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Sammanfattning
Den relativt nya tekniken LiDAR har gjort det möjligt att undersöka och kartera landformer på ett mer
effektivt sätt än tidigare. Syftet med arbetet var att undersöka hur väl LiDAR-data lämpar sig för att
studera de strandvallar som finns i nordöstra Skåne och sydvästra Blekinge. Metoden har mestadels
bestått av GIS-arbete i ArcMap, där vi i kartbilderna illustrerat terrängen med terrängskuggning
alternativt terränglutning. Det vi fick ut från GIS-metoden har vi sedan kontrollerat ute i fält. Med LiDAR
har vi fått en detaljrik bild över strandvallarna. Det har visat sig att terränglutning är den bäst lämpade
metoden för det syfte vi arbetat mot. Dessa kartor har sedan gått att jämföra med tidigare forskning om
hur strandvallarnas förekomst ser ut. Strandvallarna kan även kopplas till de strandförskjutningskurvor
som tidigare gjorts i området. Slutligen kan vi konstatera att LiDAR är en utomordentlig metod för att
studera strandvallar.
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Inledning
Spåren från den senaste istiden kan vara svåra att läsa av i terrängen då oftast diverse hinder
försvårar sikten. På senare år har en ny teknik blivit allt mer tillgänglig vilket öppnar upp för
nya möjligheter. Tekniken är den så kallade LiDAR (Light Detection And Ranging) eller
kanske mera känd som laserskanning. Laserdatan har en förmåga att skala bort träd och annan
vegetation, vilket gör att en analys från ovan blir mer sammanhängande. Tidigare har sådana
här analyser gjorts med hjälp av flygfoton, där träd och vegetation inte går att ta bort
(Johnson, Fredin, Ojala & Peterson 2015, s. 250). Laserdatan har med andra ord förbättrat
förmågan att se landformer och är därför att rekommendera för kartläggningen av dessa
(Peterson & Smith 2013, s 4).
Karin Hellberg (1971a) skrev på 70-talet en avhandling, ”Inlandsisens recession och den
senglaciala strandförskjutningen i västra Blekinge och nordöstra Skåne”. Hellberg
undersökte lokalerna Hanö, Listerlandet, Ryssberget och Ivösjöns sänka och utgör en lämplig
utgångspunkt för vårt arbete med LiDAR-data.

Syfte och avgränsningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl LiDAR-data funkar för att kartera de
senglaciala strandlinjer och strandvallar som bildats intill dessa i nordöstra Skåne och
sydvästra Blekinge.

Frågeställningar
För att få svar på det syfte vår undersökning grundar sig på har vi ställt fem frågor som ska
leda arbetet. Fråga 1-3 rör laserskanningens potential att urskilja strandlinjer medan fråga 4-5
rör geomorfologiska tillämpningar av LiDAR.

1. I vilken utsträckning går det att se strandvallar i LiDAR-baserade kartor beroende på
vilket verktyg som används och hur det används i ArcMap?
2. Vilka hinder i terräng och vegetation utgör ett problem vid tolkning av LiDAR-kartor?
Vad går att kontrollera?
3. Hur ser strandvallarnas förekomst ut? Går det att koppla strandvallarna till tidigare
forskning inom ämnet?
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Bakgrund
Bakgrunden består av en kort beskrivning av tekniken LiDAR. Sedan följer två avsnitt som
tar upp Östersjöns utveckling och vad som tidigare har skrivits inom ämnesområdet. Det hela
avslutas med en landskapsanalys som beskriver de områden vi har undersökt.

LiDAR-teknik
LiDAR-teknik, ”LiDAR, Light Detection And Ranging”, bygger på insamlande av
tredimensionell data från omgivningen. Från ett flygplan eller ett annat fordon med en sensor
skickas korta ljuspulser i form av laser mot markytan och studsar mot objekt (figur 1), till
exempel byggnader, vegetation eller bar mark (Harrie 2014, sid 130-131). Resultatet från
inskanningen består av punkter med kända plan- och höjdlägen, och alla punkter finns
samlade i det så kallade punktmolnet. Punkterna i punktmolnet måste sedan klassas till
exempelvis mark eller vatten. Detta görs automatiskt och blir på så sätt inte alltid rätt. Genom
stickprov och felsignaler kan punkter rättas manuellt. Då det är svårt att upptäcka de punkter
som har en felaktig klassificering kan felaktiga punkter fortfarande finnas kvar efter denna
manuella rättning (Lantmäteriet 2015d, s 8). Slutligen går det sedan att filtrera bort punkter
klassade som vegetation och bebyggelse (Stocklassa Palmlöv 2015, s 7) och det går då att få
en bild på hur markskiktet ser ut.

Figur 1 - Representation av hur laser inskanningen utförs med flygplan.
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nya-kartor-over-norra-Sverigesskogar/ [2016-04-17]

Punkternas läge i det tredimensionella planet bestäms genom att mäta vart reflektionspunkten
härstammar från. Då ljusets hastighet är känd kan avståndet från det att laserstrålen lämnar
6

sensorn till det att strålen kommer tillbaka beräknas. En tredimensionell koordinat för
reflektionspunkten kan beräknas då laserns position och riktning är kända. Laserstrålarna
skickas ut i en hastighet på fyra nanosekunder och ger på så sett en pulslängd på 1,2 meter.
Detta kombinerat med att flera laserstrålar kan skickas ut samtidigt i olika riktningar, kan ett
större område skannas in snabbare. Kvalitén hos punktlagret beror helt på hur punkttätheten
ser ut. Punkttätheten berättar hur många laserstrålar som finns inom en kvadratmeter, ju fler
punkter desto bättre kvalitet (Harrie 2014, sid 130-132).

Östersjöns utveckling
Sedan den senaste istiden, Weichsel-istiden, och avsmältningen av landisen som påbörjades
för 22 000 år sedan (Lundqvist 2009, s 124), har Östersjön genomgått en rad förändringar.
Till en början låg världshavet ca 120 meter lägre än dagens läge och till följd av
isavsmältningen började världshaven därefter stiga, så kallad eustatisk höjning. Ismassorna
försvann från Skåne för ca 15 000 år sedan och då minskade även trycket på jordskorpan
under dem vilket ledde till att landområdena började höja sig, så kallad isostatisk höjning
(Björck & Svensson 2009, s 138).

Havsytans högsta läge, högsta kustlinjen (HK), satte sina spår i form av strandmärken (Björck
& Svensson 2009, s 139). HK:s läge skiljer sig runt Östersjön beroende på hur mycket
jordskorpan varit nedtryckt, vid vilken tidpunkt isen har dragit sig bort från området och hur
mycket världshaven har hunnit stiga när HK utbildades (Lundqvist 2009, s 125).

Östersjöns olika stadier
Östersjön har de senaste 15 000 åren haft flera olika namngivna stadier. Det första stadiet,
Baltiska issjön (15 0000-11 550 år sedan), dränerades och dämdes i perioder (Björck &
Svensson 2009, s 139).

