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SAMMANFATTNING
Denna studie har med hjälp av den nya nationella höjdmodellen (NNH), som bygger på LiDAR-teknik,
försökt att i västra Gästrikland hitta och analysera de landskaps- och terrängformer som kallas för
högsta kustlinjen (HK). Dessa forna strandlinjer efter den senaste istiden har undersökts tidigare i
studieområdet med hjälp av avvägningsinstrument och genom jordprover på 11 lokaler åren 19251930 och på 8 lokaler åren 1954-1960.
I studien har det undersökts hur väl det går att identifiera nya som äldre HK-lokaler, jämföra de äldre
undersökningarna med resultatet från dagens moderna datorteknik. Genom att i ett GIS-program
skapa en terrängskuggning av NNH, som innan leverans har särskilt mark- och vattenytan från
vegetation och antropogena objekt, har höjder kunnat mätas längs HK-linjer med cirka 50 meters
avstånd. På grund av den snabba landhöjningen de första 500 åren efter avsmältningen är de högst
belägna spåren av stranderosion svårare att hitta än de lägre.
Av de 25 lokaler som hittades och analyserades var 11 lokaler på platser som inte tidigare undersökts
eller där HK tidigare inte har kunnat fastställas. Av de undersökta lokalerna klassades 10 som osäkra,
11 som halvskarpa, 3 som skarpa och 1 som ett HK-delta. Från söder mot norr i västra Gästrikland
stiger HK med cirka 27 meter från 194 meter över havet till 221 meter över havet. Skillnaderna
jämfört med de tidigare undersökningarna är cirka ±2 meter, med undantag för 4 lokaler med
skillnader från cirka 4 meter över till cirka 10 meter under. Förutom de 25 lokalerna hittades 6
mycket osäkra lokaler där HK inte gick att fastställa. Av dessa ligger 5 i ett område nordost och öster
om Hofors. LiDAR-tekniken ger kvantitativt fler lokaler i områden som eventuellt tidigare inte har
kunnat besökas och är en mer tidseffektiv metod.
Nyckelord: Gästrikland, ny nationell höjdmodell, NNH, högsta kustlinjen, HK, LiDAR, GIS

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INLEDNING........................................................................................................................................... 7
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 7
1.1.1 Högsta kustlinjen (HK) ............................................................................................................ 7
1.1.2 Ny nationell höjdmodell (NNH) och LiDAR.............................................................................. 8
1.2 Syfte, problemformulering och avgränsning ............................................................................... 10
1.3 Tidigare studier............................................................................................................................ 10
1.3.1 Äldre vetenskapliga resonemang om landhöjningen ........................................................... 10
1.3.2 Metoder för att fastställa HK utan LiDAR............................................................................. 11
1.3.3 Metoder för att fastställa HK med LiDAR ............................................................................. 13
1.3.4 Svenska studier och användarerfarenheter av NNH och LiDAR ........................................... 13
1.3.5 Utländska studier och användarerfarenheter av LiDAR ....................................................... 14
2. METOD OCH MATERIAL ..................................................................................................................... 14
2.1 Mjukvara...................................................................................................................................... 14
2.2 Rasterdata ................................................................................................................................... 14
2.3 Fastställande av HK...................................................................................................................... 15
3. RESULTAT........................................................................................................................................... 16
3.1 Lokal 1: Kungsberget S................................................................................................................. 17
3.2 Lokal 2: Vettåsen ......................................................................................................................... 17
3.3 Lokal 3: Mårtensklack .................................................................................................................. 17
3.4 Lokal 4: Rönnåsklacken ............................................................................................................... 17
3.5 Lokal 5: Flaggberget..................................................................................................................... 17
3.6 Lokal 6: Heden, Åmot .................................................................................................................. 18
3.7 Lokal 7: Ö Fallåsen ....................................................................................................................... 18
3.8 Lokal 8: Vrånga ............................................................................................................................ 18
3.9 Lokal 9: Skalberget ...................................................................................................................... 18
3.10 Lokal 10: Rännkolberget ............................................................................................................ 18
3.11 Lokal 11: Storåsberget ............................................................................................................... 18
3.12 Lokal 12: Tallås .......................................................................................................................... 19
3.13 Lokal 13: Lenåsberget ................................................................................................................ 19
3.14 Lokal 14: Skorvberget ................................................................................................................ 19
3.15 Lokal 15: Gammelåsen .............................................................................................................. 19
3.16 Lokal 16: Fageråsberget ............................................................................................................ 19
3.17 Lokal 17: N Lillvikstäkten ........................................................................................................... 20
3.18 Lokal 18: S Lillvikstäkten ............................................................................................................ 20
3.19 Lokal 19: Vikåsen ....................................................................................................................... 20
3.20 Lokal 20: Rymningsberget ......................................................................................................... 21
3.21 Lokal 21: Söderåsen................................................................................................................... 21

3.22 Lokal 22: Vallskogen .................................................................................................................. 21
3.23 Lokal 23: Kammaråsen .............................................................................................................. 21
3.24 Lokal 24: Bergås ......................................................................................................................... 22
3.25 Lokal 25: Nyberget..................................................................................................................... 22
3.26 Mycket osäkra lokaler ............................................................................................................... 22
4. DISKUSSION ....................................................................................................................................... 24
4.1 Tidigare studier............................................................................................................................ 24
4.2 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 24
4.3 Jämförelse mellan äldre metoder och LiDAR-analys ................................................................... 25
4.4 Enskilda lokalers resultat ............................................................................................................. 25
4.5 Allmänt om LiDAR-analysens resultatet ...................................................................................... 27
4.6 Jämförelse med angränsande områden ...................................................................................... 28
4.6.1 Dalarna ................................................................................................................................. 28
4.6.2 Hälsingland ........................................................................................................................... 29
5. SLUTSATSER ....................................................................................................................................... 30
REFERENSER .......................................................................................................................................... 31
Bilaga 1: Höjdmätningar av HK, 2016
Bilaga 2: Sammanställning av HK, 2016
Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK
Bilaga 4: Terrängskuggningsbilder över mycket osäkra lokaler

1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
1.1.1 Högsta kustlinjen (HK)
Skandinavien har varit täckt av återkommande
inlandsisar under kvartärtiden. Den senaste
nedisningen, som benämns som Weichsel,
kulminerade för cirka 22,000 år sen. I och med
den ökande sommarinstrålningen på det norra
halvklotet påbörjades Weichsel-nedisningens
slutskede. För cirka 19,000 år sen började
avsmältningen längs inlandsisens sydkanter och
för cirka 9’700 år sen var isen nästan helt
försvunnen från dess allra sista plats vid Sareks
högfjällsområde. Under avsmältningen blev det
skandinaviska fastlandet alltmer ett öppet land
igen efter att ha varit dolt under den flera
kilometer tjocka inlandsisen, som hade elastiskt
tyngt ner jordskorpan nästan 1,000 meter.
Allteftersom belastningstrycket försvann
började jordskorpan att återfå sin normala form
(Andréasson, 2006, och Stroeven et al., 2015).
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Trots att den globala havsytan var mycket lägre
än i dag var det bara de högsta landområdena
som stack upp över havsytan, de nutida kustoch låglandsområdena låg under vattennivån.
Den pågående landhöjningen, men även den
globalt stigande havsnivån på grund av den
smältande isen och under Östersjöns olika
utvecklingsstadier, har medfört att strandlinjen
mellan det skandinaviska fastlandet och det
omkringliggande havet hela tiden har förskjutits
(Andréasson, 2006, och Stroeven et al., 2015).
Av dessa forna strandnivåer kallas den högsta
nivån för högsta kustlinjen (HK) och kan i dag
spåras i naturen. Denna studie syftar till att
undersöka dessa nivåer i Gästrikland med hjälp
av laserskannat höjddata och jämföra resultatet
med tidigare metoders. Gästrikland är den södra
delen av Gävleborgs län där HK går att spåra i de Figur 1: Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun (Esri, 2012,
2013).
tre västra kommunerna Hofors, Ockelbo och
Sandviken, se Figur 1.
Platser med samma HK-nivå, som inte behöver vara samtidiga, binds samman i isobaser angivna i
meter (Fredén, 2002). Enligt Lundqvist (1963) går isobas 200 söder om Storsjön i södra Gästrikland,
isobas 205 ungefär vid gränsen mellan Ockelbo kommun och Sandvikens kommun, isobas 210 strax
norr om Ockelbo tätort och isobas 215 i landskapets nordligaste del. Enligt Fredén går isobas 190
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strax norr om Dalälvens sträckning, som utgör Gästriklands södra gräns mot Uppland, isobas 200 norr
om Storsjön och isobas 210 på ungefär samma plats som Lundqvist.
Enligt Lundqvist (1961) är isobaser inte något bra verktyg för att fastställa landförhöjningsförloppet
på grund av att HK sammanhänger inom ett visst område med landets och havets nivåförändringar
samt inlandsisens försvinnande i just det området. Lundqvist anser ändå att isobaser ger en god
uppfattning om HK.
Naturgeografiskt har havsvågorna skapat till
exempel klapperstensfält, svallad morän,
kalspolade hällar och strandvallar (Andréasson,
2006, och Wiklund, 2010). Kulturgeografiskt kan
man med hjälp av de tidigare strandnivåerna
veta var havsnivån gick i ett visst område, vilket
hjälper arkeologer att datera fynd som till
exempel neolitiska kustboplatser.
Med hjälp av C14-metoden på sediment från
enskilda sjöar under HK har det räknats ut att
avsmältningen i Gästrikland skedde för cirka
11,000 år sen. Strandförskjutningen var mycket
snabb under de första 500 åren. De norra
delarna av Gästrikland hade generellt en högre
landhöjning (Berglund, 2005, 2012a). Högsta
kustlinjen kan spåras i landskapets nordvästra
och västra delar (SGU, 2015). Längs gästrikekusten är den relativa landhöjningen, det vill
säga landhöjningen i förhållande till havets
medelnivå, ungefär 6-6,5 millimeter per år, som
kan jämföras med Ångermanland med 8
millimeter varje år (Ågren & Svensson, 2007), se
Figur 2.

Figur 2: Relativ landhöjning i förhållande till havets medelnivå
enligt landhöjningsmodellen NKG2005LU (Lantmäteriet,
2016).

HK har i dag fått status som ett naturhistoriskt minnesmärke som omtalas i turistguider och på
informationsskyltar. Höga kusten i Ångermanland utnämndes 2000 till norra Europas första naturarv
på UNESCO:s världsarvslista (Nordlund, 2001). Just HK har spelat en avgörande roll för Gävleborgs
läns bosättningshistoria. De centrala bygderna utvecklades främst längs å- och älvdalar samt vid sjöar
med sedimentjordar (Höglin, 1998). 166 nya kustboplatser under Neolitikum, där majoriteten låg vid
den dåtida kustlinjen, har kunnat påvisas av en projektgrupp från Länsmuseet Gävleborg, som
förbättrade bilden av Neolitikum i länet (Björck, 2000).

