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Abstract 
This study sought to use high resolution elevation data (2x2 m) derived from laserscanning to 
measure the highest shoreline (HS) in the provinces of Västerbotten and Norrbotten in northern 
Sweden. The aim was to provide a detailed view of the slope of HS and evaluate the method of HS 
interpretations and elevation measurements with previous field based research. A GIS application 
was used to generate a hillshade view of the elevation data in order to identify indicators of HS and 
determine its height. A number of locales such as beach ridges, wave wash locations and lateral 
meltwater channels were used as indicators of the height of HS. The results showed a weaker slope 
in areas of low terrain surrounded by uniformly high terrain such as in the valleys of rivers. The 
explanation for this is thought to be due to a higher speed of ice recession in the low terrain areas 
due to ice calving which occurred in the formerly deeper water of the low terrain. This study also 
showed that changes in the rate of isostatic rebound due to differences in bedrock following the 
deglaciation could influence the slope of HS. The GIS-analysis method used to measure the 
elevation of HS was determined to be comparable to previous field measurements with a slight 
penchant for overestimating the level of HS with up to 4.9 m in wave wash locations. 
 
Keywords: Highest shoreline, Laser scanning, High resolution data, Digital elevation model 
(DEM), Geographical information system (GIS), northern Sweden 





Förord 
Jag vill rikta ett tack till min handledare Rolf Zale för ett intressant förslag till examensarbete och 
för värdefull hjälp med fälttolkning av HK-lokaler samt för hjälpsam vägledning under 
utformningen av arbetet.
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
När den senaste inlandsisen drog sig tillbaka och den nedtryckta terrängen avlastades från den 
tunga ismassan började en landhöjning att ske som respons. Den här landhöjningen fortskrider än 
idag dock med en lägre hastighet än vid dess start (Ågren och Svensson 2007). Det var i samband 
med isens tillbakadragande, den efterföljande landhöjningen och globalt stigande havsnivån som 
högsta kustlinjen (HK) bildades. HK är synlig i landskapet som bland annat de högst bildade 
strandvallarna i terrängen, vågsvallade sluttningar och deltabildningar. 
 
I Sverige har HK studerats sedan slutet av 1800-talet av bland annat Högbom (1896) men 
betecknades på den tiden som den högsta marina gränsen. Det var först 1933 som högsta 
kustlinjen föreslogs av Halden (1933) och började användas för att ta hänsyn till de HK områden 
som bildats under Baltiska issjön och Ancylussjön vilket var Östersjöns sötvattenstadier och alltså 
inte skapat av havsvatten (Fromm 1965). 
 
Tillförlitligheten av HK-mätningar har förbättrats markant sedan de tidigaste undersökningarna. I 
början mättes oftast HK med aneroidbarometrar med osäkra utgångshöjder vilket ledde till ett 
vanligt förekommande felintervall på omkring 10-20 m, men i många fall kunde felmarginalerna 
stiga uppemot 30 m (Granlund 1943). Senare började HK mätningarna att genomföras mer med 
tub- och spegelavvägning tillsammans med säkra höjdbestämda fixpunkter som förbättrade 
resultaten något (Granlund 1943, Hörnsten 1964 och Fromm 1965). 
 
Utöver mätfelen tillkommer även fel som kan uppstå vid olika tolkning av var HK-gränsen ligger. 
De flesta gamla HK mätningar (ex. Granlund 1943, Hörnsten 1964 och Fromm 1965) har gjorts vid 
den högsta synliga svallningsnivån och ibland kompletterad med en separat bedömning om var 
HK's medelnivå är vid lokalen. Men eftersom den högsta vågsvallade nivån är det höjdvärde som 
representeras i resultatet kan det ge en missvisande bild av hur högt HK verkligen ligger. Ett av de 
få undantagen till detta är de HK-lokaler där höjden på HK-deltan har använts vid 
höjdbestämningen vilket ibland tvärtom kan underrepresentera HK-nivån. 
 
Gemensamt för sammanställningar av HK-mätningar som gjorts av t.ex. Granlund (1943), Fromm 
(1965) och mer nyligen Berglund (2012) är att de alla förlitar sig mycket på ett stort urval av 
tidigare HK mätningar. Dessa HK mätningar har mer eller mindre långa tidsintervaller mellan 
mätningstillfällena av olika lokaler. Detta i samband med att olika metoder ofta har använts för 
höjdmätningen gör att resultatet blir något osäkrare. Det finns följaktligen få välbeskrivna, säkra 
HK mätningar i norra Sverige. Det skulle således vara av intresse att använda en mer konsekvent 
metod för att identifiera och mäta HK-lokaler utan de problem som kan uppstå med olika typer av 
fältmätningar genomförda av olika personer och den nya nationella höjdmodellen gör detta 
möjligt. 
 
1.2 Den nya nationella höjdmodellen 
Lantmäteriet har av regeringen fått i uppdrag att skapa en ny detaljerad rikstäckande digital 
höjdmodell (DEM) för att användas i samband med t.ex. klimatanpassningsåtgärder. De har sedan 
2009 genomfört laserskanning av Sverige från flygplan för att samla in höjddata till denna modell. 
Höjddatat har bearbetats så att vegetationstäcket är borttaget och höjdvärdena endast 
representerar mark- och vattenytan (Lantmäteriet 2013). Det här medför att den nya 
höjdmodellen möjliggör en mer detaljerad blick i hur terrängen ser ut i en skala som tidigare inte 
varit möjlig med andra metoder som t.ex. flygbildstolkning. Det här betyder att höjdmodellen kan 
tillämpas som ett kraftigt verktyg för många olika ändamål som t.ex. geomorfologiska studier av 
landformationer, men av vikt för denna studie är möjligheten att identifiera lokaler där HK-
gränsen är tydligt urskiljbar i terrängen. 
 

1.3 Syfte 
Den här studien utnyttjar höjddata från lantmäteriets nya höjdmodell med hjälp av GIS-analys för 
att på ett konsekvent sätt hitta och mäta HK-lokaler inom Västerbottens och Norrbottens 
landskap. 
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Syftet med den här studien är att: 

 Försöka skapa en mer detaljerad bild av HK-gradienten i studieområdet för att urskilja 
lokala variationer såväl som det övergripande mönstret. 