När Östersjöområdets vattenyta återigen befann sig i samma nivå som Västerhavet inleddes
nästa stadie, Yoldiahavet (11 550-10 800 år sedan). Under denna tid var landhöjningen runt
södra Östersjön mycket snabbare än havsytans stigning vilket medförde att Sydsverige,
Danmark, Bornholm och norra Tyskland var ett sammanhängande landområde (Björck &
Svensson 2009, s 139).
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Nästa stadie heter Ancylussjön (10 800-9 500 år sedan) som kännetecknades av att den bestod
av sötvatten. Dess utlopp fanns i Göta älvdalen och Otteidsundet och på grund av
landhöjningen blev dessa sund smalare och grundare och sjöns vattenyta steg. Vattennivån
steg mycket snabbt i södra Östersjön och Hanöbukten dränktes på några hundra år. När
landhöjningen sedan hade avtagit i södra Sverige steg fortfarande havsytan och dränkte på så
sätt de låglänta kusterna. Slutet av Ancylusfasen kännetecknas av att bräckt vatten började
strömma in genom Bälten och Öresund (Björck & Svensson 2009, s 140-141).

Figur 2 – Strandförskjutningskurva för Blekingekusten (efter Berglund & Sandgren 2010, figur 10). Här
syns utvecklingen av strandlinjens läge från Baltiska issjön till modern tid. Här går det tydligt att se
Baltiska issjöns tappning som börjar efter 30 meter.
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Figur 3 - Strandförskjutningskurva för Årup området, söder om Bromölla (Lagerås, Yassin & Svensson
2006, figur 8). Den streckade linjen kan kopplas till linjen hos figur 2.

Under det efterföljande stadiet, Littorinahavet (9 500-3 000 år sedan), steg havsytan snabbare
än landhöjningen i södra Sverige. Mellan 7 800 och 5 700 år före nutid i Skåne och Blekinge,
avsattes den högsta postglaciala strandvallen, Littorinavallen (Björck & Svensson 2009, 141142).

Strandvallar
Östersjöns variationer i vattennivå har satt sina spår i terrängen i form av strandvallar som
bildats genom vågverkan. Förutom vid HK så har ett flertal andra strandvallar avsatts
nedanför HK då landhöjningen exponerade nya ytor och nyblottat lösmaterial där strandvallar
kunde bildas (Näslund 2014, s 3). Dessa strandvallar är uppbyggda av klapper och grus och
under Baltiska issjön avsattes ett flertal vallar på de sluttande ytorna (Persson 1995, s 46 &
Ringberg 1991, s 51-52).
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Tidigare forskning
Tidigare forskning om senglaciala strandvallar, strandhak och deltaytor har varit av intresse
för denna undersökning för att bättre förstå bildandet av dessa samt utseende och
materialsammansättning. Karin Hellberg (1971a) har skrivit om detta i sin avhandling
publicerad 1971. I denna undersöks Hanö, Listerlandet, Ryssberget och Ivösjöns sänka
(Hellberg 1971a, s 6). Hellberg redovisar hur spåren av strandlinjer ser ut på de olika
lokalerna och hon kompletterar denna information med bild över strandvallarna och även en
höjdprofil (figur 4, 5 och 6). Samtliga strandvallar på sydsidan av Listerhuvud är numrerade
och beskrivs på ett mycket detaljerat sätt (Hellberg 1971a, s 29-40).

Figur 4 – Höjdprofil över Ryssbergets sydspets (Hellberg 1971a, figur 20).
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Figur 5 – Höjdprofilerna över Listershuvud och Getabjär (Hellberg 1971a, figur 13).

Figur 6 – Höjdprofiler över Hanö. Här har två profiler gjorts på öns västsida (Hellberg 1971a, figur 19).

Hellberg tar även upp strandvallarnas konnektivitet, det vill säga hur de olika lokalerna
korrelerar. Hellbergs resultat visar att på exempelvis Listerlandets berg sammanfaller
huvudnivåerna, det vill säga nivån för den högsta vallen hos varje lokal, till en eller två vallar.
Hellberg går in på att strandvallar av samma ålder befinner sig på olika nivåer på olika lokaler
på grund av variationerna i markytans lutningsgrad och vilket material och vilken
materialmängd lokalerna har (Hellberg 1971a, s 45-46).
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Inom GIS-området har en artikel publicerats av Ojala, Palmu, A. Åberg, S. Åberg och Virkki
(2013) som behandlar hur de utifrån observationer i form av stratigrafiska och morfologiska
punkter skapat en databas för att bättre studera Östersjöns historia (Ojala et al. 2013, s 127128). Vidare använder de ett punktlager varav de med hjälp av ArcGIS skapat en DEM
(Digital Elevation Model) med en upplösning på 2 meter. Med denna modell har de
konstruerat en terrängskuggning som de sedan kombinerat med digitala kartor och ortofoto
(Ojala et al. 2013, s 134). Målet med studien har varit att skapa en databas som kan användas
vid framtida forskningar. Forskare kan på så sätt välja den datan som anses vara relevant i
deras forskning (Ojala et al. 2013, s 140).
Andra forskningar som även berör ämnet är bland annat en artikel som Johnson, Fredin, Ojala
& Peterson (2015) har skrivit vid namn“Unraveling Scandinavian geomorphology: the
LiDAR revolution”. I denna har de tydligt visat hur väl LiDAR kan visualisera olika
landformer. Även en artikel skriven av Challis, Forlin och Kincey (2011) tar upp hur man kan
visualisera LiDAR-datan på ett bra sätt.

Landskapsanalys
Studien har utförts i delar av nordöstra Skåne och sydvästra Blekinge. Områdena omfattar
Balsberget och Ivön i Skåne län, Ryssbergets sydspets, Getabjär, Listershuvud samt Hanö i
Blekinge län (figur 7).

12

Figur 7 - Översiktlig karta över samtliga undersökningsområden. De löper som en linje från Balsberget
i Skåne län och till Hanö i Blekinge län. Källa: GSD-Fastighetskartan, vektor och GSD-Höjddata, grid
2+ © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892.

Lokalerna ligger alla i Sydsveriges Moränområde och är placerade på höjder och dess
sluttningar i terrängen med Kristianstadsslätten i syd/sydväst, moränområden i norr och
Blekinges kustlandskap i öst. (Persson 2009, s 145). Berggrunden i hela området består
huvudsakligen av kritbergarter och urbergsklackarna utgörs av olika sorters graniter förutom
på Ryssberget där metavulkanit, gnejs av vulkaniskt ursprung, finns (Ringberg 1991, s 21-28).
Samtliga områden som studerats når till någon del över högsta kustlinjen (Hellberg 1971b, s
53, Persson 1995, s 46 & Ringberg 1991, s 51), vilket har varit ett motiv vid valet av lokaler
för undersökningen.