1.1.2 Ny nationell höjdmodell (NNH) och LiDAR
I Klimat- och sårbarhetsutredningen som presenterades 2007 gav regeringen Lantmäteriet i uppdrag
att arbeta fram en ny nationell digital höjdmodell med syfte att användas inom olika tillämpningar av
miljö- och klimatområdet (Regeringskansliet, 2007, och MSB, 2014). Den nya höjdmodellen, med
Lantmäteriets produktnamn GSD-Höjddata grid 2+, har upplösning två meter, att jämföra med den
tidigare höjdmodellen, med Lantmäteriets produktnamn GSD-Höjddata grid 50+, som hade en
upplösning på 50 meter (Lantmäteriet, 2015a).
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Den goda upplösningen har medfört att det har hittat till andra användningsområden, som
geomorfologi. Landskaps- och terrängformer som tidigare varit i princip omöjliga att se i flygbilder
eller i fält är nu enkla att se. En annan fördel är att det går snabbt att analysera stora områden
(Peterson & Smith, 2013)
Den nya nationella höjdmodellen (NNH) bygger på flygburen laserskanning, s.k. LiDAR, där ett
tredimensionellt punktmoln upprättas i olika klasser. Detta gör det möjligt att särskilja vegetation,
som kan dölja landformer som inte syns i traditionella flygbilder, och antropogena strukturer från
mark- och vattenytan, både automatiskt med hjälp av olika algoritmer men också manuellt. Höjdmodellen som tillverkas utifrån laserdatat har en upplösning på 2 meter. Medelfelet i höjd är på
plana ytor cirka ±5 centimeter och ökar något med ökad lutning i terrängen (Peterson & Smith, 2013,
och Lantmäteriet 2015).
LiDAR står för Light Detection and Ranging och är en kartläggningsmetod för att generera exakt
georefererad spatial information över Jordens form och karaktäristiska ytdrag. Insamlingen av data
sker oftast genom flygburen laserskanning, men även från stationära eller mobila plattformar.
Metoden påminner om radar med skillnaden att LiDAR använder sig av reflekterande ljus, utsända i
en hastighet av flera hundratusen per sekund, i stället för radiovågor. Avstånd till olika objekt
fastställs genom att mäta tidsfördröjningen mellan utsänd laserpuls och registrerad reflex. Förutom
tidsfördröjningen beräknas också vinkeln på laserpulsens utsändning och den absoluta lokaliseringen
av sensorn. Klassificeringen av punktmolnen görs först automatiskt. Sen görs en groveditering där
felklassificeringar, som till exempel för broar, viadukter, dammar, stödmurar och terrasserade
vägbanor i sluttande terräng, kan upptäckas på en översiktsbild rättas till, eller en fineditering av en
van operatör som går igenom all data visuellt och rättar till eventuella felklassificeringar
(Lantmäteriet, 2011, NOAA, 2012, och Lantmäteriet, 2015b).
En fördel med LiDAR jämfört med radar är att LiDAR kan se under vegetation eftersom det från den
stora mängden laserpunkter alltid är punkter som kan registrera marknivån. En nackdel med LiDAR
jämfört med radar är att LiDAR har en sämre förmåga att penetrera moln, regn, stark dimma och snö.
Kompakta skogar, som till exempel regnskogar, är svårare att laserskanna. Laserskanning görs oftast
under perioder när träden har tappat sina löv, för regnskogar under torrperioder och för svenska
skogar mellan snösmältning och lövsprickning, när gammalt gräs och örter fortfarande är nertryckta
sedan vinterns snö och den nya växtligheten ännu inte kommit igång. Under sen höst kan vass och
annan vegetation stå mycket högt längs exempelvis stränder. En annan nackdel är att laserljus är
skadligt för ögon vilket begränsar mängden den maximala energimängden som får sändas ut i vissa
områden (Lantmäteriet, 2011, NOAA, 2012, och Lantmäteriet, 2015b).
Kvalitén på NNH varierar mellan olika områden beroende på skillnader i själv laserskanningen och
dels skillnader i terrängen samt även skanningstidpunkten. De flesta områden har skannats med
utrustning från Leica men utrustning från Optec har även använts. I de flesta tillämpningar saknar
dess skillnader någon praktisk betydelse. Skanning under tidig vår eller sen höst kan ge skillnader i
NNH jämfört med de skanningar som görs under sommaren när markvegetationen är tätare. En
annan faktorer som spelar in på kvalitén är terrängens form. Kuperad terräng och terräng med inslag
av branter eller blockmark uppvisar ofta lokala störningar i höjdmodellen beroende på att laserpunkter kan saknas eller feltolkas i markklassningen. I riktigt ojämn terräng blir markytan generellt
svår att definiera, speciellt med låg punkttäthet. I vissa typer av bergssluttningar kan det därför
finnas stora lokala felaktigheter i höjdmodellen (Lantmäteriet, 2011).
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1.2 Syfte, problemformulering och avgränsning
Syftet med denna studie är att jämföra äldre metoder med LiDAR-data från NNH för att fastställa
HK:s sträckning i västra Gästrikland från Klockåsen, strax nordväst om Lingbo, i norr till Nyberget,
strax nordväst om Bodås, i söder, se Figur 8. Detta kan preciseras genom följande frågeställningar:
 Hur väl går det att identifiera HK:s nivå med hjälp av LiDAR?
 Vilka skillnader i resultat är det mellan metoder med respektive utan LiDAR?
 Vilka nya HK-lokaler kan hittas?

1.3 Tidigare studier
1.3.1 Äldre vetenskapliga resonemang om landhöjningen
Redan under 1700-talet hade de svenska naturforskarna Urban Hjärne, Emanuel Swedenborg,
Anders Celsius och Carl von Linné iakttagit en förskjutning av strandlinjen, bland annat genom
historiska dokument som kunde styrka uppgrundning av farleder längs kusterna. Fynd av skelett från
valar, sälar och skal av havsmollusker i jordlager stärkte teorierna om global ”vattuminskning”, ofta
kopplad till syndaflodens avtagande, som var en dominerande förklaringsmodell fram till 1600-talet.
Eftersom fenomenet var begränsat till skandinaviska halvön och att förskjutningen visade på olika
värden på olika platser, klarlades att det handlade om en landhöjning i stället för vattenminskning.
Begrepp som användes innan HK var svallgräns, som inte motsvarade den exakta nivån för den
högsta vattenytan, spolgräns, frispolningszon och högsta marina gränsen (Winberg, 1944, Sandegren,
1946 och Nordlund, 1999).
Geologen Fredrik Svenonius skrev 1880 i artikeln En förmodad strandlinie i Sundsvalls hamn i
tidskriften Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar (GFF) att strandlinjer visst kunde hittas,
förutsatt att geologen hade den rätta blicken för att se dem, och att har man en gång fått syn på dem
kan man undra hur man kunnat förbise dem. Under 1880-talet utbildades en ny generation av
geologer, bland dem Arvid Högbom, Gerard De Geer och Henrik Munthe, vid den moderniserade
geologiinstitutionen i Uppsala och vid det nya geologiska institutet i Stockholm. De skolades in i ett
vetenskapligt tänkande och i ett seende av utvecklingsförändringar i både den fysiska miljön som i
det biologiska livet och kom att prägla den kvartärgeologiska forskningen i Sverige, ofta i polemik
med äldre kollegor (Nordlund, 2001). Högbom och De Geer blev senare, som professorer i geologi,
oense om nivåförändringarna och vilka strandmärken som ansågs motsvara den högsta vattennivån,
något som Munthe som en tredje auktoritet försökte bringa klarhet i (Bergström, 1963, och
Nordlund, 2001).
Begreppet högsta marina gränsen (MG) introducerades av De Geer under 1880-talet. De Geer var
den som först tog upp frågan om havets största utbredning över land och var även den som först
tillverkade en karta över MG, som var i skala 1:500,000 och över södra Sverige (Lundqvist, 1963, och
Nordlund, 2001).
1933 ansåg geologen Bertil Halden i GFF (enligt Bergström, 1963, och Nordlund, 2001) att begreppet
MG skulle ersättas av HK, som är en mer neutral benämning eftersom östersjöområdet inte alltid har
innehållit salt eller bräckt vatten utan även sötvatten (Nordlund, 2001). Sandegren ansåg 1946 (enligt
Nordlund, 2001) att det inte gick att undvika det subjektiva momentet i bestämningarna av HK och
menade att där en geolog kunde se tydliga strandlinjer kunde en annan geolog inte alls finna samma
spår, något som var en del av argumenten i kontroversen mellan Högbom och De Geer.
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1.3.2 Metoder för att fastställa HK utan LiDAR
Nivåförändringarna var under stor del av 1900talet ingen enkel nöt att knäcka. Ju mer
omfattande forskningen blev, desto mer
information blev det för den tidens geologer att
behandla och strukturera (Nordlund, 2001). Vad
som under det förra seklets tidiga del har
menats vara HK är inte lätt att förstå (Berglund,
2012b).
Asklund & Sandegren (1934) och Asklund (1935)
redogör för undersökningar av HK/MG i södra
Gästrikland under åren 1925-1930 (SGU, 1934),
se Figur 3 och Tabell 1. Den metod som
användes av Asklund 1928-1930 var tubavvägning i anslutning med topografiska
kartornas precisionsfixar och kontrollerades
genom återavvägningar eller kontroller vid
kända sjönivåer. Asklund & Sandegren kom fram
till att de högsta strandmärkena låg mellan
ungefär 185 och 208 meter över havet. Enligt
Figur 3: Med hjälp av LiDAR funna HK-lokaler enligt Asklund &
Asklund (1935) framträdde de flesta av dessa
Sandegren (1934) och Asklund (1935) i södra Gästrikland.
högsta strandmärken tillfälligtvis på grund av
den snabba landhöjningens snabbt avvikande
hav. I den fortsatta texten efter Tabell 1 används
enbart begreppet HK.

Ü

Tabell 1: HK enligt Asklund & Sandegren (1934) och MG enligt Asklund (1935) i södra Gästrikland.
Plats
Bergås
Kopparåsen

HK/MG (m.ö.h.)
197
204

Vallskogen

205-206

Söderåsen

201,4

Skollberget

206

Linderåsen/Lindersåsen

200

Körbergsklack

208

Högståsen

200,8

Vikåsen, avvägningsserie 20

200,3

Vikåsen, avvägningsserie 22
Lillvikstäkten
SO om Lillvikstäkten

199,5
198
198,5

Beskrivning enligt Asklund (1935: 10-13)
”Den övre gränsen för frispolad klapper går vid 197 m:s höjd.”
”Kopparåsen V om Kratten, maximalt 209 m hög (barometersiffra),
uppvisar på SO-sidan ett frisköljt blockbälte upp till 204 m (spegelavv.)”
”På 205 á 206 m:s höjd en frisköljningszon i morän med blocksträng av
stora stenar (spegelavv.).”
”Uppåt slutar klapperfältet med en mycket skarp gräns mot finjordsrik
morän (fig. 2). Denna gräns framträder på en längre sträcka som en
horisontal linje å 201,4 m, nedom den äro moränblocken frampreparerade
och jorden tydligen väsentligt mindre näringsrik än uppåt.”
”Ungefär 100 m åt NO från denna plats befinnes högsta finjordsfattiga,
grova klappersten nå 206 m:s höjd.”
”Åt SO synes en ganska bred erosionsterrass på 200 m:s höjd
(spegelavvägning från den sannolikt osäkra barometersiffran 209 m).”
”På östra sidan skönjes i moränmarken ursköljning och blockfriläggning
upp till 208 m:s höjd.”
”Vid nedre gränsen för denna framträder en klapperrand på 199 m:s höjd
och avslutas uppåt på 200,8 m:s höjd.”
”Den finjordsrika, men även frisköljda klappern stiger sedan upp till 200,3
m, varefter finjordsrik morän vidtager, alltjämt dock något svallad i ytan.”
”Åt N avslutas den med en plan terrass på 199,5 m ö. h.”
”Vid sin nordvästra kant krönes sandslätten av en strandsporreliknande
vall av grus- och klappermaterial nående krön å 198,5 m.”
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Det första fastställandet av HK i norra delen av
Gästrikland gjordes av Bergström (1963),
sammanställt i Tabell 2, i samband med den
kvartärgeologiska undersökningen av Gävleborgs län under 1954-1960 (SGU, 1963). Innan
hade bara enstaka höjduppgifter rapporterats av
Högbom (1896, 1923, enligt Bergström, 1963),
Sandegren (1938, enligt Bergström, 1963) och
Munthe (1940, enligt Bergström, 1963).

