer överens med verkligheten igenom mitt 
system för hantering av landskapets kulturhistoriska värden. 

Min metod i praktiken 
Jag har valt tre försöksområden för 
testning av min metod i anslutning till de 
föreslagna sträckningskorridorerna. Målet 
har varit tre områden av olika karaktär. 
Eftersom jag använder den gamla 
ekonomiska kartan som ett av mina 
huvudinstrument i metoden har jag utgått 
från den och dess bladindelning när jag 
valt mina områden. Valet gjordes 
förhållandevis tidigt i processen då 
stråkförslagen ännu inte var helt färdiga 
varför ett av områdena hamnat något 
utanför de föreslagna stråkförslagen.  
Kartan 8 visar läget för mina 
försöksområden tillsammans med 
merparten av det aktuella stråkförslaget 
från mars 2006.  Två av områdena ligger i 
odlingsbygd i Västmanland och det tredje 
området ligger i bergslagsbygd i södra 
Dalarna, präglad av tung industri.  
 
 
 

Karta 8: Större delen av det föreslagna stråket i 
den delsträcka som Arkeologikonsult tilldelats 
och mina tre försöksområden. 
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Område 1; blad 11 G Västerås 1f Svedevi 
Alldeles sydost om Hallstahammar ligger mitt första försöksområde. Här någonstans 
är det meningen att gasledningen ska ansluta från att ha passerat under Mälaren, för 
att gå vidare norrut. Mitt område ligger dock något utanför de föreslagna 
stråkalternativen.  
 
Uppodlingsgraden är hög och bebyggelsen ligger på impediment i nära anslutning till 
åkern. Fornlämningarna ligger extremt tätt, det finns hela 446 registrerade 
fornlämningar inom området. Hela området sluttar svagt ner mot söder, mot Mälaren. 
Med en höjd på mellan 8 och 50 meter över havet ligger all mark under högsta 
kustlinjen. E18 och järnvägen skär genom området i ost- västlig riktning liksom även 
den gamla landsvägen mellan Västerås och Hallstahammar. Karta 9 visar ett utsnitt ur 
den topografiska kartan över området.  
 

 
Åkerns utbredning  
Uppodlingen efter skifteskarteringen är intensiv. Jämförs åkerns utbredning på de 
skifteskartor som finns från området med åkermarken i motsvarande områden i 
häradskartan syns en kraftig expansion av åkerns utbredning, karta 10 till vänster här 
nedan. Det är framförallt ängar och hagmarker som odlats upp men det förekommer 
även uppodling av utmarken. 
 

Karta 9: utdrag ur den 
topografiska kartan över 
område 1, skala 1:50 000.  
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Legend

Uppodlat sedan skifteskarteringen

Åker på häradskartan, där det finns tillgängliga skifteskartor

      

Legend

Åker på den ekonomiska kartan

Åker på häradskartan

 
 
 
 
 
 
 
I princip all odlingsbar mark är uppodlad på häradskartan. Så som karta 11 visar var 
ganska stora områden åter igenlagda fyrtio år senare när den ekonomiska kartan 
framställdes. Den röda nyansen visar åkerns utbredning på den ekonomiska kartan -
1960-tal och det gråa motsvarar åkerns utbredning i häradskartan - 1920-tal. När 
dessa kartor placeras ovanpå varandra så som här ovan i karta 11 blir förändringarna 
över tiden tydliga. Den ekonomiska kartans åkrar är mindre. Endast på något enstaka 
ställe har ny åker brutits (ljusare röd). De mörkare röda visar alltså marker som är 
åker i båda kartorna och det gråa visar mark som endast är åker i häradskartan. Det är 
inga stora förändringar som skett, i princip är det ytterkanterna mot åkerholmarna som 
naggats i kanten men även några större sammanhängande områden har övergivits.  

       
Området ligger i en odlingsbygd med goda förutsättningar för just åkerbruk. 
Finkorniga jordarter - lera och silt dominerar mellan stråk av moränryggar med små 
berg. Mindre förekomster av svallsediment såväl som isälvssediment – sand och grus 
respektive sand och block förekommer också likasom partier med organisk jordart 
(SGU, 11 Gso). Åkern i häradskartan breder ut sig över så gott som all 
sammanhängande lera och silt. Svallsediment och isälvssediment har också delvis 
odlats upp liksom den organiska jorden. Igenläggningen av åker under perioden fram 
till 1960 sker i stort sett bara på lera och silt och på delar av den organiska jorden. 
Som sagt så är det åkerns ytterkanter som naggas under denna period. 
 
Vid en jämförelse av topografin med åkermarkens utbredning syns det tydligt att 
åkern är belägen på plana ytor i dalgångarna. Karta 12 och 13 här nedan visar återigen 
att det är ytterkanterna på åkern, där den börjar slutta uppåt mot höjderna som läggs 
igen under den aktuella tidsperioden. 
 

Karta 10: uppodlingen efter 
skifteskarteringen fram till häradskartans 
framställande. Häradskartans åker visas i 
grått och de områden som är uppodlade efter 
skifteskarteringen visas i rött ovanpå detta. 
Skala 1:75 000. 

Karta 11: Åkermarken i den ekonomiska 
kartan visas här i rött mot häradskartans 
åker i grått, skala 1:75 000. 
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Fornlämningarna 
Förekomsten av fornlämningar är som sagt extremt hög i det här området. Totalt finns 
närmare 450 stycken registrerade fornlämningar i FMIS inom de 25 kvadratkilometer 
som är berörda. Säkert finns det fler att upptäcka. I tabellen här nedan har 
fornlämningarna delats in i större grupper av fornlämningstyper med antalet 
registrerade förekomster inom området. Jag har inte tagit hänsyn till 
fornlämningstyperna ”platser med tradition”, ”sammansatta lämningar” och 
”fornlämningsliknande bildningar” när jag grupperat och beräknat förekomsterna i 
tabellen. På sluttningarna till de något större moränkullarna ligger gravar och 
boplatser, vilka dominerar fornlämningsbilden. I större stenar och block finns 
skålgropsförekomster i rikliga mängder. Terrasseringar, hägnader och diken vitnar 
om äldre tiders odling och förutom lösfynd av olika slag förekommer även 
fångstgropar och rester av äldre vägsystem.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ av lämning Antal  
Grav 250 
Skålgrop 51 
Odlingsspår 47 
Boplats 42 
Fynd/fyndsamling 9 
Väg/vägmärke 8 
Fångstgrop 6 

Karta 12: Höjdmodellen i gulbrun 
färgskala med häradskartans åker i 
grått ovanpå visar häradskartans åker i 
förhållande till höjden över havet. 
Skala 1:75 000. 

Karta 13: Höjdmodellen i gulbrun färgskala 
med den ekonomiska kartans åker i grått 
ovanpå visar den ekonomiska kartans åker i 
förhållande till höjden över havet. Skala  
1:75 000. 