Balsberget, som ligger strax norr om Kristianstad (figur 7), sticker upp rejält med sin höjd på
cirka 100 meter i det platta landskapet. Berget består till största del av graniter och
kritavlagringar (Wallsten 2003, s 7). På bergets sluttningar förekommer kalksten som har
eroderats av vatten och bildat ett grottsystem (Wallsten 2003, s 11). Jordarterna i området
består till största del av morän och urberg på själva berget. Moränen är i söder mycket
blockrik och på sina ställen finns det även områden med klapper och svallsediment (Ringberg
1991). HK ligger på 53 meter (Ringberg 1991, s 51). Vegetationen domineras av bokskog.
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Ivön, mitt i Ivösjön (figur 7), har en högsta höjd på 134 meter där HK ligger på ca 54 meter
(Ringberg 1991, s 51). I undersökningsområdet dominerar sandig morän med ett fåtal fläckar
med postglacial sand och svallsediment (Ringberg 1991). Bokskog dominerar här, dock med
flera inslag av granplanteringar av olika ålder. Stengärden är ett vanligt förekommande inslag
i undersökningsområdet.

I utkanten av Sölvesborg (figur 7) börjar Ryssberget höja sig över landskapet och närmast
Sölvesborg ligger Ryssbergets sydspets. HK ligger här på ca 55 meter (Persson 1995, s 46).
Jordarterna här är huvudsakligen svallsediment, klapper och sandig morän, och det finns flera
områden med blottat berg (Ringberg 1991). Vegetationen på Ryssbergets sydspets består i
väst av planterad skog i olika åldrar, mestadels tall, och i öst dominerar bok.

Längre in i Blekinge, når vi vår nästa lokal på de två höjderna, Getabjär och Listershuvud
(figur 7). HK ligger här på 55 meter (Persson 1995, s 46). Jordarterna här domineras av
svallsediment i väst och klapper i öst. I den nedre delen övergår marken till sandig morän
(Persson 1995). Variationen mellan tallskogens mosstäcke i väst och bokskogens lövtäcke i
öst ger en varierad synlighet på strandvallarna. Även här korsas skogarna av flertalet
stengärden i olika riktningar.

Den sista lokalen, Hanö, som är belägen ute i havet öster om Getabjär och Listershuvud (figur
7), befinner sig HK på 54 meter (Persson 1995, s 46). Ön har en höjd på 60 meter och
domineras i öst av urberg och i väst av sandig morän, svallsediment och klapper (Persson
1995). Ön har ett halvöppet landskap med mycket lövskog, mestadels avenbok.

Metod och material
I detta avsnitt kommer vi att ta upp de metoder som ligger till grund för vår undersökning. Det
är mestadels GIS (ArcMap 10.1) som kommer att användas genom i stort sett hela arbetet. I
GIS-programmet arbetar vi utifrån den nationella höjdmodellen och skapar med denna en
terrängskuggning (Hillshade) och terränglutning (Slope) för att hitta de spår vi är ute efter.
För att sedan försäkra oss om att informationen stämmer kommer vi att använda annat
kartmaterial och även information från fältarbete i form av GPS-punkter.
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Arbetsprocess i ArcMap
Vi har använt tre olika verktyg i ArcMap för att analysera höjddata och få fram en detaljerad
bild av de spår som kan tänkas finnas. Dels har vi använt Hillshade (terrängskuggning)
respektive Slope (terränglutning) och är en del av tillägget Spatial Analyst Tools. Vi har även
använt oss av höjdprofiler för att bättre se nivåerna på de vallar som finns längs en sluttning
hos höjdmodellen.

Hillshade ger en terrängskuggning och kan beroende på vilka värden som sätts in ge en
skuggning från olika håll. Den bild som skapas har en färgskala från svart till vitt.

Figur 8 - Verktyget Hillshade. Med detta verktyg går det att ta fram en terrängskuggning och genom att
ändra på de värden som finns går det att bestämma hur skuggningen ska visas. Azimuth bestämmer
åt vilket väderstreck solen befinner sig vid (0=N, 90=Ö osv) och Altitude bestämmer hur högt solen
står (90=direkt ovanifrån). Z-faktor bestämmer hur mycket höjdvärdena ska överdrivas. Ett högre zvärde ger en mer överdriven bild. De värden som visas är standard. ArcMap 10.1.
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Figur 9 - Exempel på tre hillshades med olika värden. Här går det tydligt att se hur en hillshade kan
anpassas genom att variera väderstreck för belysning. Källa: GSD-höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet,
diarienr. 2012/892.

Slope visar terränglutningen och ger varje pixel i rastret ett eget värde som berättar hur
mycket den lutar i grader eller i procent. Det ger på så sätt en bild utan skuggor till skillnad
från terrängskuggningen som visar en simulerad ljuskälla av en vall exempelvis.

Figur 10 - Verktyget Slope. Här går det att välja vilket värde som lutningen ska beräknas enligt. Det
går att välja mellan att visa lutningen i grader och i procent. Även här går det att ställa in ett z-värde
och för samtliga terränglutningar i vårt arbete har z-värdet varit 1. ArcMap 10.1.
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För att sedan få en liknande bild som terrängskuggningen med en färgskala från svart till vitt
måste det göras ändringar i Symbology till Stretched och Invert-rutan bockas i. Genom att
slutligen ändra på standardavvikelsen, n-värdet, går det att anpassa kontrasten (figur 10).

Figur 11 – Exempel på hur terränglutningsbilden kan anpassas. Genom att ändra på n-värdet i
Symbology går det att ändra kontrasten. Källa: GSD-höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet, diarienr.
2012/892.

Höjdprofiler konstrueras genom ArcMap. Datan har sen överförts till Excel där det finns en
bättre möjlighet till att göra grafen mer anpassad, ändra värden på x- och y-axel exempelvis.

Figur 12 - Exempel på hur höjdprofiler kan tas fram. I 3D Analyst dras en profil linje det område som vi
vill se en höjdprofil i. Denna visas sedan i en graf. ArcMap 10.1.
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Vidare har även en höjdmodell framställts av rådatan från laserinskanningen, det så kallade
punktmolnet. Med hjälp av denna har vi skapat en modell med en cellstorlek på 0,5 meter för
att på så sätt få en mer detaljrik bild vid en större skala. Hur denna har framställts framgår i
Bilaga A.

Fältmetod
Då LiDAR-datan inte alltid representerar ursprunglig markyta, då ett tätt buskage kan ses som
markyta (Lantmäteriet 2015d, s 11), har det varit nödvändigt att kontrollera detta genom att
åka ut i fält och undersöka terrängen närmare. Ett sätt att göra detta har varit att använda en
GPS och själva samla in information om de hinder som kan finnas. Kan vara allt ifrån en
stenmur till en mindre väg som inte är synlig på de kartor som finns tillgängliga hos
Lantmäteriet.

Arbetet i fält har skett under mars månad vid två tillfällen, dels för att undvika snötäckta
marker och dels för att kunna arbeta med fri sikt före lövsprickningen. Väl på plats har en
notering gjorts på hur vegetationen ser ut hos respektive område, är skogen tät eller täcker
buskar stora delar? Vi har även med hjälp av GPS markerat ut de hinder, det vill säga
stengärden eller stora block, som var placerade längs med eller på de profiler som dragits på
samtliga lokaler. Stengärden kunde, efter att de markerats, uteslutas som eventuella
strandvallar och genom att ge större stenblock en GPS-punkt så har vi tydligt kunnat se om de
sammanfaller med våra dragna profiler.