Ü

Lokalerna valdes med hänsyn till exponering,
inbördes avstånd och i viss mån med hänsyn till
tillgängligheten. De metoder som användes för
att fastställa HK var genom jordprover och
genom mätningar med tub, optiskt avvägningsinstrument, och latta, avvägningsstång, med
utgångspunkt från Rikets allmänna kartverks
(RAK) fixeringspunkter. Lokal 1-8, se Figur 4,
ligger inom denna studies avgränsning och Lokal
9-18 ligger utanför avgränsningsområdet i södra Figur 4: HK-lokaler i norra Gästrikland enligt Bergström (1963).
Hälsingland. Enligt Bergström är HK en skarp
gräns mellan osvallad och svallad morän.
Tabell 2: HK i norra Gästrikland enligt Bergström (1963).
Lokal
1
2
3
4
5
6
7
8

Plats
Kungsberget N
Vettåsen V
Mårtensklack N
Rönnåsklacken
Flaggberget
Heden, Åmot
Östra Fallåsen
Vrånga

HK (m.ö.h.)
≈ 204
205
209
216
212
209-210
217
220

Beskrivning
Skarp övre gräns mot osvallad morän
Bränningsbearbetning av morän som syns orsaka urtvättning
Förändring i jordartens sammansättning
Förekomst av svallsand
Nivåer för terrassyta, svallningsgräns och blockhak
Svallningsgräns
Varierande svallningsgräns
Svallningsgräns

Bergströms HK-värden för Kungsberget N, Vettåsen V och Mårtensklack N nämns i Jordartskartan
13G Hofors NO, som enligt SGU (2002b) ligger på cirka 205 meter över havet i kartområdet. Lenåsberget, Alberget, Skorvberget, Kungsberget S och Gullsjöheden nämns även som områden med
strandvallar uppbyggda av grus.
I Beskrivning av jordartskarta över Gävleborgs län berättar Lundqvist (1963) att HK i idealfallen kan
vara utskuren och markerad som en zon av frisköljda block men att zonen plötsligt kan upphöra trots
att exponeringen av tidigare vindar, lutningsförhållanden och jordarten kan vara likartad, vilket gör
att det är svårt att exakt bestämma strandens verkliga nivå. Det förklarar Lundqvist med att inte ens
vid granskningar av sjöstränder går det att sätta ner avvägningsstången och säga att här ligger
gränsen. På grund av det anser Lundqvist att HK inte enbart är ett uttryck för landhöjning. Lundqvist
ansåg tillsammans med Nilsson (1959, enligt Nordlund, 2001) i Sveriges första nationalatlas, Atlas
över Sverige, att det är sällan som den idealiskt utbildade strandlinjen påträffas och att strandlämningarna är många, vilket gör det svårt att avgöra om den registrerade strandlinjen verkligen är
den högsta.
Lundqvist (1963) redovisar HK, baserat på Asklund & Sandegren (1934), Asklund (1935) och Bergström (1963), i en figur över Gävleborgs län, se Tabell 3. Lundqvist antar att de HK-värden som
registrerats väster om Storsjön, som ligger söder om Sandviken, är något för höga.
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Tabell 3: HK i Gästrikland enligt Lundqvist (1963).
Plats
Söderåsen
Skollberget
Högståsen
Vikåsen
Kungsberget N
Vettåsen V
Rönnåsen
Flaggberget
Åmot
Fallåsen

HK (m.ö.h.)
201,4
206
200,8
200,3
204
205
216
212
210
217

Undersökt av, år
Asklund och Sandegren, 1925-1930
Asklund och Sandegren, 1925-1930
Asklund och Sandegren, 1925-1930
Asklund och Sandegren, 1925-1930
Bergström och Lundqvist, 1954-1960
Bergström och Lundqvist, 1954-1960
Bergström och Lundqvist, 1954-1960
Bergström och Lundqvist, 1954-1960
Bergström och Lundqvist, 1954-1960
Bergström och Lundqvist, 1954-1960

Kommentar
Skållberget i senare material

Asklund & Sandegrens HK-värde för Vikåsen nämns i Jordartskartan 13G Hofors SO (SGU, 2002a) som
avvägd av Lundqvist, fast Lundqvist (1963) själv skriver att resultatet har hämtats ur Asklunds arbete.
Lundqvist anger för Vikåsen HK-värdet från avvägningsserie 20, se Figur 11.
Fastställandet av HK i Gävleborgs län är en del av den länskartering som SGU har gjort under 1900talet. HK-dokumentationen gjordes med emfas från 1940-talet och framåt. Vad som i modern
mening anses vara HK, den övre gräns som vågornas påverkan nådde i terrängen, etablerades under
seklets gång (Lundqvist, 1963 och Mikko, 2009c). Lundqvist (1961) summerade den svenska
kunskapen fram till 1960-talet i Beskrivning av karta över landisens avsmältning och högsta kustlinjen
i Sverige.
Enligt Jordartskartan 13G Hofors NO (SGU, 2002b) står det på en skylt uppsatt på platsen att söder
om Lenåsberget ligger svallningsgränsen på 204 meter över havet. Vem som har fastställt den höjden
framgår inte. Det står även att Mårtensklacks jämförelsevis höga nivå troligtvis kan förklaras av ett
mer exponerat läge.

1.3.3 Metoder för att fastställa HK med LiDAR
I ett examensarbete på kandidatnivå använde Näslund (2014) LiDAR för att rekonstruera HK i Västerbotten och Norrbotten och skriver att en del strandvallslokaler som återfanns i LiDAR-bilder ibland
var omöjliga att hitta i fält. Detta tyder på att det finns många oupptäckta landformer. En del strandvallar som går upp till bergstoppar kan även misstolkas som HK eftersom hela berg kan ligga under
HK.

1.3.4 Svenska studier och användarerfarenheter av NNH och LiDAR
Alexander (2009) använde NNH för att skapa en DEM i syfte att identifiera kultur- och fornlämningar i
närheten av Sandviken. 21 identifierade objekt jämfördes med Riksantikvarieämbetets söktjänst
FMIS Fornsök. Av dessa var sju fornlämningar okända sedan tidigare.
Kulla & Mörtberg har i sitt examensarbete på kandidatnivå (2012) analyserat punktmolnsprofiler och
kontrollerat hur osäkerheten i NNH påverkas av olika vegetationstyper samt olika lutningsgrader.
Provytor som studerades var asfaltsyta, grästuvor, låga granar, snårigt buskage, vass och lutningar
mellan 10°-40°. Troliga orsaker till osäkerheten som de kunde notera var felklassning, vissa
vegetationstyper klassades som mark, och att det ibland saknades punkter på markytan. Den provyta
med största medelavvikelsen var vass, vilket kan bero på systematiska fel som vassens egenskaper
eller om vassen vid skanningstillfället var nertyngt av snö. Något tydligt samband mellan lutningsgrad
och osäkerheten kunde de inte se.
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Dowling m.fl. (2013) har i en studie över Kinnekulle noterat att det kan vara avgörande för terrängskuggningsresultatet i ArcGIS från vilken riktning ljuset kommer, vilket görs i inställning av Azimuth.
Standardinställningen är 315°, vilket ger ljus från nordväst.

1.3.5 Utländska studier och användarerfarenheter av LiDAR
Ojala m.fl. (2013) har utvecklat strandnivådatabasen Ancient Shoreline Database (ASD) i ArcGIS för
att rekonstruera HK i Finland. Av vektordata från Lantmäteriverket skapades en digital höjdmodell
(DEM) som kan visa olika nivåer, till exempel HK. Stroeven m.fl. (2015) har använt sig av NNH och
LiDAR tillsammans med isborrkärnor från Grönlands inlandsis för att studera glaciala landformer.
Sandersen & Jørgensen (2015) har noterat att deformationer i Tinglevssjöns sandur, som formats
under Weichsel-glaciationens slutskede i sydvästra Danmark, även kan bero på tektonisk instabilitet
mer än 9,000 år efter inlandsisen försvann från området. Kunskaper som är viktiga även i dag när det
gäller Grönlands och Antarktis inlandsisar.
Även i havsmiljö kan man använda sig av LiDAR-data vid framtagning av djupkartor i grunda
områden. Wikström m.fl. (2011) har i Norra Kvarken, i övergången mellan Bottenhavet och Bottenviken, undersökt grunda havsbottnars vegetation och beskaffenhet för förbättrad planering och
förvaltning av kusters grunda områden, som utgör livsmiljöer för ekologiskt viktiga eller hotade arter
och uppväxtområden för fisk. Problemet med vattendjup och vattnets optiska egenskaper korrigeras
med hjälp av fysikaliska modeller och uppmätta bottendjup.

2. METOD OCH MATERIAL
Som bakgrundskarta användes cX-kartan, referenssystem: SWEREF99_16_30, från Samhällsbyggnad
Gävle (Gävle kommun, 2015a), som omfattar hela Gävleborgs län och Älvkarleby kommun i Uppsala
län. CX-kartan är en egenutvecklad produkt framtagen av Gävle kommun. Kartinnehållet är levererat
av Lantmäteriet, Vägverket och de ingående kommunerna (Gävle kommun, 2015b).

2.1 Mjukvara
Programvaran som användes var ArcGIS 10.2. Förutom terrängskuggning av höjdrasterdatat, med
hjälp av verktyget Hillshade i ArcToolbox, användes programmet till att skärmdigitalisera HK-lokaler i
ett punktlager och HK i ett linjelager samt för att mäta HK. En terrängskuggningskarta med enmetersupplösning från Lantmäteriets karttjänst Kartsök och ortnamn (Lantmäteriet, 2015c) användes som
stöd till att försöka fastställa de lokaler som var mycket osäkra i ArcGIS.

2.2 Rasterdata
Lantmäteriets Höjddata 2m raster (SLU, 2015), referenssystem: SWEREF99 TM, beställdes över västra
Gästrikland i två omgångar, nordvästra och sydvästra delen, med hjälp av nedladdningstjänsten GET,
Geodata Extraction Tool, som Högskolan Dalarna är anslutna till genom geodatasamverkansavtalet
SWAMID, Swedish Academic Identity (Geodataportalen, 2015b).
Höjdrasterdatat levererades i georefererat TIFF-format i angivet referenssystem. När TIFF-bilderna
lades till i ArcMap visades de som ett raster i gråskala där ljusare raster betyder högre höjd. Terrängskuggning gjordes med hjälp av Spatial Analyst-verktyget Hillshade i ArcToolbox. För att terrängskuggningsresultatet skulle hamna rätt angavs samma referenssystem som bakgrundskartan,
SWEREF99_16_30, som Output Coordinates i Miljöinställningar. TIFF-bilderna med höjdrasterdata
placerades med 100 % transparens ovanför terrängskuggningen.
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2.3 Fastställande av HK
Vid fastställandet av HK genomsöktes området
från den norra avgränsningen till den södra
avgränsningen. Först lokaliserades de äldre
lokalerna och sedan undersöktes området enligt
Strandnivåkarta över Gästrikland. För 10000 år
sedan (SGU, 2015). Spåren av stranderosion ser i
terrängskuggningen ut som i Figur 5.
Figur 5 Spår av stranderosion

Under landhöjningen blev tidigare avsatta jordlager utsatta för havsvågornas svallning och erosion,
vilket orsakade omlagringar av jordlagren och luckor i lagerföljden. Det utsvallade materialet
avlagrades vid och närmast under dåvarande stränder som klapperstenar, svallgrus, svallsand och
grovmo, med avtagande kornstorlek från stranden räknat (Andréasson, 2006, och Fredén, 2002).
Det som är HK, det vill säga den övre nivån för
vågornas påverkan i terrängen (Mikko, 2009c),
ligger parallellt med de tydligaste strandmärkena och är oftast en svagare linje, se Figur
6, på grund av den inledningsvis snabba landhöjningen (Berglund, 2012b).
I denna studie har vad som i bild tolkats som
strandhak genomgående valts som HK:s nivå, se
Figur 7. De skuggas av uppkastade strandvallar,
som kan vara låga men ändå framträda i bildmaterialet. Dessa strandhak bildas genom
vågerosion i anslutning till men något över
medelvattennivån (Andréasson, 2006). De kan
ha bildats vid stormtillfällen och avvika från
medelvattennivån i olika hög grad beroende på
till exempel exponering, men har ändå bedömts
utgöra den mest enhetliga indikatorn på HK. De
kan identifieras och mätas in på ett systematiskt
vis med vald metodik.