Tabell 2: De största grupperna av olika typer av 
fornlämningar som förekommer i området. 
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Jämförs förekomsten av gravar och boplatser med höjdmodellen och modellen över 
lutningsgraden (karta 14 och 15) syns det tydligt hur gravarna och boplatserna nästan 
uteslutande ligger i sluttningen till de större kullarna och i krönläge på flera av de 
mindre höjderna. På mindre höjder och slänter till större kullar, med en lutning på 
mellan 1,5 och 3 procent finner vi merparten av dessa lämningar. Man kan till och 
med använda den täta förekonsten av gravar för att se hur vägarna gått, då de ligger 
som pärlband utmed vad som bör vara gamla färdvägar.  
 
 

Legend
! Grav

Boplats/grav och boplatsområde

45 m över havet

 

8  
 

      

Karta 15: Modellen över markens 
lutningsgrad tillsammans med de gravar och 
boplatser som finns registrerade i FMIS visar 
att förekomsten av dessa lämningar är 
mycket starkt beroende av markens lutning. 
Skala 1:75 000.  
 

Karta 14: Höjdinterpolationen tillsammans 
med de gravar och boplatser som finns 
registrerade i FMIS visar att förekomsten av 
dessa lämningar är mycket tät särskilt på 
moränryggarnas sluttningar. Skala 1:75 000. 

Karta 16: Anslutningen till åkern är en viktig 
faktor för förekomsten av registrerade gravar 
och boplatslämningar. Här syns det tydligt 
när man studerar dem tillsammans med 
häradskartans åker. Skala 1:75 000. 
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Kartan 16 visar åkermarkens utbredning i häradskartan tillsammans med 
förekomsterna av gravar och boplatser. Såväl gravarna som boplatserna ligger i nära  
anslutning till häradskartans åker. Den rika förekomsten av gravar och boplatser är 
intressant. Tabell 3 härintill visar de olika typerna av gravar och antal förekomster. 
Stensättningarna är tydligt dominerande, men även gravfält, rösen, högar och resta 
stenar förekommer i större antal liksom grav- och boplatsområden. Utmärkande är 
även att rösena ligger generellt högre upp på höjderna än de övriga gravarna. Det 
finns även en stenkammargrav, vilken också ligger förhållandevis högt i terrängen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vägar, väghållningsstenar och milstenar förekommer i FMIS men utifrån 
förekomsten av gravar och höjdmodellen bör avsevärt fler vägsträckningar kunna 
lokaliseras. Med hjälp av häradskartan och skifteskartorna kan även vägnätet från 
senare tider fångas för att jämföras med detta och användas som vägledning vid 
inventering i fält. Den extraherade åkern från häradskartan ger en antydan om 
landskapets linjeelement där vägar, åar och gränser träder fram mellan åkerytorna.   
 
I området finns sex registrerade fångstgropar. Liksom gravar ligger fångstgropar ofta i 
anslutning till vägnät. Kartan 17 visar förekomsterna av vägar och fångstgropar 
tillsammans med höjdmodellen. 
 
Det går ett stråk av skålgropsförekomster i nord-sydlig riktning tvärs igenom området, 
mellan de täta partierna med boplatser och gravar. Eftersom skålgropar ofta ligger 
invid boplatser bör extra hänsyn tas kring dessa, även om det inte finns några 
registrerade boplatslägen i närheten. I karta 18 ser vi även att det finns en ansenlig 
förekomst av lösfynd, flertalet av dessa är från sten- och bronsåldern vilket listan över 
dessa lösfynd visar: 
 

Lista över lösfynden: 
1 bergartsyxa med påbörjat skafthål, eggdelen avbruten 
1 stenyxa 
1 spetsnackig yxa, fragment av 1 skafthålsyxa och 2 bergartyxor 
1stenyxa, 2 flintdolkar och 3 enkla skafthålsyxor 
1 holkyxa 
2 stenyxor 
1 knacksten 
1 halsring av brons 
2 bronshalsringar, 1 spiralarmband och 1bälteskupa av brons 

Typ av grav Antal  

Stensättning 179 
Gravfält 30 
Röse 13 
Hög 12 
Grav- och boplatsområde 9 
Grav markerad av sten/block 5 
Stenkammargrav 1 
Grav - uppgift om typ saknas 1 

Tabell 3: De olika typerna av 
förekommande gravar i området. 
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Om jag nu avslutar med att titta på förekomsten av fossila åkrar, terrasser och 
hägnader så har dessa liksom gravarna en direkt anknytning till förekomsten av 
boplatser. Spåren efter forna tiders odling förekommer i anslutning till häradskartans 
åkrar där det ofta ligger flera mindre spillror av fossila odlingssystem på lera eller silt 
alldeles invid kanten på häradskartans åker. Det förekommer också enstaka hägnader 
som går tvärs över moränkullar. 
 

 
 

Karta 18: Skålgropsförekomster och lösfynd., 
skala 1:75 000. 

Karta 19: Förekomsten av fossila odlingsspår och 
dess förhållande till häradskartans åker är tydlig. 
Skala 1:75 000. 

Karta 17: Vägsystem och fångstgropar, skala  
1:75 000. 
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Område 2, Kartblad 11 G Västerås 8f Sörgärdsbo 
I Svartåns dalgång, väster om Sala kommer gasledningen att passera ett område med 
höga kulturhistoriska värden och en hög uppodlingsgrad. Byarna är små och husen 
ligger på rad utmed vägarna, i radbykaraktär. Här har jag valt mitt andra 
försöksområde, karta 20 visar ett utsnitt ur den topografiska kartan över området. 
Svartån rinner genom områdets östra kant, den gör en buktning ut ur området innan 
den kommer tillbaka och rinner ut i Fläcksjön. Mitt i området ligger Vargbacken brant 
och blockig och i sydväst där terrängen blir högre övergår dalgångens åker i skog. 
Höjden varierar mellan 55 och 100 meter över havet vilket också innebär att hela 
området ligger under högsta kustlinjen. I det här området finns det trots de höga 
kulturhistoriska värdena avsevärt färre fornlämningar registrerade än i det förra 
området. 
 

 
 
Åkerns utbredning  
Åkermarkens utbredning har expanderat kraftigt sedan skifteskarteringen, karta 21 till 
vänster här nedan ger en tydlig bild av expansionen. Tyvärr finns det inte lika 
täckande kartmaterial från 1700- och 1800-tal övar detta område som över område 1, 
varför resultatet av den agrarevolutionen inte syns lika tydligt. Här sker 
intensifieringen av odlandet senare, odlingsmaximum ligger närmare kartbilden från  
 

Karta 20: utdrag ur den 
topografiska kartan över 
område 2, skala 1:50 000  
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1960-talet än den från 1920-talet och när åkermarkens utbredning i häradskartan 
jämförs med åkern från den ekonomiska kartan finner man att den senare är större. I 
karta 22 visar den röda nyansen åkerns utbredning på den ekonomiska kartan medan 
åkerns utbredning i häradskartan visas i grått, den mörkare röda återger alltså marker 
som är betecknade som åker i båda kartorna. 
 