Felkällor
Då det kan finnas defekter hos LiDAR-datan kan enstaka punkter ge stora felaktigheter
(Lantmäteriet 2015a, s 5). De flesta lokaler domineras av lövskog vilket kan hindra ljuspulser
från att nå markytan. Då lövträd täcker stora delar av södra Sverige har en del av insamlingen
av data skett under ej lövbeklädda perioder. Det är även viktigt att påpeka att trots att
vegetationssäsongen är över och löven fallit från träden så kan fortfarande höga växter utgöra
ett hinder (Lantmäteriet 2015b, s 3).

Det finns även andra faktorer som påverkar laserinskanningen, på våren kan exempelvis
smältvatten påverka inskanningen då vattnet blockerar laserpulser från att nå markytan
(Lantmäteriet 2015b, s3). Vattnet blockerar inte bara punkterna utan de reflekteras också,
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vilket ger en oregelbunden punkttäthet (Lantmäteriet 2015b, s 6) Vintertid är det snön som
ställer till det då ett tjockt snölager ger en missvisande bild av markytan (Lantmäteriet 2015b,
s3).

HK har under de senaste 100 åren fått olika bestämningar (Björck 1981, s 8). För vår
undersökning har De Geer och Hellbergs bestämmelser av HK legat till grund (Persson 1995,
s 46 & Ringberg 1991, s 51). Det är inte helt säkert att det är dessa värden som är de rätta och
det måste därför tas till åtanke under arbetets gång.

Material
Det material som används i denna undersökning kommer i huvudsak från Lantmäteriet.
Materialet består främst av den laserskannade datan och diverse andra kartunderlag för att
kunna se vart exempelvis vägar går. Här förklaras även vilken typ GPS (Global Positioning
System) som har använts.

GSD-Höjddata, grid 2+
Denna nationella höjdmodell har skapats genom att landskapet har skannats med laser från ett
flygplan (Lantmäteriet 2015b, s 4). För bästa resultat behöver skanningen ske när
laserstrålarna enkelt kan nå marken, ju mer vegetation desto sämre resultat. Detta medför att
modellens kvalitet varierar (Lantmäteriet 2015b, s 3).

Höjdmodellen använder vi för att få fram terrängmodellen som ska ligga till grund för hela
arbetet. Höjdmodellen är producerad i raster med en upplösning på 2 meter vilket ger en
förhållandevis detaljrik modell (Lantmäteriet 2015a, s 3). En upplösning på 2 meter ger alltså
ett höjdvärde varannan meter (Lantmäteriet 2015a, s 5). Modellen har projektionen SWEREF
99 TM som kan om det är nödvändigt omvandlas till en valfri regional SWEREF-zon
(Lantmäteriet 2015a, s 4). Vi arbetar i SWEREF 99 TM så någon omvandling är inte aktuellt
för denna undersökning. Höjdsystemet är i RH 2000 som har cirka 50 000 fixpunkter på
marken vilket ger en mycket bra nationell täckning i förhållande till de tidigare systemen, RH
00 och RH 70 som har 2500 respektive 9700 (Lantmäteriet u.å.a, u.å.b och u.å.c). Nollvärdet,
det vill säga havsnivån, som används i RH 2000 är en punkt som finns lokaliserad till
Amsterdam (Lantmäteriet u.å.a).
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Laserdata
Laserdata är den ursprungliga datan från laserinskanningen, även kallat punktmolnet
(Lantmäteriet 2015d, s 4). Beroende på terrängtyp, vegetation och årstid kan punkttätheten
påverkas. Punktätheten är som tätast på öppen mark och ett område med tät vegetation kan ge
det motsatta (Lantmäteriet 2015d, s 6). En tät vegetation kan få laserpunkterna att reflekteras
enbart från vegetationen (Lantmäteriet 2015d, s 6) och låg vegetation kan dessutom i vissa fall
klassas som mark (Lantmäteriet 2015d, s 11).

GSD-Fastighetskarta, vektor
Även denna karta har projektionen SWEREF 99 TM och höjdsystemet RH 2000
(Lantmäteriet 2015c, s 5). Datan har blivit insamlad genom fotogrammetriska metoder med
flygbilder, exempelvis digitalt ortofoto. Information samlas även in genom samverkan med
andra myndigheter och organisationer (Lantmäteriet 2015c, s 7). Kartan lämpar sig väl till
arbete i skalområdet 1:5 000 – 1:20 000 (Lantmäteriet 2015c, s 5).

SGU Jordartskarta
En karta med beskrivning framtagen av Sveriges geologiska undersökning, med syfte att visa
vilken typ av jordart som finns var i Sverige. Denna karta finns både elektroniskt
(Jordartskarta © SGU) och i tryck (Persson 1995, Ringberg 1991). Kartorna i tryck är i skala
1:50 000 och visar jordarter som har en mäktighet på minst 0.5 meters djup (Ringberg 1991, s
5). Hos den elektroniska jordartskartan visas jordarter med en mäktighet på 0.5-1 meter i vissa
fall (SGU 2014, s 1).

Global Positioning System
Den GPS-enhet som vi har använt i undersökningen är en modell från Garmin med
beteckningen GPSMAP 62s. Med denna har vi tagit koordinator på större stenar, stengärden
och vägar i terrängen. Dessa har sedan lagts in i ArcMap för att på så sätt se om dessa
påverkar resultatet.
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Resultat
Fältresultat
Balsberget
På Balsberget dominerar bokskog och vid profil 1 och 2 är skogen mycket snårig. Både profil
1 och 2 går igenom ett område av klappersten (figur 13), detta kunde vi se mycket väl i fält
och det är även här vi har kunnat se strandvallar i LiDAR (figur 18). Profil 3 består till störst
del av blottat berg och några strandvallar kunde inte ses i den väldigt branta terrängen. Det
kan eventuellt finnas en vall i området med svallsediment vid profil 3 (figur 13), dock var
detta område otillgängligt i fält och huruvida det var en strandvall eller bara en skogsväg vet
vi inte.

Figur 13 - Jordartskarta över Balsberget. Profil 1 och 2 går här genom ett område med klapper. Profil 3
korsar huvudsakligen urberg och även en bit med svallsediment. Källa: Högsta kustlinjen enligt De
Geer (Ringberg 1991, s 51), Jordartskarta © SGU, GSD-Höjddata, grid 2+ och GSD-Fastighetskarta ©
Lantmäteriet, diarienr. 2012/892.

Ivön
Samtliga profiler domineras av en gles bokskog med stengärden, som tydligt går att se med
LiDAR (figur 19). I de norra delarna övergår boken till granplanteringar och strax norr om
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vägen hos profil 2 finns det en granskog där enstaka vallar är något synliga. I området finns
det även spår av odling i form av flertalet odlingsrösen. Överlag är de vallar som syns i
höjdmodellen (figur 19) väldigt otydliga i fält. Strax under nederkanten på profil 1 i söder
finns det ett grustag i anslutning till en större strandvall. Detta grustag sammanfaller med ett
område med svallsediment (figur 14).