Figur 6: Spår av stranderosion och HK som den svagaste linjen
i det övre vänstra hörnet.

Mätpunkter placerades ut nedanför skuggorna
Figur 7: Exempel på mätpunkternas placering längs strandlängs HK-linjerna med cirka 50 meters mellanrum, se Figur 7, och höjder mättes med hjälp av hakens nederkanter.
identifieringsverktyget i ArcGIS. Av de mätta
höjderna räknades sedan ett medelvärde ut som
representerar respektive lokals HK-värde.
I Kombinerad jord- och bergartskarta, Bladet ”Storvik” IV.Ö.29 (SGU, 1934), Jordartskarta 13G Hofors
SO (SGU, 2002a) och Jordartskarta 13G Hofors NO (SGU, 2002b) är strandmärken markerat, vilket var
till hjälp i arbetet med att lokalisera de tidigare undersökningarnas lokaler.
Geodataportalen (2015a) användes för att namnge nya lokaler men även för att kontrollera namnen
på de äldre lokalerna. Eftersom det var olika svårighetsgrad med att fastställa HK på de olika
lokalerna delades de in efter en fyrgradig skala; Skarp, Halvskarp, Osäker och Delta, se Bilaga 2 och
3. Ett delta är en utbredd isälvsavlagring som byggts upp till en sjö- eller havsyta. Isälvsdeltan bildas
där isälvar mynnar ut i hav eller isdämda sjöar, ofta där iskanterna har legat stilla under en längre tid
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(Fredén, 2002). HK-deltan är svåra att fastställa på grund av materialets grovkornighet, och därmed
styrkan i isälvsflödet, varaktigheten i uppbyggnaden av deltat, om topografin är öppen eller
begränsande samt erosionens omfattning (Berglund, 2012b).
Ett alternativ till att använda sig av rasterdata är att använda vektordata från Lantmäteriet
(Geodataportalen, 2015b). Datamängden över hela studiens avgränsningsområde skulle i
komprimerat RAR-format bli cirka 45 gigabyte. Uppackat är datamängden cirka fem gånger större,
vilket skulle betyda cirka 250 gigabyte data över hela studieområdet.
I ett test beställdes vektordata över detta mindre område. Det tog det cirka 1,5 timme att packa upp
datamängden, som var fördelat på 16 RAR-filer. Varje ny uppritning av testmultipunktlagret, som
bestod av drygt 168 miljoner punkter, i ArcGIS tog 8-9 minuter. Metoden ansågs vara för tidskrävande samt innebära stora datamängder och avfördes från studien.

3. RESULTAT
25 HK-lokaler hittades i terrängskuggningen av
höjdrasterdatat från den norra till den södra
avgränsningen, se Figur 8. Lokal 1-8 är samma
platser som Bergström (1963), eller i dess
närhet. Lokal 17-22 och 24-25 är platser som
omnämns av Asklund & Sandegren (1934),
Asklund (1935) och Lundqvist (1963), eller i dess
närhet. Lokal 9-16 och 23 namngavs efter Lantmäteriets kartor på Geodataportalen (2015a).
Bergströms Lokal 1-8 går i nordlig riktning och
den fortsatta numreringen 9-25 går i sydlig
riktning. Lokal 13: Lenåsberget omnämns i
Jordartskartan 13G Hofors NO (SGU, 2002b)
men utan någon uppgiftslämnare och klassades
därför som en ny lokal.
Höjdmätningar gjordes med cirka 50 meters
mellanrum. Alla höjdmätningar, med en
decimals noggrannhet, redovisas i Bilaga 1. En
sammanställning av höjdmätningarna och
jämförelse med tidigare undersökningar
redovisas i Bilaga 2. Terrängsskuggningsbilder
över lokalerna redovisas i Bilaga 3. I Bilaga 4
redovisas de sex mycket osäkra lokalerna, med
terrängskuggning från LiDAR-analysen samt från
Lantmäteriets karttjänst Kartsök och ortnamn
(Lantmäteriet, 2015c), som hittades och där HK
inte gick att fastställa.

Ü
Figur 8: LiDAR-analysens 25 HK-lokaler. Kvadrater föreställer
nya lokaler och cirklar (Bergström, 1963) samt pentagoner
(Asklund & Sandegren, 1934) föreställer äldre lokaler. Lokal
17 ligger strax nordväst om Lokal 18, se även Figur 3.
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3.1 Lokal 1: Kungsberget S
Kungsberget är sedan 1954 en vintersportanläggning med i dag 18 nedfarter och 10 liftar (Wikipedia,
2015) på den norra sluttningen, där Bergström (1963) och Lundqvist (1963) fastställde HK
approximativt till 204 meter. Förutom på den norra sluttningen syns spår av stranderosion även
tydligt på den sydöstra sidan av berget, där HK syns halvskarpt cirka 100 meter parallellt på en
sträcka av cirka 450 meter.
HK fastställdes till 206,0 meter.

3.2 Lokal 2: Vettåsen
Bergström (1963) och Lundqvist (1963) fastställde HK till 205 meter på den västra sluttningen med
exponering mot söder och sydväst. Spår av stranderosion syns ganska tydligt på den västra sidan av
berget, där HK anas osäkert på en sträcka av cirka 350 meter, och tydligt på den södra och sydöstra
sidan, där HK syns halvskarpt på två sträckor av totalt cirka 900 meter.
HK fastställdes till 207,0 meter på den västra sidan och till 207,3 meter på den sydöstra sidan.

3.3 Lokal 3: Mårtensklack
Bergström (1963) fastställde HK till 209 meter på den norra sluttningen med exponering mot norr
och nordost. Spår av stranderosion syns tydligt på den norra, östra och sydöstra sidan av berget och
HK syns osäkert till halvskarpt på olika sträckor av totalt knappt 3,5 kilometer. Eftersom HK är
mycket osäker på en del av sträckan delades lokalen upp i tre olika lokaler.
HK fastställdes till 207,0 meter respektive 208,0 meter på den södra sidan och till 207,3 meter på den
norra sidan.

3.4 Lokal 4: Rönnåsklacken
På Rönnåsklacken ligger Rönnåsstugan, som ägs av Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Ockelbo.
Bergström (1963) fastställde HK till 216-217 meter och Lundqvist (1963) till 216 meter cirka 160
meter söder om toppstugan. Spår av stranderosion syns halvskarpt på norra och östra sidan av
berget och HK anas osäkert på en sträcka av drygt 200 meter, cirka 200 meter nordnordväst om
Rönnåsstugan, samt på en sträcka av drygt 50 meter cirka 300 meter söder om stugan.
HK fastställdes till 207,1 meter på den södra sidan och till 209,5 meter på den nordnordvästra sidan.

3.5 Lokal 5: Flaggberget
Bergström (1963) och Lundqvist (1963) fastställde HK till 212 meter på Flaggbergets södra sluttning
intill en skogsbilväg. Spår av stranderosion syns tydligt på den södra och östra sidan av berget, där HK
syns skarpt på en sträcka av drygt 750 meter.
HK fastställdes till 212,6 meter.
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3.6 Lokal 6: Heden, Åmot
Åmot ligger i en fornvik i Testeboåns dalgång. Bergström (1963) fastställde HK på två platser till 209210 respektive 211-212 meter och Lundqvist (1963) fastställde HK till 210 meter. Inga tydliga spår av
stranderosion syns i området. HK kan anas osäkert i nästan 900 meter längs en vägkurva mellan
Bergströms två platser.
HK fastställdes till 213,6 meter.

3.7 Lokal 7: Ö Fallåsen
Bergström (1963) och Lundqvist (1963) fastställde HK till 217 meter från tre profiler. Spår av stranderosion syns tydligt på den östra sidan om Ö Fallåsen och HK syns osäkert i cirka 225 meter nära
Bergströms profil C, där svallningsgränsen framträder tydligt.
HK fastställdes till 218,1 meter.

3.8 Lokal 8: Vrånga
HK ska enligt Bergström (1963) vara 220 meter och lokalen ska ligga längs skogsbilvägen till Vrångagårdarna, 4 kilometer nordväst om Lingbo. På cX-kartan (Gävle kommun, 2015a) benämns området
Klockåsen. Spår av stranderosion syns ganska tydligt och en osäker antydan till HK på en sträcka av
cirka 225 meter hittades på den södra sluttningen.
HK fastställdes till 221,6 meter.

3.9 Lokal 9: Skalberget
Denna nya lokal ligger cirka 900 meter söder om Skalbergets topp och drygt 3 kilometer i nordvästlig
riktning från Lingbo kyrka. Spår av stranderosion är tydliga i 2,5 kilometer i nordöstlig riktning. HK
syns halvskarpt på flera sträckor av totalt nästan 1 kilometer. En mycket osäker antydan till HK kan
anas på en högre höjd men med för stora skillnader i höjddata.
HK fastställdes till 216,2 meter.

3.10 Lokal 10: Rännkolberget
Denna nya lokal ligger cirka 3,5 kilometer i sydvästlig riktning från sjön Lingan. Tydliga spår av stranderosion fortsätter i sydvästlig riktning från denna lokal men på höjder som ligger under HK. HK syns
osäkert längs tre korta sträckor på totalt cirka 300 meter.
HK fastställdes till 214,7 meter.

3.11 Lokal 11: Storåsberget
Denna nya lokal sammanbinds med tydliga spår av stranderosion som sträcker sig från Lokal 10:
Rännkolberget. HK syns halvskarpt på en sträcka av cirka 550 meter.
HK fastställdes till 213,4 meter.
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3.12 Lokal 12: Tallås
Denna nya lokal ligger i en fornvik nordväst om
Tallås station, som har en skylt på stationsbyggnaden med texten ”Höjd över havet 202
m”, se Figur 9. Lokalen är klassad som ett Delta.
HK fastställdes till 212,0 meter.

3.13 Lokal 13: Lenåsberget
Denna delvis nya lokal ligger drygt 2 kilometer
sydost om Lenåsbergets topp och binds ihop av
strandmärken från både Lokal 2: Vettåsen och
Lokal 3: Mårtensklack. Enligt Jordartskartan 13G Figur 9: Tallås station (Öberg, 2010).
Hofors NO (SGU, 2002b) står det på en skylt
uppsatt på platsen att svallningsgränsen ligger
på 204 meter över havet. HK syns skarpt,
jämfört med de närliggande lokalerna, drygt 125
meter parallellt på en sträcka av cirka 900
meter.
HK fastställdes till 206,9 meter.

3.14 Lokal 14: Skorvberget
Denna nya lokal ligger cirka 3 kilometer söder om Lokal 1: Kungsberget S och cirka 4,5 kilometer
väster om Järbo. Spår av stranderosion och HK anas osäkert på en sträcka av drygt 300 meter.
HK fastställdes till 205,0 meter.

3.15 Lokal 15: Gammelåsen
Denna nya lokal ligger drygt 2,5 kilometer sydväst om Lokal 14: Skorvberget. Spår av stranderosion
och HK syns halvskarpt på en sträcka av cirka 150 meter.
HK fastställdes till 201,0 meter.

3.16 Lokal 16: Fageråsberget
Denna nya lokal cirka 7,5 kilometer väster om Åshammar. Spår av stranderosion och HK syns skarpt
på en sträcka av nästan 1 kilometer på den södra sidan av berget.
HK fastställdes till 200,8 meter.
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3.17 Lokal 17: N Lillvikstäkten
Lokalen beskrivs som ”24. Avvägningsserie från
Lillvikstäkten-Fäbosjön, Nordlig exposition” av
Asklund (1935:108). Denna lokal ligger nordväst
om Storvika fäbodar och den lokal som benämns
som ”något N om fäbodarna utmed vägen till
Lillvikstäkten” av Asklund & Sandegren
(1934:103), som fastställde HK till 198 meter,
och syns i Bladet ”Storvik” IV.Ö.29 (SGU, 1934),
se Figur 10. Geodataportalen (2015a) benämner
sjön Fäbodsjön. Spår av stranderosion och HK,
på två sträckor av totalt cirka 550 meter, syns
halvskarpt på den norra sluttningen.
HK fastställdes till 197,3 meter.