Finkorniga jordarter med lera och silt tillsammans med svallsediment sand och grus 
dominerar i dalgången. Invid Fläcksjön och utmed Svartån finns ett stråk med 
organiska jordarter. Höjderna består enligt jordartskartan av morän och berg (SGU,11 
Gno). Jämförs åkerns utbredning i den ekonomiska kartan, den karta där åkerns 
utbredning är som störst med jordartskartan, ser man att det alltjämt finns områden 
med lera/silt eller sand och grus som inte nyttjas som åker. Men liksom i motsvarande 
jämförelse med häradskartans åker och jordartskartan i det förra området är så gott 
som all sammanhängande mark som går att odla lagd under plogen. De marker som 
odlats upp sedan 1920-talet ligger i ytterkanterna kring och mellan de befintliga 
åkrarna i fast mark och i områden av organiska jordar samt i fasta jordar i anslutning 
till dessa.   
 
Jämförs nu åkerns utbredning kring 1920 och 1960 med den interpolerade 
höjdmodellen, karta 23 och 24, konstateras åkern i båda fallen hålla sig i låga och 
förhållandevis plana områden. Men det finns alltjämt låga partier som fortfarande inte 
odlas i den ekonomiska kartan. En hastig titt på jordartskartan visar att detta är 
områden med organiska jordarter.  
 

Karta 21: Den mark som odlats upp sedan 
skifteskarteringen visas här i rött mot 
häradskartans åker i grått. Områden för vilka 
skifteskartor saknas har tagits bort, skala  
1:75 000. 

Karta 22: Åkermarken i den ekonomiska 
kartan visas här i rött mot häradskartans 
åker i grått, de mörkröda områdena är åker 
i båda kartorna. Skala 1:75 000.  
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Fornlämningarna 
Förekomsten av fornlämningar är mera sparsam än i det förra området, tabell 4. Här 
finns till exempel bara en grav och ett belagt boplatsläge. Däremot förekommer flera 
bytomter, de flesta i nära anslutning till nuvarande bebyggelse, karta 25 visar 
boplatsen i blått och bytomterna i rött. Bland lösfynden är förekomsten av trindyxor 
särskilt intressant. Förutom flera fyndplatser för trindyxa ensamma så väl som i större 
samlingar, har även en skafthålsyxa, en flintpilspets och en samling med 
stenåldersredskap påträffats, listan här nedan visar samtliga dessa lösfynd i kort 
sammanfattning. Läget för dessa fynd syns som lila punkter i karta 23. Den enda 
registrerade graven är en stensättning invid en av bytomterna nere vid Fläcksjön. Ett 
fåtal lämningar härrör från industriell verksamhet, lösfynd av slagg har konstaterats på 
tre platser och det finns två lämningar efter bläsbruk. Uppe på berget i sydost finns det 
uppgifter om att en kvarn ska ha legat, här finns även rester av en dammvall. På östra 
sidan om Svartån ligger en militär mötesplats med stridsvärn och en sentida ristning. 
Det finns fyra vägmärken och i kartans yttersta nord östra kant ligger en fångstgrop. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Karta 24: Åkermarken på den ekonomiska 
kartan tillsammans med höjdmodellen visar att 
åkern ligger på plana marker i dalgången. Här 
har expansionen framförallt skett ut mot sänkan 
i söder. Skala 1:75 000. 

Tabell 4: De största grupperna av olika typer 
av fornlämningar som förekommer i området. 
 

Typ av lämning Antal  
Fynd/fyndsamling 14 
Boplats/hus 9 
Militär lämning 4 
Väg/vägmärke 4 
Industriell lämning 4 
Grav 1 
Fångstgrop 1 
 

Karta 23: Åkermarken på häradskartan 
tillsammans med höjdmodellen visar att 
åkern ligger på plana marker i dalgången. 
Skala 1:75 000. 
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Område 3, Kartblad 12 F Ludvika 3f Smedjebacken 
I västra Bergslagen, öster om Ludvika ligger gruv- och industriorten Smedjebacken. 
Här ska gasledningen ansluta till ortens tunga industri vilken är en av målpunkterna 
för gasledningen. Jag har valt detta som mitt tredje försöksområde, se karta 26.  
 

 

Karta 26: utdrag ur den 
topografiska kartan över 
område 3, skala 1:50000  

Karta 25: De en enda boplatsen och de bytoeetr som 
finns registrerade i FMIS ligger alla i anslutning till 
i anslutning till Svartån och Fläcksjön. Lösfynden 
som till största delen utgör yxor påträffas i den nära 
omgivningen. Skala 1:75 000. 

Lista över lösfynden: 
1 stenyxa 
1 trindyxa 
anhopning av stenåldersredskap 
5 trindyxor 
1 stenyxa 
2 trindyxor 
1 stenyxa 
1 flintpilspets 
2 trindyxor o 1 skafthålsyxa 
1 trindyxa 
1 skafthålsyxa 
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Området skiljer sig avsevärt från de båda andra, miljön här har präglats av 
gruvbrytning och järnframställning under århundraden. Från de allra mest primitiva 
järnframställningsmetoderna till produktion av järn och stål i hyttor och smedjor har 
produktionen numera övergått till ståltillverkning i världsomspännande bolag 
(www1.smedjebacken.se). Bortsett från spridda åkrar i dalgångarna är det skogen, 
bergen och bergsbruken som dominerar. Även de fornlämningar som finns 
registrerade har nästan uteslutande med gruvdriften att göra. Terrängen är mycket 
kuperad, sjön Norra Barken nere i dalgången ligger på en höjd på ca 100 meter över 
havet och bergen söderut når upp till dryga 230 meter över havet. 
 
Åkerns utbredning  
Det finns inga skifteskartor över området varför motsvarande studie av uppodlingen 
efter skifteskarteringen som gjorts med de båda andra områdena inte kunnat göras.  
Karta 27 här nedan visar häradskartans åker i grått och den ekonomiska kartans åker i 
rött. Åkerarealen är förhållandevis liten i båda kartorna men det är stora skillnader i 
dess utbredning. Trenden är tydlig, stora områden åker har bebyggts och detta har 
kompenserats med vissa utökningar av åkerarealen kring de befintliga åkrarna i mitten 
av kartbilden. Huvudanledningen till att stora områden av häradskartans åker inte 
längre odlas på 1960-talet är alltså att samhället Smedjebacken vuxit ut över 
åkermarken. Passningen mellan kartorna är inte exakt, detta beror på att området 
ligger mitt i ett av häradskartans hörn med fyra blad som inte riktigt passat ihop vid 
rektifieringen.  
 