Figur 14 - Jordartskarta över Ivön. I anslutning till profilerna dominerar morän med små inslag av
svallsediment och postglacial sand. Källa: Högsta kustlinjen enligt De Geer och Hellberg (Ringberg
1991, s 51), Jordartskarta © SGU, GSD-Höjddata, grid 2+ och GSD-Fastighetskarta © Lantmäteriet,
diarienr. 2012/892.
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Ryssbergets sydspets
På Ryssbergets sydspets går det att finna strandvallar i fält nedanför HK, som ligger på 55
meter enligt De Geer (Persson 1995, s 46). Dessa är mycket tydliga i LiDAR (figur 20).
Sydspetsen är relativt brant, framförallt på östsidan. Nedåt mot bebyggelsen planar terrängen
ut något och strandvallarna är här väldigt tydliga i fält.

Vid profil 1 (figur 20), som ligger i ett västligt läge, består vegetationen av mestadels tallskog
bortsett från den nedre delen där gran dominerar. Dessa bestånd skiljs av den västra vägen vid
profil 1 (figur 15). Strandvallarna här är inte särskilt tydliga i fält och hos granbeståndet kan
de endast anas i mosstäcket.

Längs profil 2 domineras den övre delen av ung lärk och nedanför denna, innan den stora
Europavägen, dominerar tall. Europavägen är väl synlig i höjdprofilen (figur 27). Efter
Europavägen i sydlig riktning består terrängen av blandskog fram till bostadsområdet.
Strandvallarna här är mer synliga i fält jämfört med Profil 1.

Profil 3 befinner sig i en gles bokskog. I anslutning till den övre vägen är terrängen plan då
denna plats används aktivt som aktivitetsplats. Vi kunde här tydligt se flera stora strandvallar,
framförallt i det klapperstensområde som täcker en stor del av profilen (figur 15).
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Figur 15 - Jordartskarta över Ryssbergets sydspets. Källa: Högsta kustlinjen enligt De Geer (Persson
1995, s 46), Jordartskarta © SGU, GSD-Höjddata, grid 2+ och GSD-Fastighetskarta © Lantmäteriet,
diarienr. 2012/892.

Getabjär och Listershuvud
I de norra delarna av profil 1 är det en gles tallskog som dominerar. Markskiktet består främst
av ett tjockt lager mossa, samtidigt som snår sträcker sig över marken. När man rör sig i
området ser man tydliga vågmönster som strandvallarna bildar. Rör man sig söderut längs
profil 1 kommer man till ett kalhygge med flera stengärden. Detta område är stort och tar upp
det mesta av profil 1. Mitt i kalhygget finns ett mindre parti tallskog som ganska snabbt
öppnar upp sig till kalhygge igen, allt eftersom man går söderut. Körskador från de stora
maskiner som skapat kalhygget och senare hyggesplöjning har lett till stora skador på
strandvallarna. Precis som i de norra delarna, är strandvallarna, i de södra delarna tydliga i
LiDAR (figur 22), men vallarna i söder är i fält kraftigt skadade.

Profil 2 befinner sig i bokskog. Här är det mycket block och ett par doliner finns att skåda. Vi
kunde ana strandvallar i fält, men de är inte tydliga. Allt efter som vi rör oss norrut öppnar
skogen upp sig och flera strandvallar är här mer tydliga.

Längs profil 3 dominerar även här bokskog, men i detta fall en betydligt yngre skog. Längs
stora delar av profilen består marken av klappersten, som bildar stora fält (figur 16). På en del
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ställen hittar vi mycket blottad klappersten som ser ut som att någon dumpat dem på platsen.
Strandvallarna är väldigt tydliga här och mycket svåra att missa i fält.

Figur 16 - Jordartskarta över Getabjär och Listershuvud. Getabjär är den höjd som profil 1 utgår från
och Listershuvud är höjden vid profil 3. Källa: Högsta kustlinjen enligt De Geer (Persson 1995, s 46),
Jordartskarta © SGU, GSD-Höjddata, grid 2+ och GSD-Fastighetskarta © Lantmäteriet, diarienr.
2012/892.

Hanö
Samtliga profiler på Hanö utgår ifrån fyren på öns högsta höjd. De avslutas alla strax innan
strandkanten i väst. En stor del av profil 2 löper inom bebyggt område. Trots det går det
fortfarande att tyda Littorinavallen, både genom LiDAR och i höjdprofilerna som gjorts (figur
24 och 29).

Terrängen i området är relativt öppen med inslag av buskar. I anslutning till bebyggelsen
består landskapet till mesta del av lövskog. Sluttningen upp mot fyren består huvudsakligen
av svallsediment och klapper (figur 17).
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Figur 17 - Jordartskarta över Hanö. Källa: Högsta kustlinjen enligt De Geer (Persson 1995, s 46),
Jordartskarta © SGU, GSD-Höjddata, grid 2+ och GSD-Fastighetskarta © Lantmäteriet, diarienr.
2012/892.

Terrängskuggning och terränglutning
Det finns en tydlig skillnad på strandlinjernas synlighet mellan terränglutning och
terrängskuggning. Terränglutning ger överlag en mer komplett överblick över hela området.
Terrängskuggning ger däremot en mer detaljrik bild över ett specifikt område och går att
kontrollera mer. Beroende på vilka parametrar som väljs kan ett mera specifikt område
belysas, detta medför dock att vissa områden är mycket svåra att tyda (figur 9). Vid samtliga
terrängskuggningar har vi satt Z-faktorn till 3, då det gav ett tydligare resultat jämfört med
standardvärdet 1. Beroende på läget av strandvallarna så har värdena för Azimuth och
Altitude valts efter detta.