Figur 10: Lillvikstäkten på Bladet "Storvik" IV.Ö.29 (SGU,
1934).

3.18 Lokal 18: S Lillvikstäkten
Lokalen beskrivs som ”23. Avvägningsserie från
Lillvikstäkten-Fäbosjön, Sydlig exposition” av
Asklund (1935:108). Denna lokal ligger nordost
om Storvika fäbodar och den lokal som benämns
som ”ett par hundra meter SO om fäbodarna”
av Asklund & Sandegren (1934:103) och Asklund
(1935:13), som fastställde HK till 198,5 meter,
och syns i Bladet ”Storvik” IV.Ö.29 (SGU, 1934),
se Figur 10. Geodataportalen (2015a) benämner
sjön Fäbodsjön. Spår av stranderosion syns
tydligare på denna södra sluttning och HK syns
något osäkert till halvskarpt på en sträcka av
drygt 300 meter.
HK fastställdes till 199,8 meter.

Figur 11: Avvägningsserie 20 och 22 vid Vikåsen (Asklund,
1935).

3.19 Lokal 19: Vikåsen
Asklund (1935) fastställde HK till 200,3 meter på
avvägningsserie 20, från järnvägen upp emot
Vikåsen, och 199,5 meter på avvägningsserie 22,
på Vikåsen utmed en väg, se Figur 11. Spår av
stranderosion syns tydligt och HK syns något
osäkert till halvskarpt på en sträcka av cirka 750
meter, som överensstämmer med avvägningsserie 22 och den linje som syns i Bladet ”Storvik”
IV.Ö.29 (SGU, 1934), se Figur 12.
HK fastställdes till 198,8 meter.

Figur 12: Vikåsen i Bladet "Storvik" IV.Ö.29 (SGU, 1934).
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3.20 Lokal 20: Rymningsberget
Lokalen omnämns av Asklund (1935), som inte fastställde HK, som avvägningsserie 14 och 15 och
ligger cirka 2,5 kilometer västnordväst om Lokal 21: Söderåsen. Spår av stranderosion syns otydligt
och HK kan anas osäkert på två korta sträckor på totalt drygt 225 meter.
HK fastställdes till 194,7 meter.

3.21 Lokal 21: Söderåsen
Söderåsen är ett kalottberg med tre toppar och
är ett riksintresse för naturmiljövården, Natura
2000-område och naturreservat. Berget är ett
landmärke i området och rymmer tolv nivåer
med klapperstensfält, som i folkmun kallas för
”Vågorna”. Söderåsen kallas även för det första
Norrlandsberget (Länsstyrelsen Gävleborg,
1996, Hofors kommun, 2011, och Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker, 2013). Asklund
(1935) fastställde HK till 201,4 meter, vilket även
är utsatt på den sydöstra sluttningen i Bladet
”Storvik” IV.Ö.29 (SGU, 1934), se Figur 13.
Ovanför de mycket tydliga spåren av stranderosion kan HK synas halvskarpt på två sträckor
av totalt drygt 450 meter, som enligt Bladet
Figur 13: Söderåsen i Bladet "Storvik" IV.Ö.29 (SGU, 1934).
”Storvik” IV.Ö.29 (SGU, 1934) är ett strandhak.
HK fastställdes till 195,6 meter.

3.22 Lokal 22: Vallskogen
Lokalen benämns som ”Vallskogen, NV om Kalvsnäs” av Asklund (1935:10), som fastställde HK till
205-206 meter. Geodataportalen (2015a) benämner platsen Jönssons fäbod. Spår av stranderosion
syns tydligt och HK syns här halvskarpt på en sträcka av cirka 650 meter.
HK fastställdes till 195,6 meter.

3.23 Lokal 23: Kammaråsen
Denna nya lokal ligger cirka 1,5 kilometer västsydväst om det gamla järnbruket Kratte Masugn och
strax söder om Kopparåsen, där Asklund (1935) fastställde HK till 204 meter. Spår av stranderosion är
inte tydliga och HK kan anas osäkert på en kort sträcka av drygt 150 meter.
HK fastställdes till 197,0 meter.
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3.24 Lokal 24: Bergås
Lokalen benämns som ”Bergås 203 m, V om
Hästbo” av Asklund (1935:10), som fastställde
HK till 197 meter. SGU (2002a) benämner
lokalen som Nyberget i Jordartskartan 13G
Hofors SO. Namnet Bergås finns inte i Lantmäteriets karttjänst Kartsök och ortnamn
(2015b) eller i cX-kartan (Gävle kommun,
2015a). Enligt Figur 14 ska Asklunds tre
avvägningsserier ligga nordost om sjön Axen. En
osäker antydan till HK anas på en kort sträcka av
cirka 125 meter mellan Asklunds avvägningsserie 2 och 3.
HK fastställdes till 195,7 meter.
Figur 14: Avvägningsserie 1-3 kring ”fäbodstigen” mellan V.
Hästbo och Torshyttan, Östlig exposition (Asklund, 1935).

3.25 Lokal 25: Nyberget

Lokalen omnämns av Asklund (1935), som inte fastställde HK eftersom det inte gick att se några
tydliga strandmärken upp till tvåhundrametersnivån. HK anas osäkert på en kort sträcka av cirka 225
meter.
HK fastställdes till 194,2 meter.

3.26 Mycket osäkra lokaler
Ytterligare sex lokaler hittades men avfördes i
LiDAR-analysen på grund av för stor osäkerhet.
Dessa lokalers koordinater redovisas i Tabell 4
för eventuellt framtida studier. Alla lokaler utom
Stormurberget ligger i samma område öster om
mellan Hofors, se Figur 15. Jämförande terrängskuggningsbilder från ArcGIS och Lantmäteriets
karttjänst Kartsök och ortnamn (Lantmäteriet,
2015c) redovisas i Bilaga 4.
Tabell 4: Mycket osäkra HK-lokaler
Plats
Stormurberget
Högståsen
Skållberget N
Skållberget
Linderåsen
Körbergsklack

X-koord (m.)
150000
143600
141700
141700
143600
145600

Y-koord (m.)
6756200
6718700
6715400
6713900
6714500
6713800

Figur 15: Fem av de sex mycket osäkra lokalerna öster om
Hofors.
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Vid lokalen Stormurberget, som ligger cirka 3,75
kilometer sydväst om Lokal 5: Flaggberget och
cirka 5 kilometer sydöst om Lokal 6: Heden,
Åmot, syns svaga spår av stranderosion över 200
meters höjd på den östra sluttningen. Vad som
är HK kunde inte avgöras i LiDAR-bilderna eller
på Lantmäteriets karttjänst Kartsök och ortnamn
(Lantmäteriet, 2015c).
Asklund & Sandegren (1934) och Asklund (1935)
fastställde HK till 200,8 meter vid lokalen
Högståsen, se Figur 16. Spår av stranderosion
syns tydligt från Lokal 19: Vikåsen. Vad som
skulle kunna vara HK anas på drygt 200 meters
höjd men lokalen avfärdades på grund av de
vinklar, se Bilaga 4, som troligtvis inte kan ha
orsakats av havsvågor.

Figur 16: Högståsen i Bladet "Storvik" IV.Ö.29 (SGU, 1934).

Asklund & Sandegren (1934) och Asklund (1935)
fastställde HK till 206 meter vid lokalen
Skållberget. I Bladet "Storvik" IV.Ö.29 (SGU,
1934) redovisas värdet 205 meter för ett
strandhak, se Figur 17, vilket överensstämmer
med den absoluta höjden för ”översta lilla
terrasshak” enligt Asklund (1935:107). Vad som
är HK kunde inte avgöras i LiDAR-bilderna eller
på Lantmäteriets karttjänst Kartsök och ortnamn
(Lantmäteriet, 2015c).
Vid lokalen Skållberget N, som ligger cirka 1,5
kilometer norr om lokalen Skållberget, syns
svaga spår av stranderosion över 200 meters
höjd. Vad som är HK kunde inte avgöras i LiDARbilderna eller på Lantmäteriets karttjänst
Kartsök och ortnamn (Lantmäteriet, 2015c).

Figur 17: Skollberget i Bladet "Storvik" IV.Ö.29 (SGU, 1934).

Lokalen Linderåsen benämns ”Lindersåsen NO om Skollberget” och ”19. Avvägningsserie S om
Barkhyttan, Västlig exposition” av Asklund (1935:12, 107), som fastställde HK till 200 meter på
avvägningsserie 19. Spår av stranderosion syns ganska tydligt. Vad som är HK kunde inte avgöras i
LiDAR-bilderna eller på Lantmäteriets karttjänst Kartsök och ortnamn (Lantmäteriet, 2015c).
Asklund & Sandegren (1934) och Asklund (1935) fastställde HK till 208 meter vid lokalen Körbergsklack. Höjden på berget är cirka 213 meter, vilket betyder att HK borde ligga nära toppen. På 209-211
meters höjd på den östra sidan skulle HK eventuellt kunna anas på en sträcka av 25 meter.
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4. DISKUSSION
4.1 Tidigare studier
Det är möjligt att tolka de äldre litteraturbeskrivningarna olika. Vad Asklund & Sandegren menar med
sina texter och tabeller är ibland oklart. För en del lokaler kan man uttyda HK-värdena i de
beskrivande texterna och i tabellform. Eftersom det inte är lätt att förstå vad som under 1900-talet
har menats med HK är det som Berglund (2012b) menar inget som tjänar något syfte att försöka
korrigera de tidigare undersökningarnas resultat.
Jordartskarta 13G Hofors (SGU, 2002a) och Jordartskarta 13G Hofors NO (SGU, 2002b) innehåller två
tveksamheter.
 Vikåsen avvägdes av Asklund någon gång under 1925-1930, inte Lundqvist, och resultatet
presenterades första gången 1934 av Asklund & Sandegren och 1935 av Asklund.
 HK vid Lenåsberget anges ”enligt en skylt på platsen” utan någon hänvisning till vem som har
undersökt platsen.