I karta 28 jämförs åkermarkens utbredning med höjdinterpolationen, åkern håller sig i 
låglänt terräng mellan höjderna. 
 

       

Karta 27: häradskartans åker i gråsvart 
visas ovanpå ekonomiska kartans åker i 
rött, skala 1:75000 
 

Karta 28: Åkerns utbredning i 
häradskartan i förhållande till markens 
lutningsgrad, skala 1:75 000. 
 



 

 

För att komplicera bilden ytterligare finns inte heller likvärdigt material över 
jordarterna för detta område. Här finns endast den gamla jordartskartan från början av 
1900-talet (SGU, Blad Smedjebacken), varför definitionerna är något annorlunda. 
Lera saknas helt i området, istället dominerar morän, sand och mo tillsammans med 
olika typer av berg. Blockigheten är i vissa områden mycket hög. Åkern håller sig i 
första hand i områden med sand och mo, men viss åker förekommer även på moig 
morän. Det syns ingen nämnvärd skillnad på vilka jordarter som åkern ligger på i de 
båda kartorna. Möjligen är nyodlingar på den ekonomiska kartan i större utsträckning 
på sand och mo än de marker som redan är odlade i häradskartan. 
  
Fornlämningarna 
Fornlämningsbilden i detta område skiljer sig helt från de övriga områdena. Här är det 
industriella lämningar, framförallt med anknytning till gruvarbetet och den tunga 
industrin som dominerar; hyttor, hammarsmedjor, uppfodringsanläggningar, gruvor, 
brott och tegelindustri. Även diken/rännor och dammvallar kan här knytas till 
industrin. Dessutom är tre befintliga byggnader registrerade; ett bryggeri, ett lokstall 
och en kvarn. Kartan 27 härintill visar de fornlämningar som har industriell 
anknytning. Det finns även ett fåtal 
väghållningsstenar, två av dessa finns på en  
hembygdsgård där även en del lösfynd 
finns förvarade. I kartans nordvästra hörn 
finns en fångstgrop. Den enda registrerade 
boplatsen ligger på udden norr om 
samhället och ute på den lilla ön utanför 
ligger en kolerakyrkogård, den enda kända 
graven. I karta 27 här nedan visas de 
fornlämningar som har industriell 
anknytning och deras läge i förhållande till 
höjden över havet och åkermarken i 
häradskartan. 
 

 
 

Tabell 6: De största grupperna av olika 
typer av fornlämningar som förekommer 
i området. 
 

Karta 27: Fornlämningarna i det här 
området är till största delen knutna till 
gruvindustrin, skala 1:75 000. 

Typ av lämning Antal  
Industriell lämning 40 
Väg/vägmärke 7 
Boplats/hus 6 
Fynd/fyndsamling 3 
Fångstgrop 1 
Grav 1 
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Utvärdering 
Landskap är komplexa och att utarbeta en metod för hantering av olika typer av 
landskap är svårfångat. Det viste jag innan jag satte igång. Att extrahera åkern var inte 
alltid helt enkelt, men när det lyckades blev resultatet bra tydligt och otroligt 
överskådligt. Kartorna var i vissa fall var svåra att såväl generalisera som att rektifiera 
exakt. Särskilt häradskartornas skiftande färgkvalitet och den ekonomiska kartans 
tekniskt svårtydda nyansskala gör extraheringen svår och tidskrävande. Kartorna 
kring Smedjebacken, område 3 har jag haft stora problem med då dessa inte riktigt 
passat ihop vid rektifieringen och färgskalan dessutom varit extremt svårhanterlig. Ett 
annat problem är att villaträdgårdar och andra mindre odlingar har samma gula färg 
som åkern. Dessa har min metod inte klarat av att hantera utan jag har fått plocka bort 
dem i efterhand för att få ett korrekt och snyggt resultat. De doldes helt enkelt under 
polygonskikt som snabbt och enkelt ritats för att dölja missar i datorns hantering av 
raster. Extraheringen av åkermarken är dock alltför tidskrävande för att metoden ska 
fungera i praktiken vid hantering av större områden. Huvudtrenden av var åkern legat 
och hur dess utbredning ändrats mellan de olika karteringarna är dock tydlig. 
Slutresultatet är lättöverskådligt, rent och tydligt. Möjligen skulle man kunna nöja sig 
med att extrahera åkern på häradskartan och bara jobba med den. 
 
Att jämföra åkermarkens utbredning i de olika generationerna av kartor mot varandra 
och mot jordartskartan, höjd- och lutningsmodeller gav en klar och tydlig bild av 
utvecklingen i de olika områdena. Resultatet känns inte revolutionerande men snyggt, 
tydligt och lättöverskådligt.   
 
Att sedan jämföra de kända fornlämningarna med jordartskartan, höjd- och 
lutningsmodeller och med åkerkartorna gav en tydlig bild av de olika områdenas 
karaktär. Jämförelsen visar även att de områden jag valt som försöksområden är 
mycket olika varandra och att förutsättningarna för förekomster av olika typer av 
fornlämningar varierar mellan olika regioner.  
 
I område 1 finns det med säkerhet flera oupptäckta fornlämningar, här är det i första 
hand kring moränkullarna man ska leta efter flera fornlämningar. Topografin är viktig, 
framförallt lutningsgraden har ett direkt samband med förekomsten av gravar och 
boplatser. I åkrarna bör svaga höjder kunna indikera överodlade boplatslägen. 
På höjderna i skogsområdena där marken är mer eller mindre orörd bör även fler 
lämningar från bronsålder och stenålder kunna identifieras. När det gäller planeringen 
av gasledningen föreslår jag därför en sträckning i så plana områden som möjligt och 
att eventuellt branter passeras rakt mot lutningen, dragning på skrå utmed höjder bör 
undvikas. Åkermarkens utbredning har ett tydligt samband med förekomsten av 
fornlämningar. Det är framförallt ytterkanten kring åkern med en zon på kanske 100 
meter åt båda håll som är av särskilt intresse, säkert förekommer överodlade 
lämningar i åkrarnas ytterområden. Dragningen av gasledningen bör ändå gå i åkern. 
Men liksom för höjder med svaga lutningsgrader bör även åkerns kantzoner passeras 
med försiktighet. 
 
I område 2 har flera av de boplatser och bytomter som är registrerade som 
fornlämningar anknytning till skifteskartorna. De delar av bytomten som ödelagts 
sedan skiftena har registrerats som fornlämningar, motsvarande studie av 
skifteskartorna har inte gjorts i område 1. Område 2 är annars fattigt på fasta 
fornlämningar. Trots flera lösfynd av framförallt trindyxor och skafthålsyxor saknas 
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förhistoriska gravar och boplatslägen nästan helt. Svartån var en viktig 
kommunikationsled och de lätta jordarna bör ha medgett fasta bosättningar med 
åkerbruk. Jag föreslår att gasledningens sträckning bör hållas på avstånd från Svartån 
och undvika områden som är bebyggda i skifteskartorna och i häradskartan. 
 