 Evaluera och jämföra GIS-analys metoden som används i denna studie med andra mer 
tidskrävande metoder som använts för tidigare HK-mätningar. 

 

2 Material och metoder 
 
2.1 Databehandling 
All tillgänglig höjddata från lantmäteriets laserskanning (© Lantmäteriet, i2012/901) inhämtades 
över studieområdet. Höjddatat var i rasterformat med en cellupplösning på 2x2 m och hade 
höjdsystemet RH 2000 med referenssystemet SWEREF 99 TM. Figur 1 visar den totala täckningen 
av höjddatat i studieområdet som bearbetades när den här studien genomfördes.  

 
Figur 1. Höjddata från lantmäteriets laserskanning som användes vid denna studie är markerat med grått. 

 
En terrängskuggning av höjddatat framställdes i programmet ArcGIS 10.1 för att avläsa stora såväl 
som detaljerade höjdförhållanden och därmed kunna identifiera och därefter höjdbestämma olika 
HK-lokaler. Terrängskuggningen placerades i ett lager över höjddatat vilket möjliggjorde enkel 
åtkomst av höjdvärdena för varje cell medan man arbetade med terrängskuggningen. Lantmäteriet 
(2013) uppskattar det allmänna höjdfelet med laserskanningen till ca 0,25 m i all terräng. 
 
20 möjliga HK-lokaler av varierande typer besöktes även i fält för att kontrollera hur väl HK 
bedömningen med terrängskuggningen överensstämde med verkligheten och om några 
korrigeringar behövdes göras men även för att få en bra insikt i hur dessa lokaler såg ut. Av dessa 
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20 lokaler togs 5 st bort från resultatet på grund av otydlig HK-gräns. Totalt identifierades 239 
HK-lokaler inom studieområdet och det här datat lagrades i en Excel fil med x, y, z koordinater, 
typ av HK-lokal, mätvärden från tidigare studier och om de är besökt i fält. All HK-data som 
användes vid denna studie redovisas i bilaga 1. 
 
2.2 HK-lokaler 
Till skillnad från många tidigare HK-mätningar från t.ex. Granlund (1943), Hörnsten (1964) och 
Fromm (1965) har det med den här studien gjorts ett försökt att uppskatta och mäta HK's 
medelnivå och alltså inte den högsta nivån i terrängen med synlig svallningspåverkan. Den högsta 
svallningsnivån kan skiljas mycket från dess medelnivå vilket är baserat bland annat på 
bottentopografins utseende och hur exponerad platsen är för inkommande vågor (Brydsten 1985). 
Som exempel beskriver Hörnsten (1964) lokaler i Ångermanland med en svallningsnivå på ca 6 m 
över den bestämda medelnivån medan t.ex. Fromm (1965) rapporterar något lägre skillnader 
omkring 3-4 m. 
 
På grund av att höjddatat har en hög upplösning är det många celler som faller inom 
tolkningsområdet för var HK-gränsen ligger. Detta betyder att det finns en viss variation i höjden 
mellan alla dessa celler och en beräkning av medelvärdet har tvingats göras för att ge själva lokalen 
ett höjdvärde. För att effektivisera arbetsmetoden har medelvärdet snabbt uppskattats genom att 
ett stickprov på ca 10 olika celler har höjdbestämts och därefter har en cell som faller inom 
medelvärdet valts som den representativa höjden för HK-lokalen. Ett antal olika typer av HK-
lokaler användes vid GIS-analysen av det terrängskuggade höjddatat och denna metod användes 
vid höjdbestämningen av samtliga. Felmarginalerna som uppkommer med denna metod redovisas 
för alla typer av lokaler i bilaga 1. Ett försök har gjorts för att vara så konsekvent som möjligt vid 
tolkningen av HK-nivån så att de mer systematiska felen som eventuellt kan uppkomma går att 
korrigeras senare. Därutöver om samma tolkningsfel har gjorts på alla HK-lokaler så bör HK-
gradienten fortfarande ha ett korrekt utseende oavsett dessa eventuella fel. De HK-indikatorer som 
användes för höjdbestämning av HK-gränsen förklaras närmare i sektionerna nedan. 
 
2.2.1 Strandvallar 
Relikta strandvallar är tydligt förekommande i grupper nedför sluttningar på många ställen i 
studieområdet. De här bildades successivt av vågpåverkan allteftersom landet höjdes och nya 
strandvallar kunde formas i moränen. HK-gränsen har bedömts ligga direkt under strandhaket och 
den första strandvallen i respektive undersökningslokal (ex. figur 2). Den här bedömningen har 
gjorts på grund av de processer som bygger upp stränder, eftersom våguppsvall är ansvarig för 
formationen av dessa strandvallar (Brydsten 1985) har bedömningen gjorts att HK befunnits sig 
under den högsta strandvallen. 
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Figur 2. Terrängskuggning av höjddata som visar strandvallar längs en sluttning och HK markerad med streckad linje 
under det översta strandhaket. 

 
De strandvallslokaler som besöktes i fält var i vissa fall mycket uppenbara i terrängen och i andra 
omöjliga att se. Men på de lokaler där strandvallarna var tydliga stämde dock HK-tolkningen från 
terrängskuggningen väl överens med HK bedömningen i fält. 
 
Det finns dock många områden under HK där strandvallar går upp till bergstopparna och kan 
misstolkas som en HK-lokal om man inte uppmärksammar att hela berget befinner sig under HK. 
Lokaler med strandvallar har därför använts för HK mätning när området över den övre 
strandvallen består av relativt lätt sluttande osvallad morän.  
 