Hos terränglutning går det att efter att verktyget Slope körts ändra olika parametrar för att
påverka och få en tydligare effekt. Detta görs alltså efter att verktyget Slope har körts och är i
sig inte en del av verktyget. Genom att ändra n-värdet i symbology så ändras ljuseffekten till
en mörkare respektive ljusare bild (figur 11). Här har vi använt oss av olika värden för de
olika områdena, för att få en så tydlig bild som möjligt.
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Figur 18 – Balsberget. A: terrängskuggning (Azimuth = 315, Altitude = 45 och Z-faktor = 3), B:
terränglutning (n=5), C: terränglutning (n=5). A och B är gjorda på grid 2+ och C är framställd av
rådatan från laserinskanningen (Bilaga A) och har en cellstorlek på 0,5m. Strandvallarna i detta
område har varit få och mycket otydliga. Källa: Högsta kustlinjen enligt De Geer (Ringberg 1991, s 51),
GSD-Höjddata, grid 2+, Laserdata och GSD-Fastighetskarta © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892.
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Figur 19 – Ett utsnitt över skillnaden mellan de olika terränglutningarna (B och C) med olika
upplösningar på Balsberget (figur 18). Vänster bild har en cellstorlek på 2 meter (GSD-höjddata, grid
2+) och höger bild 0,5 meter (laserdata). Standardavvikelsen för de båda är n=5. Det finns en tydlig
skillnad mellan de båda. Hos B går det att se detaljerna bättre och pixlarna kan inte ses till skillnad
från hos A. Vid mindre undersökningsområden passar höger bild bättre än vänster då detaljrikedomen
är betydligt bättre och mindre suddig. Källa: Högsta kustlinjen enligt De Geer (Ringberg 1991, s 51),
GSD-Höjddata, grid 2+, Laserdata och GSD-Fastighetskarta © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892.
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Figur 20 – Ivön. A: terrängskuggning (Azimuth = 0, Altitude = 45 och Z-faktor = 3), B: terränglutning
(n=5), C: terränglutning (n=2,5). A och B är gjorda på grid 2+ och C är framställd av rådatan från
laserinskanningen (Bilaga A) och har en cellstorlek på 0,5m. Här är strandvallarna inte speciellt tydliga
men går ändå att urskilja. Källa: Högsta kustlinjen enligt De Geer och Hellberg (Ringberg 1991, s 51),
GSD-Höjddata, grid 2+, Laserdata och GSD-Fastighetskarta © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892.
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Figur 21 – Ryssbergets sydspets. A: terrängskuggning (Azimuth = 0, Altitude = 45 och Z-faktor = 3), B:
terränglutning (n=5), C: terränglutning (n=2,5). A och B är gjorda på grid 2+ och C är framställd av
rådatan från laserinskanningen (Bilaga A) och har en cellstorlek på 0,5m. Här är strandvallarna mycket
tydliga och förekommer i stora delar. Källa: Högsta kustlinjen enligt De Geer (Persson 1995, s 46),
GSD-Höjddata, grid 2+, Laserdata och GSD-Fastighetskarta © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892.
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Figur 22 – Getabjär och Listershuvud. A: terrängskuggning (Azimuth = 315, Altitude = 45 och Z-faktor
= 3), B: terränglutning (n=5), C: terränglutning (n=2,5). A och B är gjorda på grid 2+ och C är
framställd av rådatan från laserinskanningen (Bilaga A) och har en cellstorlek på 0,5m. Strandvallarna
är här mycket tydliga i LiDAR, i öst går det dessutom att se Littorinavallen som löper parallellt med
strandlinjen. Källa: Högsta kustlinjen enligt De Geer (Persson 1995, s 46), GSD-Höjddata, grid 2+,
Laserdata och GSD-Fastighetskarta © Lantmäteriet, diarienr. 2012/892.
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Figur 23 – Inzoomad jämförelse mellan grid 2+ (B) och rådata (C) över del av profil 3 på Listershuvud.
Vänster bild har n-värdet 5 och högra 2,5. Här går det tydligt att se en skillnad mellan de olika
cellstorlekarna. Hos vänstra bilden kan pixlarna ses men inte i höger bild och detaljrikedomen är
mycket större hos den högra jämfört med den vänstra. Källa: Högsta kustlinjen enligt De Geer
(Persson 1995, s 46), GSD-Höjddata, grid 2+, Laserdata och GSD-Fastighetskarta © Lantmäteriet,
diarienr. 2012/892.
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Figur 24 – Hanö. A: terrängskuggning (Azimuth = 45, Altitude = 45 och Z-faktor = 3), B: terränglutning
(n=5), C: terränglutning (n=2,5). A och B är gjorda på grid 2+ och C är framställd av rådatan från
laserinskanningen (Bilaga A) och har en cellstorlek på 0,5m. På Hanö finns strandvallarna lokaliserade
på den västra sidan, här är dessutom Littorinavallen väl synlig. Källa: Högsta kustlinjen enligt De Geer
(Persson 1995, s 46), GSD-Höjddata, grid 2+, Laserdata och GSD-Fastighetskarta © Lantmäteriet,
diarienr. 2012/892.
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Höjdprofiler
Höjdprofilerna har placerats vid samtliga områden där strandvallar kan ses i LiDAR. På
Balsberget där förekomsten av strandvallar är dålig har profilerna lagts i område med klapper
eller svallsediment, då det är här strandvallarna kan tänkas finnas, både i LiDAR och i fält.
Totalt har tre profiler lagts hos samtliga områden med något mellanrum för att få ett mer
utspritt resultat.

Samtliga profiler finns alla samlade i Bilaga B. Den profil som vi har bedömt visa strandvallar
på bäst sätt hos varje område har vi valt ut för en djupare analys. Vidare har profilen delats in
i område med strandvallar respektive utan strandvallar. Område med strandvallar är de
område där vi har sett vallar både i LiDAR och i fält.

Med hjälp av höjddatan inklusive höjdprofilerna har vi även tagit fram egna HK värden. De
HK-värden vi fått fram är på Balsberget: 52 m på krönet och 51,7 m vid vallens fot, Ivön:
53,4 m på krönet och 52,8 m vid vallens fot, Ryssbergets sydspets: 57,5 m på krönet och 56,7
m vid vallens fot, Getabjär och Listershuvud: 54,4 m på krönet och 53,4 m vid vallens fot och
slutligen Hanö: 54,8 m på krönet och 53,4 m vid vallens fot.
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Balsberget, Profil 1
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Figur 25 – Balsberget är den lokal där förekomsten av strandvallar är mycket låg. Här har endast vallar
kunnat ses vid nivåerna 50-52 meter.
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Ivön, Profil 2
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Figur 26 – Förekomsten av strandvallar längs med denna profil är stor. Det finns i stort sett vallar från
HK ned till 35 meter. Strandvallarna var mycket otydliga i fält, det är mestadels i LiDAR dessa kan ses
som bäst.
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Ryssbergets sydspets, Profil 2
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Figur 27 – Denna profil har dragits direkt från sydspetsen nedåt mot bebyggelsen. Här finns
strandvallar mellan 55-44 meter för att sedan bli avbruten av Europavägen som tydligt går att se i
profilen. Vallarna fortsätter söder om denna mellan 32-38 meter.
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Getabjär och Listershuvud, Profil 3
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Figur 28 – Här förekommer strandvallar i en stor skala, från 55 ner till 17 meter, och vid första halvan
från norr täcker ett stort fält med klapper ytan.
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Hanö, Profil 1
60
55
50
45

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

100

200

300

Område utan strandvallar

400

500

Område med strandvallar

600

700

HK

Figur 29 – Hos profil 1 förekommer strandvallarna på nivåerna 14-54 meter. Mellan 7 och 11 meter
finns Littorinavallen.