Det tredje området ångrar jag nästan att jag valde. Grund idén var att hitta ett område 
som var helt olikt de båda andra som trots allt båda ligger i odlingsbygder med lång 
bebyggelsekontinuitet. I område 3 domineras fornlämningsbilden av bygdens tunga 
industriella arv. Här finns en kolerakyrkogård, några byggnader, milstolpar och en 
och annan annan fornlämning som inte har med gruvindustrin att göra. Men de flesta 
lämningarna är hyttor, gruvområden, fynd av slagg, stånggångar och dammvallar för 
kraftproduktion. 
 
De tre försöksområdena är som sagt mycket olika i sin karaktär och svåra att fånga i 
samma system. Grundidén att kombinera bildbehandlingsprogram med GIS-program 
är bra, men det är tidskrävande att extrahera åkrarna i de olika kartorna. Dessutom 
innehåller både häradskartan och skifteskartor så mycket intressant information om 
landskapets historia att det är synd att bara använda dem för att snabbt skapa en bild 
av hur deras åkermark ligger i förhållande till häradskartans åkrar. De extraherade 
åkerytorna visar dock en hel del annan information om den bara tolkas på rätt sätt kan 
områden som inte är åker användas för att kartlägga gränser, vägar och vattendrag 
eller bebyggelselägen. Enklast är det då att hantera denna information genom att även 
extrahera dessa färger och symboler i separata lager för at skapa ett än mer mångsidigt 
verktyg för landskapsanalys. 
 
Jag vill här även passa på att kommentera FMIS som källmaterial. I jämförelsen av 
dessa tre områden är det uppenbart att när landskapet ser så olika ut, liksom även 
historien och utvecklingen ser olika ut, så ser även fornlämningsbilden olika ut. Men 
även metoderna i inventeringen av fornlämningar och vad inventeraren söker efter 
skiljer sig åt över tid och plats. Registret blir såtillvida inte heltäckande varför 
tidskrävande utredningar, inventeringar och antaganden krävs för hantering av 
fornlämningarna vid exploateringar av olika slag. Annars är det risk att dessa värden 
förstörs utan att någon förstår vad som händer. Det bör finas lämningar efter gravar 
boplatser och åkerbruk i avsevärt större utsträckning i både område 2 och 3 och 
motsvarande inventering av skifteskartornas bebyggelselägen som gjorts i område 2 
skulle säkert leda till ett antal nya intressanta lämningar i område 1. Men i stort tycker 
jag ändå att fornlämningsbilden stämmer rätt väl överens med hur litteraturen inom 
kulturgeografi och arkeologi framställer dessa lämningars lägen, förekomster och 
sammanhang. Klart är ändå att det ställer stora krav på kompetens hos planerare, 
beställare och beslutsfattare för att hantera landskapets kulturhistoriska värden. 

Andra värden att ta hänsyn till 
En MKB är större än bara förekomsten av fornlämningar, även om det är just 
fornlämningarna som Arkeologikonsult specialiserat sig på. Hänsyn måste tas till 
andra kulturella värden liksom till säkerhetsavstånd till befintlig bebyggelse, till 
geologi, markanvändning och terräng, topografi, naturvård och friluftsliv. Samtliga av 
mina testområden berörs av flera olika typer av reservat och andra parametrar att ta 
hänsyn till. I ett så kallat multi-criteria evaluation kan flera parametrar vägas samman 
och viktas mot varandra för att få en total bedömning av lämpligheten för 
exploateringen över större ytor. Med denna funktion skulle jag kunna väga samman 
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alla värden som kräver hänsynstaganden och få ut en tredimensionell karta över 
resultatet. Nu fungerar emellertid inte denna funktion, Weighted Overlay i ArcView 
9.0 varför jag får nöja mig med en diskussion. 
 
Weighted Overlay går ut på att olika parametrar viktas mot varandra och att det inom 
dessa parametrar skapas olika klasser som rangordnas och värderas efter lämplighet 
för exploateringen. Parameterns slutvikt gånger klassens egenvikt ger en totalvikt och 
när flera parametrar staplas på varandra i samma yta adderas totalvikten. Slutresultatet 
ger en lättöverskådlig karta över olika områdens lämplighetsgrad, liknande de 
interpolerade höjdmodeller jag använt mig av. SWECO använde sig av denna metod 
för planeringen av stråkförslagen, deras viktningsförslag finns i bilaga I, de hänvisar i 
sin förstudie till Jankowski & Richard, (1994). De menar att genom detta har: 
”Förutsättningarna för lokaliseringen av ledningen tagits fram för en utvärdering på 
ett objektivt sätt.” Visst är metoden i sig objektiv, men utifrån vad man stoppar in i 
den och hur olika kriterier värderas och rangordnas ligger merparten av värderingen i 
handen på den som hanterar själva metoden. Metoden är kvantitativ gör det möjligt att 
prioritera och jämföra olika parametrar som hanteras som ytor med olika stort 
motstånd. Slutresultatet blir ett sakligt beslutsunderlag som är lätt att överskåda. Jag 
tänker inte kommentera SWECO:s sätt att hantera viktningen av olika värden i 
landskapet. Istället har jag fokuserat en metod för att hantera landskapets 
kulturvärden. 
 
Grundidén med Weighted Overlay är att man jobbar med ett antal parametrar som, 
beroende på hur viktiga de anses vara, förses med olika slutvikter vilka fördelas 
procentuellt. Inom varje parameter tilldelas sedan klasser eller objekt olika vikter med 
avseende på lämplighet för lokaliseringen. Systemet med viktning bygger på att 
områden som inte är lämpade för lokalisering får ett högre värde än de områden som 
är mer lämpade. Viktningen av de olika klasserna görs enligt en skala där 1 motsvarar 
mycket lämplig och 10 mycket olämplig. I vissa fal, då objekt uppvisar likhet med 
barriärer kan högre värden använts. Vid beräkningen av den slutliga totalvikten eller 
lämplighetsgraden multipliceras parameterns slutvikt med klassens vikt. (Jankowski 
& Richard, 1994)  
 
Jag har i min idé för hantering av kulturlandskapet samarbetat med Samuel Björklund 
på Arkeologikonsult. Vi har bedömt fornlämningarna som de mest skyddsvärda och 
utifrån resultatet av min metodutveckling här ovan har vi diskuterat olika parametrar 
med slutvikter och ingående klasser med vikter enligt tabell 7. I första hand har vi 
utgått från resultatet från område 1 när vi satt upp kriterierna.  
 