Vågsvallning har den högsta påverkan på de mer exponerade områdena med låg bottentopografi 
som är riktad någorlunda parallellt mot inkommande vågor. När vågorna når grunt vatten minskar 
våghastigheten och de refrakteras beroende på bottentopografins utseende vilket leder till att de 
refrakterade vågorna utger en gradvis mindre svallningspåverkan desto mer de refrakteras 
(Brydsten 1985). På grund av detta kan det finnas skillnader i höjd mellan de strandvallar som 
formas vid t.ex. den mest exponerade delen av en forntida ö och dess läsida. Eftersom detta 
möjligtvis kan påverka HK-mätningarnas resultat har 15 lokaler med strandvallar på mer eller 
mindre exponerade ställen kontrollerats. De mindre exponerade strandvallslokalerna låg i regel 
<0,5 m under de mer exponerade lokalerna. Utöver de felmarginaler som uppkommer vid olika 
exponeringsgrad låg tolkningsfelet vid HK-bestämningen på ca 0,7 m. 
 
2.2.2 Vågerosion 
Det råder större osäkerhet vid bestämning av HK-gränsen när vågerosion används som HK-
indikator. Det är endast de mer utsatta vågexponerade lokalerna som är synlig i 
terrängskuggningen och alltså omöjligt att med säkerhet bedöma hur högt själva vågsvallningen 
har nått. Granlund (1943) beskriver också hur vågsvallningsgraden varierar vid HK-gränsen 
beroende på vilken region man undersöker. Generellt sett ligger HK vid det område där högst 
vågsvallning har skett och det här gäller norrut från Skellefteälven längs Västerbottenskusten. 
Söder om detta område har vågsvallningen varit som starkast mer än 10 m under HK. Granlund 
(1943) tolkade denna företeelse som att landhöjningen var initiellt hastigare vid det området. Vid 
de HK-lokaler där vågerosion använts som indikator har HK bedömts ligga närmre den högsta 
synliga vågsvallningen i terrängskuggningen för de mindre vågexponerade områdena medan det 
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motsatta gäller för de mer utsatta områdena. Figur 3 visar ett HK-hak bildat av vågerosion där HK-
nivån har bedömts vara nära den övre kanten på HK-haket eftersom området inte har utsatts för 
särskilt stark vågsvallning. 
 

 
Figur 3. Terrängskuggning av höjddata som visar HK-gränsen vid ett HK-hak representerad av streckad linje och ett 
mindre delta vid mynningen av en lateral smältvattenkanal symboliserad med en punkt. 

 
Det var i regel lättare att hitta igen vågerosions lokaler i fält än strandvallar på grund av en ofta 
högre grad av vågspolning och genom att HK-haken var mer markanta i terrängen. Det var dock 
även svårare att i fält göra bedömningen om var HK-nivån låg vid dessa vågsvallade lokaler. På 
grund av allt detta har vågerosion som HK-indikator mest utnyttjats i samband med andra HK-
indikatorer som strandvallar och laterala smältvattenkanaler för att undvika alltför stora 
osäkerheter i resultatet. Det uppskattade felet med tolkningsmetoden kunde ligga mellan 1-3 m för 
dessa vågerosionslokaler. 
 
2.2.3 Laterala smältvattenkanaler 
Laterala smältvattenkanaler bildades vid eller just under iskanten, approximativt parallellt mot 
iskanten och sluttningar i terrängen. De kan förekomma enskilda eller i grupper längsmed en 
sluttning vilka har bildats successivt allteftersom isen smälte bort. Laterala smältvattenkanaler 
används ofta som indikator på kallbaserade isar eftersom kanalerna inte skulle kunna formas om 
smältvattnet tog alternativa vägar genom isen som inträffar i varmbaserade isar (Hättestrand 
1998, Syverson och Mickelsson 2009). 
 
I denna studie används de dock som ytterligare en indikator på var HK-gränsen ligger. Eftersom 
början på kanalen inte kan ligga under HK och ibland mynnar de vid HK och bygger upp ett litet 
delta som markerar den lägsta möjliga gränsen för HK (Zale 1988). Dessa deltan kan iakttas till 
varierande grad med GIS-analys av höjddatat. Stor försiktighet har dock tagits vid tolkningen av 
dessa smältvattenkanaler då det var svårt att urskilja utifrån terrängskuggningen om de hade 
mynnat vid HK utan närliggande indikatorer av annan sort som t.ex. HK-hak vilket förklarar det 
mindre antalet av dessa lokaler i HK-datat (bilaga 1). 
 
Figur 3 visar ett exempel på hur en HK-lokal med laterala smältvattenkanaler tillsammans med ett 
HK-hak ser ut och var medelnivån på HK i området har bedömts vara. Vid fältbesök var de laterala 
smältvattenkanalerna någorlunda tydliga och fältbedömningen stämde väl överens med HK 
tolkningen från terrängskuggningen. 



6 

2.2.4 HK-deltan 
Få stora HK-deltan har används för HK-mätning i denna studie på grund av de problem som 
föreligger vid tolkning av var HK-gränsen ligger. Det finns många faktorer som påverkar höjden av 
ett delta såsom t.ex. om den underliggande topografin är öppen eller begränsande, den 
dominerande kornstorleken, hur lång bildningstiden var och hur mycket erosion den utsatts för 
(Berglund 2012). Det här betyder att ett HK-deltas nivå inte alltid kan användas som en tillförlitlig 
höjdpunkt för HK's medelnivå. 
 
Tidigare studier som Granlund (1943), Hörnsten (1964), Fromm (1965) och Lundqvist (1987) har 
visat att många HK-deltan ligger lägre än andra närliggande HK-svallade platser. I Ångermanland 
har Hörnsten (1964) beskrivit HK-deltan som befinner sig mellan 4-5 m under andra närliggande 
HK-lokaler. Den här företeelsen kan till viss del förklaras med att högsta svallningsnivån användes 
som HK-gränsen. Men även vid GIS-analys av den digitala höjdmodellen som används i denna 
studie ligger HK-deltan (figur 4) konsekvent under andra närliggande HK-lokaler där medelnivån 
på HK har uppskattats. Den tid det tar för sedimentation och uppbyggnaden av dessa deltan kan 
vara en del av förklaringen då landhöjningen kan ha minskat den relativa vattennivån under den 
här tiden (Hörnsten 1964, Fromm 1965). Med tanke på att det också ofta var svårt att urskilja vilka 
deltan som formats i anslutning till HK och var den proximala delen av deltat låg så valdes det bort 
ett antal potentiella HK-lokaler av dessa anledningar. De uppskattade felmarginalen hos de få 
deltalokaler som ändå användes i denna studie bedömdes vara ca 1.5 m. 
 