Diskussion
LiDAR har visat sig vara mycket effektivt för att undersöka strandvallar. Alla lokaler har
synliga vallar både i LiDAR och i fält. Dock så utmärker sig framför allt Hanö, Ryssbergets
sydspets, Getabjär och Listershuvud sig från de övriga lokalerna. På Balsberget är
förekomsten av strandvallar väldigt minimal och vi har endast kunnat tyda ett fåtal vallar i
anslutning till profil 1 och 2. Enligt jordartskartan (figur 13) består dessa områden av klapper
vilket innebär att området har varit kraftigt exponerat för havsvågor (SGU 2000, s 10). Det
södra området av Balsberget består av en mycket blockrik yta vilket kan vara resultatet av
strandprocesser, då finare material kan ha spolas bort av vågpåverkan (Svensson 1989, s 25).
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Val av verktyg
Valet av verktyg för GIS-arbetet har spelat roll. Terrängskuggning och en terränglutning ger
två helt olika bilder av markytan. Terränglutning ger en överblick över det stora hela medan
terrängskuggning endast visar beskuggningen av markytan från det håll solen står (figur 9).
Då det är möjligt att ställa in detta själv så är terrängskuggning bra när ett mindre område är i
fokus.

Det är inte bara valet av verktyg som spelar roll utan även valet av vilken cellstorlek som
väljs. Jämförs A och B som har en cellstorlek på 2 meter, med C, 0,5 meter (figur 18, 20, 21,
22 och 24), är A och B generellt bättre översiktligt då C ger en mycket grynig bild utzoomad.
Detta kan exempelvis ses på Getabjär och Listershuvud (figur 22). Den största skillnaden syns
när B jämförs med C genom att öka skalan in i ArcMap (figur 23). C blir då mycket detaljrik
medan A och B snabbt övergår till en mer suddig bild. Hos C blir mycket små landformer, i
detta fall det klapperfält som ligger i området, tydligt synbara och beroende på en mindre
cellstorlek så blir bilden mer detaljrik.

Det är även viktigt att påpeka att det resultat vi fått från terrängskuggningarna kanske inte är
det allra bästa då samtliga strandvallar inte är synliga över hela området. Att denna metod är
mindre bra för att se olika former har även tidigare artiklar påpekat (Challis, Forlin & Kincey
2011, s 288). Då terrängskuggningen endast visar skuggningen på ett objekt från en viss
vinkel är det svårt att tyda ett större område. Skuggan har även en tendens att förskjuta ett
objekt och på så sätt ge en missvisande bild av området.

I det stora hela har terränglutningen visat sig vara den bästa metoden i vår undersökning.
Detta då det går att se strandvallar över hela området till skillnad från terrängskuggningen där
det endast går att se tydliga vallar i det område som belyses av solen. Får att åstadkomma en
lika bra bild som terränglutningen så behövs det flera terrängskuggningar.

Fältmetod
Det resultat vi fått från fältmetoden har inte påverkat det slutgiltliga resultatet avsevärt
mycket. Vegetationen har i de flesta fall dominerats av lövskog. På Ivön och Ryssbergets
sydspets har det däremot förekommit områden med granskog. Då områden med lövskog i
södra Sverige främst skannats in under icke vegetationssäsong (Lantmäteriet 2015d, s 3), så
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har vi utgått från att detta stämmer, främst på grund av att samtliga modeller varit tydliga i
områden med lövskog. Att granskogen ska ha påverkat inskanningen är svårt att säga då vallar
har varit tydliga även hos dessa områden.

Stengärden har endast funnits på, Ivön, Getabjär och Listershuvud. Dessa har inte kunnat
tolkas som strandvallar på grund av dess raka utseende och har dessutom varit väl synliga
(figur 20 och 22). Större stenblock har förekommit i en liten skala och har inte funnits i nära
anslutning till våra profiler.

Strandvallarnas förekomst
Majoriteten av de strandvallar vi sett finns på höjderna från HK och ned till en 20-30 meter.
Jämförs resultatet med strandförskjutningskurvan för Blekingekusten (figur 2)
överensstämmer det att strandvallar ska finnas ned till 30 meter. De vallar som finns nedanför
denna nivå är ett större frågetecken, då de infaller under Baltiska issjöns tappning (Björck
1981), med en mycket snabb sänkning av Baltiska issjöns vattennivå. Vid jämförelse med
strandförskjutningskurvan för Årupområdet söder om Bromölla, som ligger mer centralt för
vår undersökning, överensstämmer vårt resultat bättre då denna kurva visar på att Baltiska
issjöns tappning börjar kring 17 meter (figur 3). Denna kurva är baserad på lokala data
(Lagerås, Yassin & Svensson 2006, s 25).

Strandvallarna dominerar i områden som inte ligger i lä. Dessa områden har varit kraftigt
påverkade av ostliga och sydostliga stormar samt vågor med lång våglängd (Ringberg 1991, s
50). Detta kan ses tydligt hos profil 3 vid Balsberget, Ivön och Ryssbergets sydspets (figur
30). Hos Listershuvud och Hanö har inga profiler dragits i områden som ligger i lä.
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Figur 30 – Sammanställning av samtliga lokaler ordnade från väst till öst. Här går det att se ett
mönster som visar att förekomsten av strandvallar ökar ju längre österut vi färdats. Hos de sistnämnda
lokalerna förekommer strandvallar, som kan kopplas till Baltiska issjön (figur 3), ned till ca 17 meter.
På Hanö finns dessutom Littorinavallen markerad hos profil 1. Denna var även synlig på LiDAR:n hos
profil 2 och 3, men vi valde att inte ta med detta i diagrammet då den gick igenom ett bostadsområde
(figur 24).

Vid jämförelse mellan våra profiler och Hellbergs profiler (Hellberg 1971a) går det att se
likheter. Hellberg beskriver vad strandvallarna består av, vilket vi har kunnat koppla till de
nedre strandvallarna på Ryssbergets sydspets exempelvis. Hon skriver att de består mestadels
av klapper vilket tydligt gick att se i fält (Hellberg 1971a, s 50).
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Figur 31 – Jämförelse mellan vår egen profil (figur 27) med Hellbergs profil (figur 4). Här går det tydligt
att se likheter. Vallarna vid intervallen 46-48 meter går tydligt att ses hos bägge profilerna. Även vallen
vid 39 meter kan ses tydligt hos respektive profil.

Figur 32 – Profilerna över Getabjär och Listershuvud. Vår egen profil (figur 28) har flera likheter med
Hellbergs (figur 5). Vallen vid 51 meter är ett exempel på detta.
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Figur 33 – På Hanö har liknande vallar kunnat ses hos vår profil (figur 29) och Hellbergs (figur 6).
Bortsett från Littorinavallen vid 10-11 meter så är vallen vid 34 meter ett exempel. Denna ligger på
33,4 meter hos Hellbergs profil, en liten avvikelse.

Jämförs de profiler vi gjort över Ryssbergets sydspets, Getabjär och Listershuvud samt Hanö
(figur 27, 28 och 29) med Hellbergs (figur 4, 5 och 6) går det att se flera likheter. Hos
samtliga profiler finns det punkter som stämmer väl överens med varandra. Tittar vi på
Ryssbergets sydspets (figur 31) ser vi en svacka som finns vid höjden 46,5 meter som går att
koppla till en liknande hos Hellbergs profil. Dock skiljer sig höjdvärdena, enligt Hellbergs
profil ligger denna svacka snarare vid 47 meter. Jämför vi vår profil som ligger på
Listershuvud (figur 28) med Hellbergs (figur 5) ser vi att området överensstämmer ganska väl
med Hellbergs profil (figur 32). Det är dock viktigt att påpeka att vår profil inte ligger exakt
vid samma läge. Slutligen på Hanö så innehåller Hellbergs profil (figur 6) också likheter.
Upphöjningen vid 33,4 meter (figur 6) kan till exempel jämföras med den på 34 meter hos vår
profil (figur 33).