Riksintressen, länsintressen och områden klassade som värdefulla odlingslandskap är 
värdefulla och viktiga, men det är inte helt omöjligt att lokalisera en gasledning till 
dessa områden. De bör givetvis undvikas men eftersom gasledningen inte innebär ett 
så stort bestående ingrepp i landskapet är det ändå möjligt att med stor försiktighet 
lägga en gasledning genom till exempel ett riksintresse. Parametern intresse har fått 
slutvikten 15. Riksintressen ger vi dock ett motstånd på 9 medan länsintressen 
tilldelas motståndet 7 och värdefulla odlingslandskap 5. 
 
Befintliga fornlämningar tas hänsyn till i två parametrar. För det första anser vi själva 
fornlämningen och en radie på 15 meter kring denna som helt olämplig och områden 
15-30 meter kring fornlämningen som olämpligt för exploatering. För det andra vill vi 
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ta hänsyn till fornlämningstätheten och via klusteranalyser helt undvika områden med 
tät förekomst av fornlämningar. Områden med medelstor fornlämningstäthet tilldelas 
ett motstånd på 6. Dessa parametrar tilldelas en slutvikt på 30 respektive 15. 
 
När det gäller åkermarkens utbredning har vi bedömt åkern på skifteskartorna som 
den mest avgörande för förekomsten av fornlämningar. Då denna är tidskrävande att 
lokalisera nöjer vi oss med häradskartans åkrar, dessa täcker minst 95 % av 
skifteskartornas åker, yttergränserna är visserligen långtifrån desamma men för att 
metoden överhuvudtaget ska fungera måste den baseras på häradskartans åker. 
Områden med åker tilldelas ett medelhögt motstånd på 4. Medan områden i anslutning 
till åkerns kanter inom 75 meter inåt och utåt från kanten på åkern tilldelas ett totalt 
motstånd; 10. Denna parameter tilldelas också slutvikten 15. 
 
Lutningsgraden har vi bedömt som den mest väsentliga höjdmodellen för detta 
ändamål. Lutningsgradens inverkan på förekomsten av fornlämningar varierar mellan 
olika områden, men vi har utifrån område 1 konstaterat att en lutningsgrad på 0-1 % 
utgör en mycket liten risk för förekomst av fornlämningar. Områden med 1-3 % 
bedömer vi som mycket olämpliga för anläggning av gasledning, då de flesta 
fornlämningarna ligger inom dessa områden. Områden med 3-5 % lutning bedömer vi 
som förhållandevis olämpliga, här finns det dock inte lika tätt med fornlämningar som 
i de förra områdena. 
 
Jordarterna har stor betydelse när det gäller lokaliseringen av gasledningen för 
kostnaden, men här tittar vi i första hand på i vilka jordarter det finns risk att träffa på 
fornlämningar. Kant zonen mellan morän och lera låter vi liksom kanten på 
häradskartans åker bli 75 meter och hit anser vi det vara mycket olämpligt att 
lokalisera gasledningen, motstånd 10. Även själva områdena med jordarterna morän 
och silt/lera bör undvikas, dessa tilldelas motstånd på 8. Att lokalisera gasledningen 
till områden med sand och grus eller sand och block kan innebära att man träffar på 
fornlämningar men vi har ändå tilldelat dessa områden en motståndsvikt på 5.  
   
Vi har även funderat kring parametrar som hanterar närhet till vatten och färdvägar. 
Men då dessa är svårhanterliga har vi undvikit att blanda in dem som parametrar i 
vårat förslag för viktat överlägg. Många åar och vattendrag har flyttats och sjöar och 
våtmarker har sänkts under de stora omdaningarna av landskapet. Landhöjningen som 
också är en viktig faktor att ta hänsyn till ser olika ut i olika delar av landet. Äldre 
färdvägar som inte finns bevarade är dåligt dokumenterade. 
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Tabell 7: Min ide om en viktning 
Parametrar Klass Vikt Egenvärde/

slutvikt 
(%)

Totalvikt

Intresse riksintresse 9 15 135

länsintresse 7 15 105

värdefullt odlingslandskap 5 15 75

"inget intresse" 1 15 15

Fornlämning fornlämning + buffert 15 m 50 30 1500

fornlämning + buffert 15-30 m 10 30 300

fornlämning + buffert >30 m 1 30 30

Fornlämningstäthet fornlämningstäthet tät 10 15 150

fornlämningstäthet medeltät 6 15 90

fornlämningstäthet obefintlig 1 15 15

Åker häradskartan åker häradskartan 4 15 60

åker häradskartans ytterkant +75 m 10 15 150

Lutning 0-1% lutning 1 12,5 12,5

1-3% lutning 10 12,5 125

3-5% lutning 8 12,5 100

>5% lutning 1 12,5 12,5

Jordart morän kant mot lera +75 m 10 12,5 125

morän och lera/silt 8 12,5 62,5

sand och grus/sand och block 5 12,5 62,5

organiska jordarter, berg, fyllning 4 12,5 50  
 

Utvärdering  
”Dagens landskap är en komplex mosaik som består av olika delar från skilda 
tidsepoker” (Ihse & Skånes 2001). Historiska lämningar så som fornlämningar, 
kyrkor, gamla vägar, byggnader, modern arkitektur, infrastruktur med motorvägar och 
järnvägar, industrier, jord- och skogsbruk blandas med lämningar efter tidigare 
industrier, igenväxande övergivna åkrar och vägar som inte används längre. Vi ser 
alla olika på det landskap vi har omkring oss och värderar det på olika sätt beroende 
på vad vi har för kunskap och referens. Kulturgeografen ser värden som är knutna till 
människans verksamhet, naturvårdaren framhåller helt andra värden knutna till 
växterna och djuren, bonden ser och uppskattar vissa saker medan barnen som leker 
ser på landskapet på ett helt annat sätt. En MKB bör ta hänsyn till alla dessa värden 
och väga dem mot varandra. Stora delar av dessa värden kan emellertid beskrivas 
utifrån historisk kontinuitet och olika sammanhang som de kan knytas till. Historien 
och kontinuiteten är viktiga för oss människor så väl som för flertalet biologiska 
värden m. fl. därför är dessa också viktiga att värna om i samband med exploateringar.  
 
Kulturparametrarna måste prövas för att anpassas lokalt till rådande omständigheter. 
Vill man som i detta fall undvika fornlämningar är det viktigt att utgå från platsen och 
de tider som kan vara aktuella för förekomster av fornlämningar iden aktuella 
omgivningen. Man bör alltså utgå från de redan väl kända och dokumenterade 
fornlämningarna i området och utifrån dessa tillsammans med häradskartans åkrar, 
lutningsgraden och jordarterna för att skapa en bild av hur olika typer av 
fornlämningar ligger i landskapet. Här är det bronsåldern som dominerar och 
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merparten av fornlämningarna påträffas i och kantzonerna kring moränhöjderna den 
flacka terrängen lutning på 1-3 %.  