 
Figur 4. Terrängskuggning av höjddata som visar ett HK-delta. Punkten visar var HK har bedömts vara men hela deltat 
har mycket liten variation i höjd. 

 
2.3 Tidigare HK mätningar 
32 tidigare uppmätta HK-lokaler från olika författare har använts för jämförelse med de resultat 
som GIS-analys metoden producerar. Av dessa är 21 HK-lokaler från Grandlund (1943), 1 från 
Fromm (1965), 1 från Rodhe et. al. (1990) och 6 från Svedlund (2010), dessa har hittats i höjddatat 
genom en koordinatsatt sammanställning av HK-lokaler från Berglund (2012). Utöver dessa har 3 
HK-lokaler som beskrivs av Zale (1988) också använts som referens. 
 
I studieområdet där de äldre HK mätningarna från Granlund (1943) och Fromm (1965)  har 
genomförts har landhöjningen varit omkring 7-9 mm per år (Ågren och Svensson 2007). Dessa 
mätningar har därför korrigerats för att kunna jämföras med de nya värdena som presenteras i 
denna studie. För Granlund's (1943) data har det tillagts 0.5 m till alla HK mätningar och för 



7 

Fromm's (1965) data har det tillagts 0.3 m. Felmarginalerna för dessa HK mätningar har 
uppskattats till ca ± 1 m av Berglund om högsta svallningsnivån representerar HK (2012). 
 

2.4 Interpolering 
Efter att alla 239 HK-lokaler hade höjdbestämts genomfördes en interpolering av dessa HK-lokaler 
som täckte hela studieområdet med en spline funktion av typ "tension" med vikten 1 i ArcGIS 10.1. 
Denna interpolering användes därefter för att skapa HK-isolinjer som visar hur HK-gradienten ser 
ut i studieområdet med en ekvidistans på både 10 m och 2 m. Den första för att ge en 
lättöverskådlig bild av HK-gradienten och den andra för att ge en mer detaljerad bild av var HK-
gradienten lutar mest och åt vilken riktning. 2 m ekvidistans valdes för den mer detaljerade bilden 
för att en lägre ekvidistans gav för svårtolkade resultat. 
 

3 Resultat 
Figur 5 visar alla HK-lokaler (bilaga 1) som höjdbestämts genom GIS-analys av lantmäteriets nya 
höjdmodell och HK-isolinjer som är baserat på interpolerade värden från HK-lokalerna. När man 
studerar HK-lokalernas utbredning är det tydligt att stora områden intill Västerbottens- och 
Norrbottenskusten helt saknar HK-värden. Anledningen till detta är att terrängen i dessa områden 
låg helt under HK eller eventuellt precis vid eller strax över HK vilket inte har kunnat urskiljas 
under GIS-analysen av terrängskuggningen. 
 
De områden som saknar mätvärden längs Västerbottens västra del beror på att terrängen i dessa 
områden i allmänhet låg helt över HK. De fåtal HK-lokaler som uppmätts inemot landet mellan 
230 m och 220 m isolinjerna fanns i närheten av dalgången där Skellefteälven går och terrängen 
var förhållandevis låg. Den övre delen av Norrbotten är utan mätpunkter dels där höjddata saknas 
(figur 1) men också i dess nordligaste del där även om terrängen kan vara förhållandevis låg på 
vissa platser så ligger det ändå över eller i så nära anslutning till HK-nivån att det var svårt att 
urskilja några tydliga HK-lokaler. Det ska dock noteras att den något mindre tätheten av 
mätlokaler inemot landet också till stor del är på grund av att vågsvallningen har varit mindre 
påtaglig i vissa av dessa områden och därmed har HK-nivån inte alltid kunnat fastställas. 
 
HK-isolinjerna i figur 5 visar tydligt att den övergripande HK-gradienten har en generell riktning 
mot nordväst. Den högsta HK-nivån återfinns i den sydligaste delen av Västerbotten och den lägsta 
i den nordligaste delen av Norrbotten med en successiv sänkning i HK-nivån från syd till nord. 
Den högsta HK-lokalen som höjdbestämts i denna studie var på Fjälltoppberget i södra 
Västerbotten och låg på en höjd på 267,7 m. Denna mätlokal var också den sydligaste lokalen i hela 
studien och ligger därför nära Ångermanland där de högsta HK-lokalerna i Sverige och därmed 
även hela världen finns (Hörnsten 1964). Likt den högsta HK-lokalen visade sig den lägsta vara 
den nordligaste mätlokalen i studien med en höjd på 166,1 m. 
 
Vid jämförelse av tidigare HK-mätningar (med korrigeringar gjorda för de äldre mätvärdena på 
grund av den pågående landhöjningen) finns det vissa skillnader av olika grad med de mätningar 
som gjorts i denna studie (bilaga 1). Av de 32 tidigare HK-mätningar var det 17 st som var lägre i 
GIS-mätningarna från denna studie än dess tidigare referensvärde och 15 st som var belägna på en 
högre nivå. Av dessa var det 10 st mätvärden som föll utanför de i denna studie uppskattade 
felmarginalerna för respektive typ av HK-lokal. 7 av dessa mätvärden var från Granlund (1943) 
som är de äldsta referensmätvärdena i denna studie och därmed även de mest osäkra på grund av 
sämre mätinstrument och den grova landhöjningskorrigeringen. De största avvikelserna finns 
också bland dessa med HK-lokalerna Bruträsk, sydöst om Berglund och väst om Ljusvatten som 
har en respektive höjdskillnad på 3,7 m, 4,1 m och 4,9 m under GIS-värdena. De ytterligare 3 
referensmätvärdena som överskrider felmarginalerna kommer från SGU rapporter av Rodhe et al. 
(1990) och Svedlund (2010) där val av metod för höjdbestämningen av HK-lokalerna inte var 
tydligt dokumenterad. Dessa HK-lokaler låg ca 3,5 m under HK-nivån som var bestämd med GIS-
analys. 
 