4.2 Metoddiskussion
Vid inzoomning förbi skala 1:15,000 i terrängskuggningsresultat syntes ett rutnät, se Bilaga 3, som
inte syns på TIFF-bilderna. Rutnätet kunde på vissa platser redan anas vid skala 1:25,000, vilket i vissa
fall skulle kunna medföra feltolkningar. Vid Lokal 3a: Mårtensklack N störde rutnätet tolkningen
något eftersom HK på en del av sträckan anades precis vid rutnätets linjer. Rutnätet beror troligtvis
på ett transformeringsfel under skapandet av terrängskuggningen. Terrängskuggningsbilderna med
bättre upplösning från Lantmäteriets karttjänst Kartsök och ortnamn (2015c) bidrog inte till att hitta
HK på de mycket osäkra lokalerna, trots den bättre upplösningen. Att skapa terrängskuggningar med
andra ljusriktningar, som Dowling m.fl. (2013) nämner, gav inte heller något bättre resultat.
Genom att i LiDAR-bilderna kunna följa strandmärkenas sträckning minskar osäkerheten kring
resultatet, som kan uppstå när bara enstaka platser besöks under fältarbete. Fastställandet av HK är
en subjektiv bedömning, något som Sandegren uttryckte 1946 (enligt Nordlund, 2001). Den
subjektiva bedömningen finns även nu efter datorteknikens inträde. LiDAR-bilderna analyserades
flera gånger i ett försök att hitta vad som mest troligt är HK. Lokaler med inledningsvis stora
differenser mellan olika mätpunkter omanalyserades.
Under LiDAR-analysen användes en enhetlig metod vid strandhak för att fastställa HK, där sådana
gick att se. Någon enhetlighet fanns inte under de tidigare undersökningarna med tanke på
variationen av begrepp. Detta kan förklaras med att under de tidigare undersökningarna besöktes
lokalerna och under LiDAR-analysen erhålls bara kunskapen om hur terrängen ser ut är enbart enligt
terrängskuggningen, till exempel går det inte exakt att säga vad som är Söderåsens tolv nivåer med
klapperstensfält. Fyra av Asklund & Sandegrens lokaler var för osäkra i LiDAR-bilderna för att HK
skulle kunna fastställas.
En alternativ metod är att använda vektordata från Lantmäteriet (Geodataportalen, 2015b). Den
stora datamängden och tidsåtgången medför att metoden bara bör användas i studier över små
områden alternativt i större studier med stor datorkapacitet. När Ojala m.fl. (2013) rekonstruerade
HK i Finland var det med hjälp av vektordata. Metoden är i den här typen av studiestorlek användbar
för att visualisera HK och andra spår av stranderosion.
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4.3 Jämförelse mellan äldre metoder och LiDAR-analys
Att Näslund (2014) skriver att en del strandvallslokaler som återfanns i LiDAR-bilder ibland kan vara
omöjliga att hitta i fält nämns även av Peterson & Smith (2013) i Beskrivning av enheter i den
geomorfologiska databasen i Sverige. Identifiering av HK-lokaler med hjälp av LiDAR har medfört ett
helt nytt enhetligt och tidseffektivt arbetssätt för att över stora områden fastställa HK genom att
hitta helt nya lokaler och bortsortera för låga nivåer oavsett om de ligger i otillgänglig terräng eller
inte, jämfört med 1900-talets fältarbeten som skedde under en period av flera år.
Lokal 9-16 och eventuellt Lokal 23 är platser som inte undersökts av Asklund (1934, 1935) &
Sandegren (1935) eller Bergström (1963) och Lundqvist (1963). Lokal 9-13 ligger inom Bergströms
och Lundqvists undersökningsområde. Fler tydliga spår av stranderosion finns inom Asklund &
Sandegrens område men bara Lokal 23 var på tillräcklig hög höjd för att kunna vara HK. Övriga
strandmärken, som till exempel det 187 meter höga Alberget och Gullsjöheden som omnämns i
Jordartskartan 13G Hofors NO (SGU, 2002b) som områden med tydliga strandvallar, var på för låga
höjder.
Spåren av stranderosion syns tydligast på sydliga till ostliga sluttningar, vilket troligtvis beror på att
det är från syd till ostlig riktning som havets exponering har varit som kraftigast. På strandnivåkartan
över Gästrikland (SGU, 2015) syns att kustlinjen för 10,000 år sedan från strax söder om Ockelbo till
Hofors mestadels gick i en nordostlig-sydvästlig riktning. På de västra till norra sluttningarna är
spåren av erosion inte lika tydliga eftersom de har befunnit sig i lä.
De spår av stranderosion som troligtvis är HK är inte lika lätt att se som lägre strandmärken. Den
snabba landhöjningen i Gästrikland de första 500 åren (Berglund, 2012a) har troligtvis ha medfört att
vågerosionen inte lämnade tydligare strandmärken i landskapet (Asklund, 1935), vilket även framkommit under handledarsamtal. 12 av de 25 HK-lokalerna har osäkra dragningar som kan ifrågasättas
och eventuellt kontrolleras i framtida studier.
Med den förra nationella höjdmodellen var det inte aktuellt att leta efter HK eftersom den hade en
upplösning på 50 meter. Den nya nationella höjdmodellen har tillsammans med LiDAR-tekniken gett
helt nya möjligheter att spåra landskapsformer från den senaste istiden och tiden därefter, vilket
bland annat har visat sig i de nyligen genomförda studierna.
Sedan tidigt 1930-tal och sent 1950-tal har landhöjningen varit cirka 0,5 meter för södra Gästrikland
respektive 0,4 meter för norra Gästrikland, förändringar som påverkar jämförelserna med äldre
resultat något, vilket redovisas i kolumn Skillnad med hänsyn till landhöjning i Tabell 6 i Bilaga 2. I de
tidigare studierna angavs de flesta HK-värdena med meternoggrannhet. Resultatet i Bilaga 1 och 2 är
med decimalnoggrannhet, vilket betyder en större risk för felmarginal än om resultatet hade
redovisats med meternoggrannhet.

4.4 Enskilda lokalers resultat
Lokal 1: Kungsberget S och Lokal 2a: Vettåsen V har HK-värden 2 meter över Bergström (1963) och
Lundqvist (1963). För Lokal 1: Kungsberget S kan skillnaden bero på att Bergström och Lundqvist
fastställde HK på den norra sluttningen, där det i LiDAR-bilderna inte gick att ana HK.
På Lokal 3c: Mårtensklack N ligger HK-värdet 1,7 meter under Bergström (1963). LiDAR-analysen
stödjer inte SGU:s påstående (2002) att HK-värdena är höga på grund av det exponerande läget
eftersom HK-värdena jämförelsevis inte avviker med de närliggande lokalerna.
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På Lokal 4a: Rönnåsklack S ligger HK-värdet 8,9 meter under Bergström (1963), som nämner förekomsten av svallsand och antar att svallningen troligtvis inte skett i det senglaciala havet, och Lundqvist (1963). Bergström berättar även att Munthe (1940, enligt Bergström) nämner strandmal på 210
meter, vilket är 2,9 meter över LiDAR-analysens resultat, och erosionsterrasser på 218 meter samt
att det är svårt att fastställa var dessa terrasser finns i terrängen. Lokalen är klassad som osäker.
På Lokal 5: Flaggberget ligger HK-värdet 0,6 meter över Bergström (1963) och Lundqvist (1963).
Lokalen är en av tre som har skarp HK.
På Lokal 6: Heden, Åmot, som ligger mellan Bergströms två platser, ligger HK-värdet 3,6-4,6 meter
över Bergström. Längs HK-linjen är skillnaden mellan mätpunkterna det 2,3 meter. Lokalen är klassad
som osäker.
På Lokal 7: Ö Fallåsen ligger HK-värdet 1,1 meter över Bergström (1963) och Lundqvist (1963).
Lokalen är klassad som osäker.
På den sista av Bergströms lokaler, Lokal 8: Vrånga ligger HK-värdet 1,6 meter över Bergström.
Terrängen är svår att tyda i LiDAR-bilderna, vilket kan förklara skillnaden. Lokalen är klassad som
osäker.
Lokal 9: Skalberget ligger mellan Lokal 7: Ö Fallåsen och Lokal 8: Vrånga. Det fastställda HK-värdet
ligger lägre jämfört med de två äldre lokalernas HK. Det finns antydningar till strandmärken på nivåer
upp över 220 meter, se Bilaga 3, men höjddata längs den eventuellt högre HK-linjen hade för stora
skillnader i höjd. Den långa HK-linje som till slut valdes hade mer likvärdiga höjddata. Lokalen är
klassad som halvskarp.
Vid Lokal 10: Rännkolberget finns också antydan till högre HK-nivåer men precis som vid Lokal 9:
Skalberget är höjddata för varierande för att kunna vara HK.
Enligt Berglund (2012b) har HK-deltan ofta lägre HK-värden på flera meter. Lokal 12: Tallås har dock
ett högre värde än något mer nordligare Lokal 4: Rönnåsklacken och bara något lägre än mer
nordligare Lokal 5: Flaggberget och Lokal 6: Heden, Åmot.
Lokal 13: Lenåsberget har en något lägre HK-nivå än närliggande Lokal 2: Vettåsen och Lokal 3:
Mårtensklack. HK syns skarpare vid denna lokal än vid de två äldre lokalerna.
Vid de närliggande Lokal 17: N Lillvikstäkten och Lokal 18: S Lillvikstäkten är skillnaden i HK-värde
högre i LiDAR-analysen än för Asklund & Sandegren (1934), som bara hade ett något högre värde för
den sydligare lokalen. Spåren av stranderosion är tydligare på den sydligare lokalen än på den norra
vilket kan förklaras av att havet haft en större påverkan vid den södra lokalen.
Vid Lokal 19: Vikåsen är skillnaden i HK-värde 1,5 meter under det som Lundqvist (1963) uppger för
platsen, vilket är avvägningsserie 20. Om jämförelse i stället görs med avvägningsserie 22, som enligt
Figur 11 och Figur 12 är vid LiDAR-analysens mätpunkter, är skillnaden 0,7 meter under.
Vid Lokal 21: Söderåsen är skillnaden i HK-värde 5,8 meter lägre i LiDAR-analysen än det som Asklund
(1935) fastställde. LiDAR-analysens HK-linje ligger cirka 650 meter väster om den tidigare
undersökningen, som var i en brant och troligtvis stenig terräng. LiDAR-analysens HK-värde stämmer
bättre överens med närliggande lokaler.
Största differenserna mellan olika mätpunkter, 2,3 meter, finns vid Lokal 5: Flaggberget och Lokal 6:
Heden, Åmot. Lokal 5: Flaggberget är en av LiDAR-analysens få skarpa lokaler med tydliga skuggor av
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strandhak, vilket borde ge en lägre differens. HK vid Lokal 6: Heden, Åmot går mestadels parallellt
längs en bilväg, vilket skulle kunna ha påverkan på mätpunkternas höjder. Den osäkra Lokal 3c:
Mårtensklack N kan också nämnas eftersom den största differensen är på 2,2 meter. De sex mätpunkterna på den norra sluttningen skulle kunna avföras men HK-värdet skulle bara ändras en
decimal. Övriga lokaler har som mest 2,0 meter som största differens mellan mätpunkterna.
Lokal 24: Bergås och Lokal 25: Nyberget ligger drygt 1 kilometer från varandra och kan lätt blandas
ihop. Det äldre lokalnamnet Bergås, förkortning av ”Bergås 203 m V om Hästbo” (Asklund, 1935:10),
behölls även om ”NO om Axen” kunde vara ett alternativt lokalnamn.
Av de sex mycket osäkra lokalerna är Skållberget och Körbergsklack, Högståsen och Linderåsen
fastställda av Asklund (1935) och tillsammans med lokalen Skållberget N ligger de mellan Lokal 17:
Vikåsen, vars HK i LiDAR-analysen fastställdes till 198,8 meter, och Lokal 20: Rymningsberget, vars HK
i LiDAR-analysen fastställdes till 194,7 meter. Asklund & Sandegrens HK-värden för Skållberget, 206
meter, Körbergsklack, 208 meter, Högståsen, 200,8 meter, och Linderåsen, 200 meter, är högre
jämfört med de närliggande fastställda lokalerna, vilket styrker Lundqvist antagande om att HKvärdena väster om Storsjön skulle vara något för höga.
Lokalen Stormurberget ligger cirka 3,75 kilometer sydost om Lokal 5: Flaggberget och kan ha ett HKvärde i närheten av 212 meter. De sex mycket osäkra lokalerna undersöktes även med hjälp av
terrängskuggning med enmetersupplösning på Lantmäteriets karttjänst Kartsök och ortnamn
(Lantmäteriet, 2015c) men utan att det gick att uttyda vad som är HK.

