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Abstract 

Modeling of the Shore Line of Lake Siljan During Early Mesolithic Age to 
Identify Sites of Archeological Interest
Anders Sahlin 

During the planning stages of new business start-ups in Leksand, it was decided that 
an archaeological survey of the area in question was to be performed in 2013. The 
reason for this was that in the 1980s findings of Stone Age character had been found 
in the clay field that once was there. In the 2013 survey, it was found that the area is 
a stone age settlement, dating back close to 9,600 BP (early mesolithic age). Stone 
age settlements are usually very close to rivers or lakes. For this reason, there are 
normally no archaeological surveys of areas not adjacent to water. But this 
settlement was found on a clay field, 100 meters from the nearest water, Limsjön. 
The reason for this is that the water level at the time of the settlement's construction 
was higher in the ground than today. This is because of the uplift of land that occurs 
in Sweden. The settlement, which was built close to 10,000 years ago was built when 
the water level was about 10 meters above todays water level at Limsjön. 
 The purpose of this work is to produce maps showing where the whole Siljan 
shore line was at the time when the first people settled there. This will be done using 
information for the water surface position close to the settlement from 10,000 years 
ago to. The old shore line is several 10’s of kilometers long. To get more specific 
areas the maps also show suitable settlement areas based on the soil types that 
people have settled on during that time. These maps will then be used as a support 
for choosing areas where archaeological surveys might be of interest. 
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Sammanfattning 

Modellering av Siljans strandkant omkring tidigmesolitisk tid för att identifiera 
arkeologiskt intressanta platser 
Anders Sahlin 

Under planeringen av nya företagsetableringar i Leksand valde man att 2013 utföra 
en arkeologisk undersökning av det aktuella området. Anledningen var att man på 
1980-talet funnit fynd av stenålderskaraktär i den leråker som låg där då. I 
undersökningen framkom det att området är en stenåldersboplats, daterad till som 
äldst omkring 9 600 BP (tidigmesolitisk tid). Stenåldersboplatser finns i regel i mycket 
nära anknytning till vattendrag och sjöar. Av denna anledning görs det normalt sett 
inga arkeologiska undersökningar av denna typ om området inte ligger intill vatten. 
Men denna boplats hittades alltså på en leråker, 100 meter från det närmsta vattnet, 
Limsjön. Anledningen till detta är att vattennivån vid tiden för boplatsens uppförande 
låg högre upp i terrängen än vad den gör idag. På grund av landhöjningen har 
vattenytans nivå sjunkit i terrängen. Boplatsen som uppfördes för nära 10 000 år 
sedan uppfördes när vattenytan låg cirka 10 meter högre upp i terrängen vid Limsjön. 
 Syftet med detta arbete är att utifrån information för vattenytans läge vid boplatsen 
för 10 000 år sedan ta fram kartor som visar var hela Siljans strand låg i terrängen för 
tiden då de första människorna bosatte sig där. Den forna strandkanten är flera mil 
lång. För att få fram mer specifika områden ska kartorna även visa områden som är 
lämpliga boplatsområden, utifrån vilka jordarter som människorna har bosatt sig på 
under den tiden. Dessa kartor ska sedan kunna användas som underlag för var 
arkeologiska undersökningar skulle kunna vara intressanta att genomföra. 