Figur 6 visar en mer detaljerad bild av HK-gradienten då ekvidistansen har minskats till 2 m vilket 
gör det möjligt att se mer lokala variationer. De största variationerna ses som förväntat i närheten 
av de områdena med många HK-lokaler eftersom interpoleringen omkring de mer isolerade 
platserna jämnar ut isolinjerna. 
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Vid Bygdeträsket sydväst om Skellefteå har HK-gradienten initialt en mycket stark lutning som 
sedan övergår till en svagare lutning. Det något udda utseendet på isolinjerna i detta område kan 
till viss del förklaras med den ojämna fördelningen av HK-lokaler i området (figur 5). Nordväst om 
Skellefteå syns i motsats ett område med initialt svag HK-gradient som övergår till en brantare 
lutning. I den övre delen av Norrbotten ser man att HK-gradienten avtar något snabbare än i det 
övriga studieområdet. 
 
En av de mer intressanta företeelserna som framkommer i figur 6 är att HK-isolinjerna visar en 
svag gradientböjning in mot nordväst mellan Umeälven och Vindelälven som sedan upptar ett 
motsatt mönster med en starkt sluttande gradient omkring 250 m isolinjen. Utöver det kan ett 
större område med en svagt lutande gradient ses i nära anslutning till Skellefteälven och 
landskapsgränsen mellan Västerbotten och Norrbotten. I närheten av de övre delarna av Piteälven 
och Luleälven i Norrbotten kan samma svagt lutande gradient åskådas. 
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Figur 5.  Alla 239 HK-lokaler som höjdbestämts är respresenterade med punkter. Isolinjerna visar den interpolerade 
HK-gränsen med 10 m ekvidistans över studieområdet. 
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Figur 6. Isolinjerna visar den interpolerade HK-gränsen med 2 m ekvidistans över studieområdet för en mer detaljerad 
bild av lokala skillnader i HK-gradienten. 
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4 Diskussion 
 
4.1 HK-gradienten i studieområdet 
Den primära förklaringen till nivåskillnaderna i HK och varför HK-gradienten generellt sett lutar 
från sydöst mot nordväst är för att den följer isens tillbakadragande (Fromm 1965). För att 
uppskatta hur snabb isens tillbakadragande har varit i olika områden har därför HK-gradienten 
ofta tillämpats. En hög lutning på HK vinkelrätt mot var iskanten befann sig i ett område ger en 
indikation på att isens avsmältning har varit långsam och en svag lutning indikerar en snabb 
avsmältning (Zale 1988). Anledningen till detta är att en långsammare isavsmältning leder till att 
den initiellt relativt hastiga landhöjningen påverkar ett mindre område vilket leder till en brantare 
gradient och tvärtom. Det här skulle möjligtvis kunna förklara de observerade svaga HK-
gradienterna vid älvarna och landskapsgränsen.  
 
Böjningen av HK-isolinjerna inemot landet mellan Umeälven och Vindelälven och vid 
Skellefteälven har också iakttagits av Granlund (1943). Där förklaras den här företeelsen med att 
istäckets tillbakadragande skedde snabbare i den lägre terrängen vid dessa områden vilket utsatte 
området för landhöjning tidigare än omgivningen. Anledningen till detta var troligtvis att iskanten 
utsattes för kalvning vid den lägre terrängen där vattnet var djupare vilket accelererade isens 
tillbakadragande. Den här kalvningen avtog sedan gradvis på allt grundare vatten och var helt 
frånkommande på land (Granlund 1943). Figur 6 visar tydligt denna företeelse mellan Umeälven 
och Vindelälven men utmed Skellefteälven är det mycket otydligare, troligtvis på grund av att HK-
isolinjerna är missvisande som ett resultat av den dåliga utbredningen av HK-mätningar längs 
älven. Om HK-lokaler hade kunnat höjdbestämmas längsmed hela älven skulle förmodligen HK-
gradienten visa en mer eller mindre tydligt successiv böjning av isolinjerna nordväst inåt landet. 
 
Fromm (1965) observerade samma inböjningar av HK i Norrbotten i närheten av bland annat 
Luleälven och förklarade det på samma sätt som Granlund (1943) eftersom en stor del av den 
omkringliggande terrängen låg helt över HK förutom vid dessa inböjningar där endast ett fåtal 
bergstoppar låg över HK. Den svagare HK-gradienten i närheten av Piteälven är inte lika tydlig i 
Fromm's (1965) resultat.  
 
Vid landskapsgränsen mellan Västerbotten och Norrbotten tyder isolinjerna i figur 6 med 
övergången från en svag till en stark HK-gradient på att isavsmältningen var förhållandevis snabb i 
början och sedan avtog i hastighet. Detta sker vid gränsen av hög och låg terräng vilket indirekt 
kan åskådas i figur 5 där en brist på HK-lokaler syns inemot landet längs landskapsgränsen som en 
följd av att hela höglandet ligger över HK. Den här iakttagelsen stämmer väl överens med de 
tidigare förklaringarna av Granlund (1943) och Fromm (1965). 
 
Det är dock inte endast isens avsmältningshastighet som påverkar hur HK-gradienten ser ut. 
Skillnader i landhöjningshastigheten vid olika lokaler efter isens avsmältning kan också ha 
påverkat den. Zale (1988) undersökte HK-gradienten längsmed Umeälvens dalgång och fann att 
den hade en sträcka med brant lutning följt av en med svag lutning som återigen övergår till en 
brantare lutning. Förklaringen till detta eftersom isens tillbakadragande inte visade någon 
korrelation var lokala skillnader i landhöjningshastigheten som en konsekvens av olika typ av 
berggrund med en övergångsgräns 2 km nordväst om Kasttjärnberget (Zale 1988). Resultatet i 
figur 6 verkar dock visa ett motsatt mönster till detta då ett mindre område vid 250 m isolinjen har 
en brant lutning medan resterande del av Umeälvens dalgång har en svagare lutning. En möjlig 
anledning till denna skillnad är att Zale (1988) använt en mindre mängd HK-lokaler men 
längsmed en längre sträcka av Umeälvens dalgång än den här studien som begränsar sig till 
Västerbottens landskap. Av intresse är dock att övergången av HK-gradienten från svag till brant 
sker i närheten av Kasttjärnberget där en övergång av berggrundstyp sker. Resultatet stödjer alltså 
att skillnader i landhöjning på grund av berggrundstyp tydligt kan påverka HK-gradienten. 
 