4.5 Allmänt om LiDAR-analysens resultatet
Enligt LiDAR-analysens resultat är stigningen av HK från söder till norr i västra Gästrikland cirka 0,37
m/km. En beräkning gjord på de HK-värden som redovisas av Asklund & Sandegren (1934) och
Asklund (1935) ger en stigning på cirka 1,10 m/km mellan Bergås och Körbergsklack och sedan
sjunker HK med 1,28 m/km mellan Körbergsklack och Lillvikstäkten, vilket totalt ger en stigning 0,09
m/km i södra Gästrikland. Enligt Bergströms resultat (1963) är stigningen 0,42 m/km i norra
Gästrikland.
LiDAR-analysens stigning mellan Bergströms lokaler är 0,41 m/km och 0,32 m/km mellan Asklund &
Sandegrens lokaler. Enligt Lundqvists redogörelse (1963) är stigningen av HK i hela Gästrikland cirka
0,26 m/km på en cirka 13,5 kilometer kortare sträcka än LiDAR-analysen. Det sjunkande värdet för
HK mellan Körbergsklack och Lillvikstäkten är i området väster om Storsjön.
Lundqvist antar att de HK-värden som tidigare registrerats väster om Storsjön är något för höga,
vilket förklarar det sjunkande HK-värdet. Eftersom Lundqvist bara redovisar de äldre HK-värdena över
Söderåsen, Skollberget, Högståsen och Vikåsen är det osäkert om Lundqvist eventuellt också menar
de sju andra HK-lokalerna som Asklund (1935) fastställde. Jämfört med Asklund & Sandegren (1934)
och Asklund (1935) ligger LiDAR-analysens HK-värden inom ±1,5 meter, med två undantag för lokaler
som Lundqvist inte nämner. På Lokal 20: Rymningsberget ligger HK-värdet 5,8 meter under och på
Lokal 22: Vallskogen ligger HK-värdet 9,5-10,5 meter under. Lokal 20: Rymningsberget är klassad som
osäker. Lundqvist antagande stämmer inte helt med LiDAR-analysens resultat, med undantag för de
två nämnda avvikelserna, men samtidigt är området det som är svårast att fastställa HK på.
Med undantag för de stora avvikelserna vid Lokal 4: Rönnåsklacken, Lokal 6: Heden, Åmot, Lokal 21:
Söderåsen och Lokal 22: Vallskogen är skillnaden mellan de tidigare undersökningarna och LiDARanalysen 2,0 meter över och 1,7 meter under de äldre HK-värdena, skillnader som är jämfört med
Bergströms resultat. Asklund & Sandegrens resultat skiljer sig 1,3 meter över och 1,5 meter under.
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Endast en av de äldre undersökningarna, Lokal 5: Flaggberget, klassades som skarp i LiDAR-analysen
och där ligger HK-värdet 0,6 meter över Bergström (1963). Skillnaderna mellan de olika graderingarna
halvskarp och osäker och de äldre undersökningarna är, med undantag för de i ovanstående stycke
nämnda stora avvikelserna, 2,0 meter över och 1,5 meter under respektive 2,0 meter över och 1,7
meter under.

4.6 Jämförelse med angränsande områden
Eftersom LiDAR-analysens resultat jämfört med de tidigare undersökningarna, med undantag för de
stora avvikelserna, skiljer sig med ±1,5 meter för Asklund och Sandegren och ±2,0 meter för Bergström och Lundqvist kan skillnaderna bero på val av metod mellan att göra fältbesök och att med
LiDAR-teknik analysera höjdrasterdata. På regional nivå kan LiDAR-analysens resultat jämföras med
tidigare undersökningar gjorda i de angränsande områdena Dalarna och Hälsingland. Lundqvist
(1963) redovisar isobaser för Gävleborgs län i figur 51 och för Sverige i figur 54 i Beskrivning av
jordartskarta över Gävleborgs län, samma isobaskarta för Sverige redovisar Lundqvist (1961) i figur
35 i Beskrivning av karta över landisens avsmältning och högsta kustlinjen i Sverige. Fredén (2002)
redovisar också isobaser för Sverige i Berg och jord. Enligt Berglund (2012b) följer inte HK-värden
något regelbundet mönster. I vissa fall svänger isobaser på grund av enstaka HK-lokaler. Även om
isobaser bara sammanbinder HK-lokaler med samma höjder, och inte tvärtom, kan isobaserna ändå
användas som en jämförelse med ett område som inte har undersökts med samma metod, speciellt i
studieområdet och angränsande område.

4.6.1 Dalarna
Den senaste generella bilden av HK i Dalarna redovisas i olika jordartskartsbeskrivningar. De forna
strandlinjerna, med undantag för kuststräckan i den sydöstra delen, har jämfört med Gästrikland haft
ett mer skyddat läge i en innerskärgård längs det som i dag är Dalälvens dalgång, sjön Runn mellan
Falun och Borlänge och norrut till sjöarna omkring Enviken. Enligt Lundqvist (1961) växlar strandlinjens höjdvärden ovanligt mycket från Fagersta till nordväst om Orsasjön. Det förklarar Lundqvist
med att det kan bero på de mycket olikartade exponeringsförhållandena och att isavsmältningen var
oregelbunden eftersom området var en brytningszon mellan land och hav, båda täckta av is.
För de övre delarna av Österdalälvens dalgång upp till Fornsiljan var förutsättningarna för vågsvallning begränsat. Däremot var Siljansbäckenet tillräckligt stort för att kunna skapa relativt kraftiga
vågor (Ising, 2008b, och Norrlin, 2011). I landskapets södra del fanns en fornvik som via Fagersta,
Smedjebacken och Ludvika ledde till området vid Nyhammar och Grangärde (SGU, 2015).
I denna fornvik ligger HK på 185-200 meter (Ising, 2009). Närmare fornvikens mynning har HK fastställts till 180-190 meter, bland annat genom flygbildstolkning av infraröda färgbilder (Ek & Norrlin,
2010). Norrut vid Västerdalälvens slut och i området vid sjön Runn ligger HK på 195-200 meter (Ising,
2008b, och Grånäs, 2010). Enligt Lundqvist (1961, 1963) går isobas 190 och isobas 200 mycket nära
varandra i området söder om Västerdalälvens slutdel.
I närheten av gränsen mot södra Gästrikland ligger HK på 195-200 meter (SGU, 2002c, och Ising,
2008b). Enligt LiDAR-analysens resultat går isobas 200 i Gästrikland gå ungefär mellan Lokal 15:
Gammelåsen och Lokal 16: Fageråsberget, cirka 17 kilometer längre norrut än Lundqvist, vilket kan
ge en ledtråd om avståndet mellan isobas 190 och isobas 200 i Dalarna.
I närheten av gränsen mot mellersta Gästrikland ligger HK på 205-210 meter (SGU, 2002d, och
Grånäs & Ising, 2008). Enligt LiDAR-analysens resultat borde isobas 205 gå ungefär vid Lokal 14:
Skorvberget, cirka 6 kilometer längre söderut än Lundqvist, i stället för vid Lokal 2: Vettåsen.
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I Siljanstrakten ligger HK på 200-215 meter, bland annat fastställt genom GPS-mätning (Ising &
Svedlund, 2008, Ek, 2010, och Norrlin, 2011). HK-värdena på cirka 200 meter i Siljans södra delar är
låga med tanke på att enligt Lundqvist (1961, 1963) och Fredén (2002) går isobas 200 söder om
Västerdalälven.
I närheten av gränsen mot norra Gästrikland ligger några små områden under HK-nivån 210 meter
(Mikko, 2009a, 2009b). Enligt LiDAR-analysens resultat borde isobas 210 gå som tidigare i den norra
delen av Ockelbo tätort men sedan svänga i sydvästlig riktning och passera söder om Lokal 12: Tallås,
vilket kan ge en ledtråd om isobasens fortsatta sträckning i Dalarna även om HK är svårare att fastställa vid just HK-deltan (Berglund, 2012b). Lokal 12: Tallås har inte det ofta förekommande lägre HKvärdet jämfört med närliggande lokaler.
I kartområdena omkring Falun utfördes de senaste undersökningarna för 40-70 år sen (Grånäs &
Ising, 2008, Ising, 2008b, och Ising & Svedlund, 2008). I de två kartområdena norr om Ludvika
utfördes de senaste undersökningarna för 65-80 år sen (Ising, 2008b, och Ising, 2009). I kartområde
12G Avesta NV utfördes den senaste undersökningen för cirka 75 år sen (Grånäs & Fredén, 2008)
Med stöd av områdets karaktär, isobasernas förändrade sträckning i Gästrikland samt att en del
undersökningar i Dalarna är mycket gamla, skulle en LiDAR-analys av de forna strandlinjerna kunna
ge en tydligare och uppdaterad bild av HK i landskapet.

4.6.2 Hälsingland
Hälsingland ligger i dag, precis som Gästrikland, exponerat vid kusten men vid inlandsisens
försvinnande gick de forna hälsingestrandlinjerna till stor del längs vikar, skärgårdar och det som i
dag är älvdalar, som Voxnan, Ljusnan och Hennan (SGU, 2015). Lundqvist (1963) beskriver området
Järvsö-Ljusdal-Färila som en inre skärgård mer eller mindre skyddad av höjder mot det öppnare
Dellen-området. Beräkning av Lundqvists redogörelse ger en stigning av HK med cirka 0,32 m/km i
Hälsingland. Berglund (2012b) redovisar en stigning av HK på cirka 0,45 m/km för norra Hälsingland.
Sandegren (1938) undersökte 1930 landskapets sydvästra del, som var en fornvik i skyddat läge till
vad som i dag är sjön Mållången. HK fastställdes i området till 228 meter, vilket inte redovisas av
Lundqvist (1963). Sandegren menade att det lämpade sig föga att fastställa HK vid Skalen och
Bornasen, strax norr om Mållången, eftersom sjöarna ligger instängt. Enligt Mikko (2009b) ska HK vid
Skalen och Bornasen ligga på cirka 220 meter, samma värde är fastställt för ett HK-delta cirka 15
kilometer sydost vid Annefors.
Lundqvist (1963) anser att det finns osäkra HK-värden i den nordvästra delen av fornviken Voxnadalen, som ligger i området mellan isobas 220 och isobas 230, samt att en del fornfjordar varit för
trånga för att strandlinjer skulle kunna utskäras. Enligt LiDAR-analysens resultat passerar isobas 220 i
närheten av Lokal 8: Vrånga, som ligger cirka 9 kilometer längre söderut än Lundqvist och cirka 22,5
kilometer söder, i nordsydlig riktning, om sjön Skalen (Mikko, 2009b).
Med stöd av osäkerheterna kring isobasernas sträckningar och kraftiga svängningar i Hälsingland
skulle en LiDAR-analys av de forna strandlinjerna kunna ge en tydligare och uppdaterad bild av HK i
landskapet.
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5. SLUTSATSER









Från söder mot norr i avgränsningsområdet stiger HK med cirka 0,4 m/km från 194,2 meter
till 221,6 meter över havet.
Att arbeta med laserskannade höjddata ger fler HK-lokaler eftersom antalet som kan hittas
inte berörs av hur eventuellt lättillgängliga platserna är.
LiDAR-analysen möjliggör att kunna följa strandmärken på långa sträckor.
Tidigare via fältarbete undersökta platsers HK kan vara svåra att hitta i LiDAR-bilderna.
Bästa metoden för att fastställa HK bör vara genom att kombinera det mer tidskrävande
fältarbetet, för att i verkligheten kunna se olika strandmärken, med LiDAR-analysens
kvantifierade och noggranna arbetssätt. Båda metodernas osäkerheter kan därmed belysas
och uppvägas upp av den andra metodens fördelar.
Det är på vissa platser öster om Hofors svårt att fastställa HK.
HK bör undersökas med hjälp av LiDAR-teknik i de angränsande områdena Dalarna och
Hälsingland.
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Bilaga 1: Höjdmätningar av HK, 2016
Tabell 5: Höjdmätningar av HK, 2016
Lokal
1

Plats
Kungsberget S

1
2a

Kungsberget S
Vettåsen V

2a
2b

Vettåsen V
Vettåsen SO

2b
3a

Vettåsen SO
Mårtensklack S

3a
3b

Mårtensklack S
Mårtensklack

3b
3c

Mårtensklack
Mårtensklack N

Punkt
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11

Höjd (m.ö.h)
205,7
206,0
206,4
206,5
206,4
206,4
205,7
205,4
205,5
205,8
205,8

2b:1
2b:2
2b:3
2b:4
2b:5
2b:6
2b:7

206,2
207,0
207,4
207,0
207,7
207,3
206,3

2a:1
2a:2
2a:3
2a:4
2a:5
2a:6
2a:7
2a:8
2a:9
2a:10
2a:11
2a:12
2a:13
2a:14
2a:15
2a:16

206,6
206,4
206,3
206,9
208,0
208,0
207,7
208,1
207,8
207,8
206,9
207,0
207,6
207,9
207,0
206,1