Att höjderna inte stämmer överens kan bero på att höjdvärdet för havsnivån är olika hos de
olika modellerna. Då nollvärdet för de modeller vi skapat utgår från en punkt i Amsterdam
(Lantmäteriet u.å.a), så är det möjligt att Hellberg utgår från ett annat värde och på så sätt blir
det en skillnad på höjdvärdena mellan de olika modellerna.

LiDAR har inte bara gjort det möjligt att se hur strandvallarnas förekomst ser ut, utan även
gjort det möjligt att lokalisera högsta kustlinjen och få fram på vilken höjd denna ligger på,
detta genom att lokalisera den första strandvallen och ta värdena från denna. Det har tidigare
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varit känt att användning av LiDAR-data öppnat upp nya möjligheter för att kartlägga fler
positioner för högsta kustlinjen och att skapa en databas för dessa med en större detaljrikedom
(Johnson et al. 2015, s 246). Då HK bestäms som högsta gränsen för svallningen så skiljer den
sig något beroende på hur stor svallningen varit (Ringberg 1991, s 50). De värden vi fått fram
vid respektive lokal ser inte likadana ut i hela området, utan de skiljer sig något beroende på
var mätningen gjorts. På Ryssberget exempelvis skiljde sig värdena mycket på den vall där
värdet uppmättes. Här tog vi det högsta värdet vi fick fram. På Getabjär och Listershuvud var
det vid Getabjär som värdet togs.

Övriga undersökningslokaler
Det är självklart att utöver våra undersökningsområden finns det andra lämpliga lokaler.
Jockarp på Ryssberget, som är ett känt klapperstensfält, är ett sådant exempel (Berglund &
Sandgren 2010, s 25). LiDAR gör det även möjligt att hitta lokaler som kanske inte varit
kända sen tidigare vilket öppnar upp nya forskningsmöjligheter. Istället för att åka ut i fält och
lokalisera strandvallar visuellt, kan detta istället göras mer effektivt via en dator. Genom att
kombinera laserdatan med en jordartskarta går det att effektivt lokalisera tänkbara
strandvallar. Denna metod hade vi framför allt en användning av vid Balsberget där
strandvallarna var mycket otydliga. Med detta arbetssätt spar vi en hel del tid, då vi inte
behövt leta upp dessa områden i fält. Detta påpekar även andra som arbetat inom samma
ämne (Johnson et al. 2015, s 250).

Vi kunde genom att utöka vårt sökområde lokalisera ett flertal strandvallar runt omkring de
lokaler vi arbetat med. Strax sydväst om Ryssbergets sydspets gick det exempelvis att se
tydliga strandvallar.

Slutsatser
LiDAR-data är en utomordentlig metod för att se spår av senglaciala strandvallar. Vår
undersökning har visat att beroende på metodval så går det att visualisera terrängen på flera
sätt. Terränglutning har visat sig vara det bästa metodvalet då den har gett det bästa resultatet
för vår studie. Med detta syftar vi på att med terränglutning behövs endast en modell, medan
terrängskuggning behöver flera modeller från flera olika vinklar för att få samma helhet.
Vidare har möjligheten att använda sig av laserinskanningens rådata, i form av markklassade
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punkter i punktmolnet, visat sig mycket användbar vid analyser i ett mindre område,
framförallt då vi själva kunde bestämma en cellstorlek med en bra skärpa.

Med denna undersökning har vi kunnat jämföra vårt resultat med Hellbergs (1971a) och
konstaterat att vi med hjälp av LiDAR skapat ett liknande arbete som det Hellberg utfört. Vi
har inte räknat antalet gemensamma datapunkter mellan de olika studierna, men ändå kunnat
konstatera att flera av de större strandvallar som Hellberg mätt upp kan även ses i våra
datorframställda höjdprofiler. Med LiDAR har vi kunnat se hur förekomsten av strandvallar
ser ut i undersökningsområdet och även kunnat jämföra det med Hellbergs resultat. Under
arbetets gång har inte något större antal gemensamma punkter antecknats, men däremot har
det uppmärksammats att flera av de större vallar som kan ses på Hellbergs profiler även kan
ses på de profiler vi fått fram.

De strandvallar vi fått fram har vi kunnat jämföra med de strandsförskjutningskurvor som
gjorts inom tidigare forskning. Utifrån dessa har vi kunnat koppla vallarna till Östersjöns
olika faser beroende på vilken nivå de olika vallarna befinner sig på.

Vi har även undersökt möjligheten att utifrån LiDAR göra en egen bestämning av högsta
kustlinjen. Det vi konstaterat under arbetets gång är att det är möjligt att göra detta, men med
en viss osäkerhet.

Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att då LiDAR ger en bild av hur markytan ser ut vid
tiden av inskanningen, är det viktigt att dessa markområden sedan skyddas från att förstöras.
Dels på grund av att få ett så bra inskanningsresultat som möjligt och dels för att bevara
strandvallarnas klimathistoriska värde. Vi kunde under fältarbetets gång bland annat se vid
Listershuvud hur strandvallar förstörts i samband med skogsbruk. Vid framtida inskanningar
kan dessa vallar på så sätt ha försvunnit eller bli otydliga, vilket leder till att lokalen tappar en
del av sitt klimathistoriska värde.
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Bilaga A – Framställning från rådata till höjdmodell
Nedan följer beskrivning över de olika steg som gjorts i ArcMap 10.1 för att få fram en
höjdmodell av det punktlager som laserdatan ursprungligen består av. Datan har laddats ned
från Lantmäteriet.

1. I ArcCatalog skapas en ny LAS Dataset, denna kan döpas till vad som helst. I
Properties för denna ändras koordinatsystemet till det aktuella, i detta fall
SWEREF99TM. För att få in punktlagret från laserdatan så läggs samtliga .las filer in.

2. LAS Dataset läggs sedan in som ett lager, detta genom att dra LAS Dataset från
Catalog till Layers.
3. Genom Customize-Toolbars-LAS Dataset går det sedan att välja hur laserdatan ska
visualiseras. För detta projekt valdes Elevation genom TIN och som Filters användes
Ground för att endast använda de punkter som är klassade som markskikt.
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4. Det är nu dags att omvandla datan till ett rasterlager, det är även här som cellstorleken
kommer att bestämmas. Med verktyget LAS Dataset to Raster, väljs vårt LAS Dataset
lager som input och som output väljs en mapp där det nya raster lagret ska sparas.
Output Data Type är inställd till FLOAT och värdet till Sampling Value bestämmer
cellstorleken, i detta fall väljs 0,5. Övriga värden förblir oförändrade.
5. En höjdmodell är nu skapad.
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Bilaga B – Höjdprofiler
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