Utöver detta kan förkastningar som skapas längs svagheter i berggrunden på grund av 
isavlastningen och den resulterande landhöjningen påverka den lokala HK-nivån (Hampel et al. 
2010). Berglund (2012) undersökte de lokala interpolerade HK-nivåerna omkring förkastningarna 
vid Burträsk och Röjnoret men upptäckte ingen påverkan på HK-gradienten. Dessa områden har 
också undersökts under GIS-analysen i denna studie men eftersom det inte finns tillräckligt med 
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HK-lokaler i närheten av dem på grund av terrängen har dessa förkastningar ingen påverkan på 
HK-gradienten. Andra förkastningar inom studieområdet kan möjligtvis påverka HK-gradienten 
men inga sådana lokaler har hittats under GIS-analysen. 
 
4.2 GIS-analys metoden 
GIS-analys metoden som utnyttjades i denna studie är ett tidseffektivt sätt att arbeta för att snabbt 
insamla höjddata av HK-lokaler i jämförelse med diverse fältmätningsmetoder. Vid sökning av 
HK-lokaler är det enkelt att sortera bort områden som ligger på för låg eller hög terräng för att 
vara av intresse vid HK-bestämning vilket fokuserade sökandet och underlättade lokaliseringen av 
HK. 
 
Eftersom all vegetation är bortfiltrerad i det använda höjddatat är det generellt sett lättare att hitta 
HK-indikatorer som strandvallar och laterala smältvattenkanaler vid GIS-analys än vid 
flygbildstolkning. Ett möjligt undantag till detta är kalottberg som på grund av den borttagna 
vegetationen är mer svårtolkad med terrängskuggad höjddata. Detta är dock inte ett större 
problem då det oftast är tydligt om ett berg har svallats över hela toppen såvida det inte är beläget i 
nära nivå med HK. 
 
En begränsning med den här metoden är att endast de mer tydligt vågpåverkade platserna är 
synliga med terrängskuggning vilket betyder att den högsta svallningsnivån inte alltid är 
urskiljbar. Det är därför också möjligt att svagt vågpåverkade platser längs HK inte kan 
höjdbestämmas med samma säkerhet som övriga platser och kräver kompletterande fältbesök för 
HK-mätning. 
 
Vid jämförelse med tidigare HK-mätningar visar det sig att GIS-analys resultaten i överlag ligger 
inom uppskattade felmarginal. Av de tidigare mätvärdena är det ett liknande stort antal HK-
lokaler som ligger på högre respektive lägre nivå än höjdvärdena från GIS-analysen. Förvånande är 
dock att de tidigare mätvärdena med lägre HK-nivåer är överrepresenterade bland de största 
avvikelserna. Teoretiskt borde de flesta gamla värdena där HK bedömts ligga vid högsta 
svallningsnivån vara höjdbestämd till en högre nivå än i denna studie, vilket inte är fallet. Det här 
kan inte förklaras med osäkerheten hos de äldsta mätresultaten av Granlund (1943) eftersom 
samma nivåavvikelser är synliga hos de relativt nyare studierna av Zale (1988), Rodhe et al. (1990) 
och Svedlund (2010). Det här tyder på att det kan förekomma en viss överskattning av HK-nivån 
med denna metod speciellt vid tolkning av vågerosionslokaler (bilaga 1).  Till exempel har HK-
lokalen vid Lövbrännan höjdbestämts av Svedlund (2010) till en nivå 3,4 m under GIS-mätningen. 
Detta är en vågerosionslokal som även besökts i fält och tydlig vågsvallning var synlig > 4 m över 
Svedlund's (2010) HK-nivå. Troligtvis har HK's medelnivå uppskattats vid denna lokal och 
vågpåverkan bedömts vara betydligt större än i denna studie. Det skulle dock krävas en jämförelse 
med ett större antal nya säkra fältmätningar för att säkerställa hur pålitliga mätvärden som 
framtas med denna GIS-metod verkligen är. Antalet nyare HK-mätningar i norra Sverige är 
dessvärre mycket begränsade. 
 
4.3 Sammanfattning 
Sammantaget visar denna studie att HK-gradienten har de största lokala skillnaderna i områden 
med låg terräng i anslutning till sammanhängande områden med hög terräng, exempelvis hos 
älvars dalgångar. Anledningen anses vara en snabbare isavsmältning då iskanten har genomgått 
kalvning intill det djupare vattnet i den låga terrängen vilket resulterat i en svag HK-gradient. 
Bergrundstyp har också visats vara av intresse då HK-gradienten uppvisar lokala avvikelser nära 
gränsen av olika bergrundstyper som troligtvis har annorlunda landhöjningsreaktion till 
isavlastningen. GIS-analys metoden som använts i denna studie har bedömts vara en tidseffektiv, 
konsekvent metod för att lokalisera och höjdbestämma HK-lokaler. Resultatet på 
höjdbestämningarna bedöms vara bra i jämförelse med tidigare fältmätningar av HK med en viss 
tendens att överskatta höjden vid vågerosionslokaler. En större jämförelse med fler moderna 
fältmätningar skulle dock vara av intresse för en bättre uppskattning av GIS-analys resultatens 
pålitlighet.
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Bilaga 1 
Tabell 1. 239 HK-lokaler med X, Y och Z koordinater i SWEREF 99 TM och RH 2000, typ av HK-lokal samt jämförelse med tidigare HK-mätningar. Typ av HK-lokal betecknas med s för 
strandvall, v för vågerosion, lat för lateral smältvattenkanal och d för delta. De uppskattade felmarginalerna för varje typ av HK-lokal är 0,7 m för strandvallar, 1-3 m för vågerosion, 1,5 m 
för laterala smältvattenkanaler och 1,5 m för deltan. 