3a:1
3a:2
3a:3
3a:4
3a:5
3a:6

206,4
207,3
207,4
206,7
206,6
207,6

3b:1
3b:2
3b:3
3b:4
3b:5
3b:6
3b:7

207,5
208,8
208,6
208,8
207,3
207,4
207,3

3c:1
3c:2
3c:3
3c:4
3c:5
3c:6
3c:7
3c:8
3c:9
3c:10
3c:11

207,4
207,9
207,1
206,1
208,2
207,6
206,9
207,3
206,7
207,0
206,0

Största differens mellan punkter (m)

HK (m.ö.h)

1,2

206,0

1,5

207,0

2,0

207,3

1,2

207,0

1,5

208,0
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3c
4a

Mårtensklack N
Rönnåsklacken S

4a
4b

Rönnåsklacken S
Rönnåsklacken N

4b
5

Rönnåsklacken N
Flaggberget

5
6

Flaggberget
Heden, Åmot

6
7

Heden, Åmot
Ö Fallåsen

7
8

Ö Fallåsen
Vrånga

8
9

Vrånga
Skalberget

3c:12
3c:13
3c:14
3c:15
3c:16

207,1
208,0
207,7
208,3
206,8

4a:1
4a:2

206,6
207,6

4b:1
4b:2
4b:3
4b:4
4b:5

209,5
209,6
208,7
209,2
210,7

5:1
5:2
5:3
5:4
5:5
5:6
5:7
5:8
5:9
5:10
5:11
5:12
5:13
5:14
5:15

212,7
213,0
213,1
211,8
212,5
212,2
211,5
212,4
212,0
212,1
212,8
212,9
213,0
213,1
213,8

6:1
6:2
6:3
6:4
6:5
6:6
6:7
6:8
6:9
6:10
6:11
6:12
6:13
6:14
6:15
6:16

214,7
214,4
213,6
213,2
214,4
213,9
212,7
214,6
213,1
212,4
213,0
212,7
212,4
213,6
214,4
214,4

7:1
7:2
7:3
7:4
7:5

217,8
218,6
218,4
218,0
217,6

8:1
8:2
8:3
8:4

221,8
221,9
221,2
221,4

9:1
9:2
9:3
9:4
9:5
9:6

216,3
215,6
216,1
216,5
216,5
216,4

2,2

207,3

1,0

207,1

2,0

209,5

2,3

212,6

2,3

213,6

1,0

218,1

0,7

221,6
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9
10

Skalberget
Rännkolberget

10
11

Rännkolberget
Storåsberget

11
12

Storåsberget
Tallås

12
13

Tallås
Lenåsberget

13

Lenåsberget

9:7
9:8
9:9
9:10
9:11
9:12
9:13
9:14
9:15
9:16
9:17
9:18

216,0
216,4
216,2
216,1
215,9
216,4
215,4
216,5
216,2
215,8
215,8
216,7

10:1
10:2
10:3
10:4
10:5
10:6
10:7
10:8

214,2
214,4
215,0
214,9
214,4
215,3
214,5
214,7

11:1
11:2
11:3
11:4
11:5
11:6
11:7
11:8
11:9
11:10
11:11

213,1
213,5
213,5
213,8
213,2
213,7
213,3
213,1
213,7
213,2
213,2

12:1
12:2
12:3
12:4
12:5
12:6
12:7
12:8
12:9
12:10
12:11
12:12
12:13
12:14
12:15
12:16
12:17

211,1
212,0
211,5
212,5
212,1
211,9
212,2
212,0
212,6
212,2
211,3
212,4
212,6
212,9
211,5
211,7
212,3

13:1
13:2
13:3
13:4
13:5
13:6
13:7
13:8
13:9
13:10
13:11
13:12
13:13

207,5
207,4
207,2
206,9
206,0
206,3
206,8
207,7
207,6
206,3
206,1
206,4
206,6

1,3

216,2

1,1

214,7

0,7

213,4

1,8

212,0

1,7

206,9
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14

Skorvberget

14
15

Skorvberget
Gammelåsen

15
16

Gammelåsen
Fageråsberget

16
17

Fageråsberget
N Lillvikstäkten

17
18

N Lillvikstäkten
S Lillvikstäkten

18
19

S Lillvikstäkten
Vikåsen

19
20

Vikåsen
Rymningsberget

14:1
14:2
14:3
14:4
14:5
14:6
14:7

204,8
204,8
204,3
205,7
205,1
204,8
205,1

15:1
15:2
15:3
15:4

200,7
201,1
201,3
199,3

16:1
16:2
16:3
16:4
16:5
16:6
16:7
16:8
16:9
16:10
16:11
16:12
16:13
16:14
16:15
16:16
16:17
16:18

201,7
200,3
201,2
202,0
200,4
200,5
200,9
200,2
200,1
200,1
200,4
200,4
199,6
201,2
201,2
201,1
201,0
200,9

17:1
17:2
17:3
17:4
17:5
17:6
17:7
17:8
17:9
17:10
17:11

197,1
197,5
197,3
196,5
197,4
197,7
197,9
196,8
198,1
197,7
196,5

18:1
18:2
18:3
18:4
18:5
18:6

199,3
199,2
199,5
200,5
200,5
199,7

19:1
19:2
19:3
19:4
19:5
19:6
19:7
19:8
19:9
19:10

198,7
198,6
198,1
199,3
199,1
199,8
198,1
199,0
199,3
198,3

20:1
20:2
20:3
20:4

194,3
194,7
194,3
195,1

1,4

205,0

2,0

200,6

1,9

200,7

1,6

197,3

1,3

199,8

1,7

198,8
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20
21

Rymningsberget
Söderåsen

21
22

Söderåsen
Vallskogen

22
23

Vallskogen
Kammaråsen

23
24

Kammaråsen
Bergås

24
25

Bergås
Nyberget

25

Nyberget

20:5
20:6

195,1
194,8

21:1
21:2
21:3
21:4
21:5
21:6
21:7
21:8
21:9
21:10

195,0
196,4
195,9
195,8
196,1
195,0
195,8
195,3
195,3
195,1

22:1
22:2
22:3
22:4
22:5
22:6
22:7
22:8
22:9
22:10

195,4
195,6
196,1
195,7
195,3
194,8
195,7
195,6
196,0
195,7

23:1
23:2
23:3
23:4

197,1
197,4
196,8
196,7

24:1
24:2
24:3

195,4
196,1
195,6

25:1
25:2
25:3
25:4
25:5

194,2
194,1
194,1
194,1
194,3

0,8

194,7

1,4

195,6

1,3

195,6

0,7

197,0

0,7

195,7

0,2

194,2

Bilaga 2: Sammanställning av HK, 2016
Tabell 6: Sammanställning av HK, 2016.
Lokal
1
2a
2b
3a
3b
3c
4a
4b
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Plats
Kungsberget S
Vettåsen V
Vettåsen SO
Mårtensklack S
Mårtensklack
Mårtensklack N
Rönnåsklacken S
Rönnåsklacken N
Flaggberget
Heden, Åmot
Ö Fallåsen
Vrånga
Skalberget
Rännkolberget
Storåsberget
Tallås
Lenåsberget
Skorvberget
Gammelåsen
Fageråsberget
N Lillvikstäkten
S Lillvikstäkten
Vikåsen
Rymningsberget
Söderåsen
Vallskogen
Kammaråsen
Bergås
Nyberget

X-koord (m)
149500
155300
155300
159000
159200
159400
157000
157000
152600
146200
156200
157000
157300
157100
153700
144700
157800
150400
147600
144700
144500
145300
143400
142000
145000
142400
142300
145700
145000

Y-koord (m)
6737500
6740400
6740400
6743100
6744100
6744500
6754600
6754600
6758900
6759400
6769300
6775600
6772200
6766600
6762700
6751000
6741400
6734300
6733800
6726400
6721200
6720700
6719700
6709500
6708700
6707400
6704000
6704000
6703000

HK (m.ö.h)
206,0
207,0
207,3
207,0
208,0
207,3
207,1
209,5
212,6
213,6
218,1
221,6
216,2
214,7
213,4
212,0
206,9
205,0
200,6
200,7
197,3
199,8
198,8
194,7
195,6
195,6
197,0
195,7
194,2

Gradering
Halvskarp
Osäker
Halvskarp
Osäker
Halvskarp
Osäker
Osäker
Osäker
Skarp
Osäker
Osäker
Osäker
Halvskarp
Osäker
Halvskarp
Delta
Skarp
Osäker
Halvskarp
Skarp
Halvskarp
Halvskarp
Halvskarp
Osäker
Halvskarp
Halvskarp
Osäker
Osäker
Osäker

Tidigare undersökt av, år
Bergström och Lundqvist, 1954-1960
Bergström och Lundqvist, 1954-1960
Bergström och Lundqvist, 1954-1960
Bergström och Lundqvist, 1954-1960
Bergström och Lundqvist, 1954-1960
Bergström och Lundqvist, 1954-1960
Bergström och Lundqvist, 1954-1960
Bergström och Lundqvist, 1954-1960
Asklund och Sandegren, 1925-1930
Asklund och Sandegren, 1925-1930
Asklund och Sandegren, 1925-1930
Asklund och Sandegren, 1925-1930
Asklund och Sandegren, 1925-1930
Asklund och Sandegren, 1925-1930
Asklund och Sandegren, 1925-1930
Asklund och Sandegren, 1925-1930

Skillnad mot tidigare mätning (m)
2,0
2,0
-1,7
-8,9
0,6
3,6-4,6
1,1
1,6
-0,7
1,3
-0,7-1,5
-5,8
-9,5-10,5
-1,3
-

Skillnad med hänsyn till landhöjning (m)
1,6
1,6

-2,1
-9,3
0,2
3,2-4,2
0,7
1,2

-1,2
0,8
-1,2-2,0
-6,3
-10,0-11,0
-1,8

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 1: Kungsberget S.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 2: Vettåsen V och SO.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 3a: Mårtensklack S.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 3b: Mårtensklack.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 3c: Mårtensklack N.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 4: Rönnåsklacken S och N.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 5: Flaggberget.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 6: Heden, Åmot.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 7: Ö Fallåsen.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 8: Vrånga.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 9: Skalberget.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 10: Rännkolberget.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 11: Storåsberget

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 12: Tallås.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 13: Lenåsberget.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 14: Skorvberget.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 15: Gammelåsen.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 16: Fageråsberget.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 17: N Lillvikstäkten.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 18: S Lillvikstäkten.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.
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Lokal 19: Vikåsen.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 20: Rymningsberget.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 21: Söderåsen.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 22: Vallskogen.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 23: Kammaråsen.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 24: Bergås.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Lokal 25: Nyberget.

Terrängskuggningsbild med koordinatplats och HK.

Terrängskuggningsbild utan koordinatplats och HK.

Bilaga 3: Terrängskuggningsbilder över Lokal 1-25 med och utan koordinatplats och HK

Bilaga 4: Terrängskuggningsbilder över mycket osäkra lokaler

Stormurberget.

Terrängskuggningsbild från ArcGIS.

Terrängskuggningsbild från Kartsök och ortnamn (Lantmäteriet, 2015c).

Bilaga 4: Terrängskuggningsbilder över mycket osäkra lokaler

Skållberget N.

Terrängskuggningsbild från ArcGIS.

Terrängskuggningsbild från Kartsök och ortnamn (Lantmäteriet, 2015c).
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Körbergsklack.

Terrängskuggningsbild från ArcGIS.

Terrängskuggningsbild från Kartsök och ortnamn (Lantmäteriet, 2015c).

Bilaga 4: Terrängskuggningsbilder över mycket osäkra lokaler

Skållberget.

Terrängskuggningsbild från ArcGIS.

Terrängskuggningsbild från Kartsök och ortnamn (Lantmäteriet, 2015c).

Bilaga 4: Terrängskuggningsbilder över mycket osäkra lokaler

Högståsen.

Terrängskuggningsbild från ArcGIS.

Terrängskuggningsbild från Kartsök och ortnamn (Lantmäteriet, 2015c).

Bilaga 4: Terrängskuggningsbilder över mycket osäkra lokaler

Linderåsen.

Terrängskuggningsbild från ArcGIS.

Terrängskuggningsbild från Kartsök och ortnamn (Lantmäteriet, 2015c).