Slutsats 
Ett system för att förhållandevis enkelt fånga fornlämningsbilden i ett område bör 
utgå från de redan kända och dokumenterade fornlämningarna i FMIS. Utifrån dessa 
tillsammans med åkermarkens utbredning i häradskartan, analyser av lutningsgraden 
och jordarterna fångas huvuddragen i hur olika typer av fornlämningar ligger i 
landskapet. Parametrarna måste för varje plats prövas och anpassas till lokalt rådande 
omständigheter. Det är viktigt att ta hänsyn till vilka tidsperioder som kan vara 
aktuella för den specifika platsen.  
 
Att basera metoden på en kombination av bildbehandling och GIS (ArcView 9.0 med 
tillhörande extensioner) visade sig tidskrävande men fungerande. Resultatet blev 
tydligt och lättöverskådligt. Den data som behövs är således häradskartor, 
jordartskartor och höjddata samt information om fornlämningar från FMIS.  
 
 

 
Att försöka hitta den primära åkermarken är alldeles för tidskrävande men att nöja sig 
med att extrahera häradskartans åker vilket ger en bild av åkermarkens utbredning vid 
1900-talets början. Detta borde täcka minst 95 % av de marker som är åker på 1700-
talet. De äldre åkrarna som brukats med hacka och grävkäpp eller årder har helt andra 
förutsättningar som bestämmer var i landskapet de förekommer.  
 
Tyvärr fungerade inte kommandot Weighted Overlay för sammanvägning av olika 
parametrar i viktade sammanställningar. Varför endast en diskussion om hur olika 
parametrar borde hanteras för ett system som hanterar kulturvärdena i landskapet. 

Sammanfattning  
Uppsatsen utgör en metodutveckling för hantering av kulturmiljö värden i landskapet 
och framförallt undvikande av dolda fornlämningar i samband med lokalisering av 
gasledning i MKB. Idén är att med hjälp av åkermarkens utbredning i olika kartor 
hitta ett system för var den äldsta åkern legat och hur fornlämningarna förhåller sig 
till detta. Med hjälp av bildhantering och GIS extraheras och rektifieras åkermarken 
från häradskartan och den ekonomiska kartan från 1950-talet. Dessa extrakt av åkerns 
utbredning används tillsammans med skifteskartor, jordartskartor, uppgifter om kända 
fornlämningar och höjddata för att skapa parametrar för var fornlämningarna ligger. 

Bild 2: Systemet baseras på mjukvaran, data samt 
mina modeller och metoder. 
 



 34 

Utifrån åkermarkens läge och utbredning i olika tider, lutningsgraden och jordarterna 
avgörs alltså var i landskapet det bör förekomma fornlämningar, kända så väl som 
okända och vart det är lämpligt att lokalisera en exploatering som inte ska stöta på 
fornlämningar i onödan. 
 
Metoden har utarbetats och testats i tre försöksområden. Då den gamla ekonomiska 
kartan används som ett av huvudinstrumenten i metoden har dess bladindelning fått 
utgöra avgränsningen för områdena. Två av områdena ligger i Västmanland i 
odlingsbygd och det tredje området ligger i södra Dalarna i bergslagsbygd. 
Slutresultatet visar framförallt att det är svårt att skapa ett heltäckande system som 
fungerar överallt. De tre områdena är mycket olika i sin karaktär och 
fornlämningsbilderna ser helt olika ut. Då det första området är mycket rikt på 
fornlämningar med framförallt förhistoriska gravar, boplatser, lösfynd och flera 
skålgropsförekomster har det andra området ett antal lösfynd som visserligen är 
mycket intressanta, en grav, en boplats och ett antal rester av bytomter. Det tredje 
området domineras helt av bergsbruket. Här finns förutom gruvor, hyttor, 
hammarsmedjor och uppfodringsanläggningar en boplatslämning och en 
kolerakyrkogård men även ett lokstall, ett bryggeri och en kvarn. Metoden för att 
karakterisera fornlämningsbilden och utifrån denna finna oupptäckta fornlämningar 
måste anpassas lokalt för varje aktuellt tillfälle. Det är emellertid tydligt att det 
fungerar att utifrån kända fornlämningar, åkern i häradskartan, höjddata och 
jordartskartor förutse var det är sannolikt att det finns flera fornlämningar. 
 
För en fullständig MKB krävs hänsynstaganden till såväl kulturella värden som till 
geologi, markanvändning och terräng, topografi, naturvård och friluftsliv. Dessutom 
krävs säkerhetsavstånd till befintlig bebyggelse. Att värdera landskapets olika värden 
är en viktig uppgift som kräver kompetens inom många områden. Med hjälp av multi-
criteria evaluation, är det möjligt att väga samman flera olika parametrar och vikta 
dem mot varandra för att få en total bedömning av vart en exploateringen bör 
lokaliseras. Nu fungerar emellertid inte denna funktion, i min version av GIS-
programmet. Varför jag bara diskuterat en möjlig sammanvägning. Här har endast 
kulturella värden som berörs av en lokalisering av gasledning hanteras, 
fornlämningar, eventuella förekomster av ej kända fornlämningar, riksintressen, 
länsintressen och områden klassade som värdefulla odlingslandskap. 

Källor 

Litteratur: 
Antonsson, H. & Gustafsson, M. (2004) Identifiering av samband i landskapet, ett  

pilotprojekt för tillämpning inom transport- infrastruktur. EKLIPS-rapport,
 kulturmiljö och kvartärgeologi. Väg och transportforskningsinstitutet. 
Burenhult, G. (1983) Arkeologi i Sverige 1, Fångstfolk och herdar. Höganäs. 
Burenhult, G. (1983) Arkeologi i Sverige 2, Bönder och bronsgjutare. Höganäs. 
Burenhult, G. (1983) Arkeologi i Sverige 3, Samhällsbyggare och handelsmän. 

Höganäs.  
Cserhalmi, N. (1997) Fårad mark, handbok för tolkning av historiska kartor och  

Landskap. Tidsskrift för hembygdsvård temanummer årg. 78, Nr 6, Bygd och 
Natur, Stockholm. 

Eklund, L. (2000) Geografisk informationsbehandling, metod och tillämpning. 



 35 

 Byggforskningsrådet. Stockolm.  
Flygare, I. A. & Isacsson, M. (2003) Jordbruket i välfärdssamhället 1945-2000. Det  

svenska jordbrukets historia del IV. Natur och kultur/Lts förlag. 
Förstudie Bergslagen 2005 Naturgas till Bergslagen, Naturgas Mellansverige  

Förstudie feb.2005. SWECO 
Gadd, C.-J. (2000) Den agrara revolutionen 1700-1870. Det svenska jordbrukets 

historia del III. Natur och kultur/Lts förlag. 
Hall, O. & Arnberg, W. (2002) “A method for landscape regionalization based on 

fuzzy memdership signatures”, Landscape from Space, Geographical Aspects 
on Scale, Regionalization acd Change Detedtion. Meddelande Nr 116 / 
Department of Human Geography, Stockholm University. 