NR X Y Z TYP PLATS TIDIGARE HK-MÄTNING TID. Z HÖJDSKILLNAD NOTERING 

1 757695 7226451 227,8 v Björkberget Granlund (1943) 227,5 -0,3  
2 755179 7223394 228,3 v Lundbacka Granlund (1943) 229,5 1,2  
3 758458 7225153 231,4 s Kvarnberget Granlund (1943) 229,5 -1,9  
4 753835 7198898 237,2 v Bruträsk Granlund (1943) 233,5 -3,7  
5 753946 7204954 234,2 s Boliden Granlund (1943) 234,5 0,3  
6 755925 7206504 234,1 s Strömfors Granlund (1943) 234,5 0,4  
7 749149 7199600 235,4 v SV om Långträsket Granlund (1943) 235,5 0,1  
8 756719 7209738 234,1 s Sandberg Granlund (1943) 236,5 2,4  
9 767889 7223588 236,2 v St Tällberget Granlund (1943) 236,5 0,3  

10 754153 7189555 238,2 v Berget Granlund (1943) 238,5 0,3  
11 757868 7203333 237,4 s Ö om Bolidenhöjden Granlund (1943) 238,5 1,1  
12 770573 7220141 238,7 s Risberget Granlund (1943) 238,5 -0,2  
13 752308 7168165 243,6 v SÖ om Berglund Granlund (1943) 239,5 -4,1  
14 752866 7192170 238,6 s Finnforsberget Granlund (1943) 239,5 0,9  
15 760070 7177654 246,4 v V om Ljusvatten Granlund (1943) 241,5 -4,9  
16 757936 7159252 242,3 v/s NV om Bygdeträsket Granlund (1943) 242,5 0,2  
17 770512 7160137 249,9 v/s Vitsidan Granlund (1943) 248 -1,9  
18 715000 7151548 248,2 v/d S om Åmträsket Granlund (1943) 248,5 0,3  
19 768862 7151117 252,6 s St Mullberget Granlund (1943) 254,5 1,9  
20 730926 7126195 258,1 v/s Brånet Granlund (1943) 256,5 -1,6  
21 757892 7136042 258,2 v Ö om Botsmark Granlund (1943) 257,5 -0,7 Fältbesök 

22 774209 7259406 228,2 s Fagerheden Fromm (1965) 228,3 0,1  
23 711983 7130903 254,2 v/lat Kasttjärnberget Zale (1988) 255 0,8  
24 729933 7110105 263,6 v Älgmyrberget Zale (1988) 261,5 -2,1  
25 742744 7103815 267,7 v/s Fjälltoppberget Zale (1988) 268 0,3  



 

26 770333 7240391 233,6 s Malkälliden Rodhe et al. (1990) 230 -3,6  
27 763183 7146995 254,3 s Brandberget Svedlund (2010) 255 0,7  
28 767329 7148726 253,8 v Storgransberget Svedlund (2010) 255 1,2  
29 749736 7129251 260,4 v terrass Lövbrännan Svedlund (2010) 257 -3,4 Fältbesök 

30 749732 7129244 260,6 v/s Hålvattsliden Svedlund (2010) 257 -3,6  
31 740200 7124174 259,8 v/s Räften Svedlund (2010) 259 -0,8 Fältbesök 

32 744908 7120982 260,3 v/s Orrberget Svedlund (2010) 260 -0,3 Fältbesök 

33 704200 7121977 252,6 v      
34 705469 7132391 248,1 v/lat      
35 706709 7123926 251,7 v      
36 706836 7147815 242,2 v      
37 707019 7126481 252,6 v     Fältbesök 

38 708684 7114546 253,6 v      
39 709822 7123212 253,9 v/lat     Fältbesök 

40 709889 7145604 244 v      
41 711072 7132360 249,3 v/lat      
42 716032 7115444 257 v/s      
43 716043 7112303 258,5 v/s      
44 716315 7138182 248 s      
45 716815 7108469 259,1 v      
46 716981 7217984 220,8 v      
47 717526 7109403 258,8 v      
48 719075 7119185 258,1 s     Fältbesök 

49 721076 7147589 248,1 v      
50 721634 7144897 248,4 v/lat      
51 722174 7134240 254,6 v      
52 723137 7118652 259,6 s     Fältbesök 

53 724114 7119849 258,2 s      
54 724115 7218864 220,4 v      



 

55 724281 7131381 253,9 s      
56 724319 7129743 254,2 v/s     Fältbesök 

57 725302 7219420 221,4 v/lat      
58 725529 7214813 221,1 v      
59 725947 7129885 254,1 v     Fältbesök 

60 726060 7219842 221,6 v      
61 726085 7219364 220,4 v      
62 726195 7145411 249,2 v      
63 726475 7217264 220,4 lat      
64 726497 7118077 259,9 v/s      
65 727752 7134053 254,1 v/s      
66 730854 7117736 261,2 s      
67 732406 7119133 260,2 s      
68 733128 7112812 265,2 v/s      
69 733840 7115427 262,1 s      
70 734748 7127093 259,5 s     Fältbesök 

71 735753 7118620 262,3 v/s      
72 737442 7129388 260,1 s      
73 738808 7126117 260,9 v     Fältbesök 

74 740374 7315488 196,6 v      
75 742919 7146003 254,8 v      
76 743489 7106613 267,3 v/s      
77 744496 7114756 264,6 v     Fältbesök 

78 745197 7118539 260,7 v/s      
79 745535 7206865 230,6 v      
80 746373 7197694 232,7 v      
81 748631 7298681 205 v      
82 749220 7184176 238,9 v      
83 749675 7130832 259,5 v     Fältbesök 



 

84 749707 7195547 235,4 v/s      
85 750544 7133561 258,8 s      
86 750716 7294369 204,6 v      
87 750811 7184584 237,8 v      
88 750956 7307482 202,4 v/s      
89 751245 7181190 239,8 s      
90 751293 7302510 203,6 s      
91 751847 7140235 258,1 s      
92 752178 7199263 236 v      
93 752227 7189833 238,2 s      
94 752784 7215488 231,3 v      
95 752970 7193867 237,9 s      
96 753016 7187264 237,9 s      
97 753081 7169644 247,1 s      
98 753212 7145516 254,1 v terrass      
99 753564 7316773 197,5 v      

100 754287 7180623 240,6 v      
101 754387 7163529 244,3 s      
102 754706 7216857 231,2 v/s      
103 754825 7179434 240,1 s      
104 754878 7136760 259 s      
105 755670 7172210 247 v/s      
106 756074 7197176 237,7 s      
107 756167 7200313 237,8 s      
108 756262 7135739 258,5 s     Fältbesök 

109 756646 7207229 234,2 s      
110 756963 7153461 249,4 s      
111 757025 7293537 206,3 v      
112 757158 7179415 245,4 s      



 

113 758158 7202306 237,7 s      
114 758433 7218380 233,5 s      
115 759294 7179504 245,6 v      
116 759580 7294161 209,8 v/s      
117 759861 7344558 189,7 s      
118 759947 7172541 247,2 v/s      
119 760068 7147239 251,2 s      
120 760881 7287495 209,9 v/s      
121 760885 7142333 254,6 v/s      
122 761072 7222623 234,2 s      
123 761464 7305092 203,2 v      
124 763221 7322658 200,1 v      
125 763373 7147325 252,9 v/s      
126 763646 7292867 211,1 s      
127 763836 7309410 206,5 v      
128 763935 7297251 211,4 v      
129 764302 7285184 212,3 s      
130 764411 7279059 213,4 s      
131 765021 7316231 202 s      
132 765998 7221228 235,8 s      
133 766633 7228385 233,9 s      
134 767290 7311967 206,6 v/s      
135 767480 7159330 249,6 s      
136 767968 7292104 212,3 v/s      
137 768043 7292600 211,6 s      
138 768211 7271549 219,5 v      
139 768491 7331195 195,8 s      
140 768505 7299407 211,3 v/s      
141 769354 7229322 234,8 v      



 

142 769462 7247075 232,4 v      
143 769670 7150743 252,7 v      
144 770165 7302028 209,9 s      
145 770318 7291011 214,6 v/s      
146 770593 7320675 201,9 s      
147 770659 7271818 221,4 v      
148 770881 7280336 216,9 s      
149 771100 7215239 241,1 v/s      
150 771946 7321829 201,6 v      
151 772125 7155078 250,6 v/s      
152 772230 7236788 234,8 s      
153 772294 7316851 204,5 s      
154 772952 7309427 207,9 v/s      
155 773005 7313367 205,6 v      
156 773785 7151436 252,2 s      
157 773792 7259180 228,3 v/d      
158 773971 7348229 190,2 v      
159 774382 7292141 217,6 v/s      
160 774882 7151464 255,8 v      
161 774931 7243897 233,5 v      
162 775237 7257469 228,1 v/s      
163 775757 7243065 233,7 v/s      
164 775934 7263694 227,1 s      
165 775949 7320199 205,1 v/s      
166 775981 7272407 226,5 v      
167 776788 7261147 228,4 v/s      
168 776818 7256125 229,5 v      
169 776892 7275421 224,4 v      
170 777239 7251194 232,2 v      



 

171 777455 7248387 233,5 v      
172 777463 7249748 233,2 v      
173 777508 7313678 208,3 v/s      
174 777791 7280746 222,9 v/s      
175 779213 7255897 232,2 s      
176 779270 7282607 222,6 v      
177 779936 7323302 205,6 v/s      
178 780362 7328712 204,4 s      
179 780628 7314847 208,9 s      
180 782841 7345874 200,8 s      
181 784302 7355636 195 s      
182 784387 7338728 200,9 s      
183 787146 7298644 218,8 s      
184 788326 7311658 214,8 v/s      
185 790384 7313979 212,9 s      
186 791037 7298848 220,9 v/s      
187 792032 7346278 198,5 v      
188 792264 7346374 199,1 v      
189 796299 7341901 204,2 s      
190 798315 7324614 213,5 v      
191 798432 7362596 196,5 v      
192 799987 7373528 193,6 v/s      
193 801863 7339863 206,7 v/s      
194 812786 7426531 178,5 d      
195 814186 7416403 183,7 v      
196 815629 7409821 184,9 s      
197 816929 7355283 205,7 v      
198 818081 7351318 207,4 v/s      
199 818404 7367213 202,3 v/s      



 

200 819648 7395264 190,8 s      
201 819747 7361952 205,7 v/s      
202 819917 7427112 179,6 s      
203 820180 7417092 183,2 s      
204 820305 7349396 208,2 v      
205 821465 7352049 206,9 v/s      
206 822104 7355798 207,8 s      
207 824588 7358884 207,2 s      
208 825319 7360744 206,1 s      
209 825404 7374658 202,9 v      
210 825468 7350621 209,9 v/s      
211 826954 7369543 204,1 v      
212 827840 7452858 178,7 v      
213 828525 7364539 207,3 s      
214 830407 7357779 209,4 v/s      
215 834558 7429321 182,4 s      
216 835512 7426210 183,4 v/s      
217 837138 7456263 174,6 v      
218 837319 7366705 207,3 s      
219 837971 7370443 208,1 v      
220 838247 7439131 180,6 v/s      
221 839677 7396913 195,9 s      
222 842256 7364996 210 v/s      
223 842272 7378448 202,6 v/s      
224 842819 7446835 178,6 v      
225 848061 7371561 208,5 v/s      
226 849154 7425586 187,3 s      
227 856323 7396347 200,3 s      
228 863206 7366918 212,1 v/s      



 

229 866691 7492302 169,3 v      
230 868194 7480525 175,1 v/s      
231 871017 7381138 209,7 v      
232 872313 7392855 206,3 v/s      
233 872692 7502715 166,1 v/s      
234 872925 7368275 214,2 v      
235 878172 7396600 207,7 v terrass      
236 878554 7372632 212,4 v      
237 879545 7374937 212,5 v/s      
238 881602 7375056 213,7 v      
239 884164 7386463 208,6 s      
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