Ihse M. & Skåne, H. (2001) Hägnadslandskapet ett levande kulturarv s. 88-91, i Plats 
landskap Karta, En vänatlas till Ulf Sporrong. Kulturgeografiska institutionen, 
Stockolms universitet 

Jankowski & Richard, (1994) Integration of GIS-based suitability analyses and 
multicriteria evaluation in a spetial decision support system for route selection. 
Environment and Planing B: Planing and Design, volume 21. 

Morell, M. (2001) Jordbruket i industrisamhället, 1870-1945. Det svenska 
jordbrukets historia del IV. Natur och kultur/Lts förlag 

Myrdal, J. (1999) Jordbruket under feodalismen 1000-1700. Det svenska jordbrukets 
historia del II. Natur och kultur/Lts förlag. 

Tollin C. (1991) Ättebackar och ödegärden, De äldre lantmäterikatorna i  
kulturmiljövården Riksantikvarieämbetet. 

Tollin C. (2004) ”Historien i Landskapet – om metoder att beskriva agrarlandskapet 
och dess komponenter”, Bebyggelsehistorisk tidskrift 2004(47). 

Welinder, S., Petersen, E. A. & Widgren, M. 2004. Jordbrukets första femtusen år, 
4000 f. Kr-1000 e Kr. Det svenska jordbrukets historia del I. Natur och 
kultur/Lts förlag. 

Wästfelt, A. 2004. ”Identifying Landcover qualities from Satellite Images”,   
Continuous Landscapes in Finite Space, Making Sense of Satellite Images in 
Social Science. Hugo förlag, Stockholm 

 

Källor från Internet: 
www.arkeologi.uu.se/ark/education/ppt/SN2005_files/frame.htm  
www.fmis.raa.se/fmis 
www.gimp.org  
www.lantmateriet.se 
www.smedjebacken.se 
sv.wikipedia.org/wiki/Megalitgrav  
www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=1009 (Höjddata) 
 

Kartmaterial: 
Ekonomisk karta 11 G Västerås 11 f Svedevi, skala 1:10 000, karterad 1962 
Ekonomisk karta 11 G Västerås  8f Sörgärdsbo, skala 1:10 000, karterad 1963 
Ekonomisk karta 12 F Ludvika  3f Smedjebacken, skala 1:10 000, karterad 1964 
Häradskartan 1922 Kolbäck skala 1:20 000 
Häradskartan 1922 Salbohed skala 1:20 000 



 36 

Topografiska kartan, digital, raster, Lantmäteriverket Gävle 1998:  11 Gso 
Topografiska kartan, digital, raster, Lantmäteriverket Gävle 1998:  11 Gno 
Topografiska kartan, digital, raster, Lantmäteriverket Gävle 1998:  12 Fso  
Jordartskarta digital, SGU, b11 Gso.tif 
Jordartskarta digital, SGU, b11 Gno.tif 
Jordartskartor skala 1:50 000 Sveriges geologiska undersökning Ser. Aa N:o 181,  

Blad Smedjebacken, Kartografiska Institutet 1937. 
 
Skifteskartor: 
Dingtuna sockenn, Västmanland 
Forkesta  1768, storskifte  
Hamra   1779, storskifte  
Tängby 1776, storskifte 
Svedvi sockenn, Västmanland 
Berga  1797, storskifte  
Brånsta 1729, geometrisk avmätning 
Ekeby  1790, storskifte 
Fjälllsta 1783, storskifte 
Hillsta  1788, storskifte 
Prästgården 1780, avmätning 
Åby  1795, storskifte 
Årby  1787, storskifte 
Säby sockenn,Västmanland 
Borgby 1720, geometrisk avmätning 
Brunna  1728, geometrisk avmätning 
Håskesta 1768, storskifte 
Åskebro 1802, storskifte 
Västerfärnebo sockenn, Västmanland  
Finnbo  1790, storskifte 
Hedbo  1779, storskifte 
Norrsalbo 1776, storskifte 
Salbohed 1778, avmätning 
Sand  1806, storskifte  
Sörgärdsbo 1761, storskifte 
Sörsalbo 1768, storskifte 
Fläckebo sockenn, Västmanland 
Näs  1803, storskifte 
 



 

 

Bilaga I 
 

SWECO:s viktingsförslag 
 
Parametrar Egenvärde/slutvikt (%) Prioritet

Geoteknik 28,4 1
Natur 27,8 2
Markanvändning 14,2 3

Kultur 12,5 4
Terräng 10,7 5
Topplogi 4,3 6
Friluftsliv 2,2 7 
Tabell 1: prioritering av parametrar och dessas egenvärden 
/slutvikter. 
 
Parametrar Klass Vikt Egenvärde/

slutvikt 
(%)

Totalvikt

Geoteknik morän, sand, silt, grus och lera 2 28,4 56,8

Geoteknik berg 6 28,4 170,4

Geoteknik organiska jordarter 10 28,4 284

Natur Ängs- och hagmarker klass 1 2 27,8 55,6

Natur Ängs- och hagmarker klass 2 3 27,8 83,4

Natur Ängs- och hagmarker klass 3 4 27,8 111,2

Natur Ängs- och hagmarker klass 4 5 27,8 139

Natur naturvärden och naturvårdsavtal/områdesskydd 4 27,8 111,2

Natur riksintressen 6 27,8 166,8

Natur biotopskydd, nyckelbiotop, sumpskog eller naturreservat 8 27,8 222,4

Natur Natura 2000 9 27,8 250,2

Natur nationalpark 999 27,8 27772,2

Markanvändning öppen mark:åker 1 14,2 14,2

Markanvändning strandskydd 4 14,2 56,8

Markanvändning vattenskyddsområd 5 14,2 71

Markanvändning skog/hygge 6 14,2 85,2

Markanvändning stora tätorter +200m, bebyggelse, byggnader+XXm 999 14,2 14185,8

Markanvändning fruktodling 10 14,2 142

Kultur riksintresse 2 12,5 25

Kultur fornminne 4 12,5 50

Kultur värdsarv 2 12,5 25

Terräng fast mark 1 10,7 10,7

Terräng vatten 50 10,7 535

Topplogi 0-5% lutning 1 4,3 4,3

Topplogi 5-10% lutning 3 4,3 12,9

Topplogi 10-15% lutning 6 4,3 25,8

Topplogi 15-20% lutning 10 4,3 43

Topplogi >20% lutning 50 4,3 215

Friluftsliv Riksintresse 5 2,2 11  
 
Tabell 2: Viktning av klasser inom parametrarna. 

  