Nyckelord: GIS, landskapsarkeologi, kvartärgeologi 
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Bakgrund 
Syftet med detta arbete är att utifrån information om vattenytans läge vid en 10 000 
år gammal boplats ta fram kartor som visar var hela Siljans strand låg i terrängen vid 
tiden då de första människorna bosatte sig där. Kartorna ska visa var Siljans 
strandkant sträckte sig under tidigmesolitisk tid, för 10 000 år sedan. Detta görs efter 
det att man funnit stenåldersboplatser som ligger förhållandevis högt upp i terrängen i 
jämförelse med andra, yngre, boplatser i området. I normala fall så finner man 
boplatser vid Siljans strand. Detta antyder att Siljans strandlinje tidigare har legat 
högre upp i terrängen. Platserna har undersökts och beskrivits tidigare av Joakim 
Wehlin (Dalarnas Museum). 
 Anledningen till att dessa kartor ska framställas är att man tidigare inte har haft 
någon klar uppfattning om Siljans forna strandlinje, och därför inte haft någon klar 
uppfattning om var fler boplatser med en ålder av 10 000 år skulle kunna finnas. 
Detta har inneburit att arkeologer tidigare aldrig har kallats in när man ska anlägga 
exempelvis vägar på det höjdläget. Nu när man funnit att det kanske finns områden 
av arkeologiskt intresse högre upp i terrängen än vad man tidigare antagit måste 
dessa områden undersökas, så att man av misstag inte förstör sådana områden, 
något som kanske redan har skett. 
 Projektet kommer att fokusera på att göra en kartläggning av Siljans strandkant 
runt tidigmesolitisk tid, samt undersöka var det kan tänkas finnas områden av 
arkeologiskt intresse vid den strandkanten. Detta ska genomföras med hjälp av GIS. 
 Fördelen med att använda GIS, jämfört med traditionella kartor, är att man kan 
extrahera mycket mer information och behandla den i datorn. 
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Områdesbeskrivning 
Siljan är en sjö som ligger mitt i Dalarna. Sjön utgör den sydvästra delen av 
Siljansringen, en nedslagskrater daterad till cirka 380 Ma med en diameter på 4-5 
mil. Detta kan alltså anses vara en stor krater då det bara finns ett tiotal kratrar med 
större diameter på jorden. Hela området består till största delen av prekambrisk 
granit. Själva Siljansringen består av sedimentära ordoviciska och siluriska bergarter, 
rika på fossil (Smith & Peterson, 2014). 
 Idag finns inga särskilt tydliga 
spår av några kraterväggar eller 
andra dramatiska och 
karaktäristiska kraterformer. Det 
som man idag ser av kratern är en 
ring i landskapet, och på sina 
platser lutande sedimentära 
bergarter. Idag domineras hela 
landskapet av kvartära formationer 
och är mer eller mindre platt efter 
hundra-tusentals år av nedisningar 
och glaciärer som fullständigt har 
eroderat bort det tidigare 
landskapet. Man kan idag tydligt se 
spåren efter isens framfart över 
området, inte minst då man 
studerar högupplöst höjddata över 
området. Där kan man tydligt urskilja stora strömlinjeformade kullar som ger en 
uppfattning om isens rörelseriktning under den senaste glaciationen (figur 1). 
 Efter den senaste glaciationen, Weichsel, låg vattenytan högre i terrängen än vad 
den gör idag. Inlandsisen lämnade området vid Siljan runt 11 000-10 500 BP. Efter 
det var Siljan del av en havsvik i Ancylussjön, ett stadium i Östersjöns 
utvecklingshistoria (Wehlin, 2014b). Vattenytan vid Siljans södra delar stod då vid 
cirka 208 meter över dagens havsnivå, vilket ger läget för högsta kustlinjen i området. 
(Sveriges Geologiska Undersökning). 
 Från kvartär tid är det främst glaciala jordarter som återfinns i området, och då till 
största delen morän och isälvssediment, men även till viss del lera, silt, och sand. 
Även postglaciala jordarter förekommer, då främst i form av älv- och svämsediment, 
och postglacial sand och grus (Sveriges Geologiska Undersökning). 
 De platser som har legat till grund för detta arbete är två arkeologiska 
utgrävningsplatser omkring Leksand som hos Riksantikvarieämbetet har 
benämningarna Leksand 2001 och Leksand 405:1 (se Bilaga 6 för deras positioner). 
Dessa två platser har identifierats som stenåldersboplatser med en datering på som 
äldst omkring 10 300 BP respektive omkring 9 600 BP (se Bilaga 6). Båda dessa har 
undersökts av Joakim Wehlin på Dalarnas Museum (Wehlin, 2014, 2015). Fokus i 

Figur 1. Högupplöst höjddata över Leksand och 
Österviken, södra delen av Siljan (Lantmäreriet, 
2016). Man kan tydligt urskilja de 
strömlinjeformade kullarna. De röda 
markeringarna visar kullarnas riktning. Området 
på kartan är ca 10 × 7 km. 
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detta arbete kommer dock att vara boplatsen som betecknas Leksand 405:1, från 
9 600 BP, alltså tidigmesolitisk tid. 

Metod 
Hela arbetet kommer att genomföras med hjälp av programmet Quantum GIS 
(QGIS). QGIS är ett GIS-program, och hanterar alltså geografiska 
informationssystem. GIS har flera olika betydelser, men vad det i grund och botten 
handlar om är att på olika sätt hantera geografiska data. GIS används idag inom flera 
olika områden, allt från affärsutveckling till stadsplanering och forskning (ESRI, 
2016b). Fördelen med att använda GIS är att det ger en bra och översiktlig bild över 
området man studerar, samtidigt som man har kraftfulla verktyg för att hantera data 
över området. 
 All data som presenteras över området i arbetet kommer från 
Sveriges Lantbruksuniversitets verktyg Geodata Extraction Tool (GET) som sedan 
har behandlats i QGIS. Verktyget GET har idag 30 svenska lärosäten har tillgång till, 
bland andra Uppsala Universitet (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2015). GET-
verktyget är utvecklat för att ge tillgång till data som kan användas inom bland annat 
GIS. Den data från GET som har använts i arbetet är Lantmäteriets höjddata med 
upplösning på 2 meter, samt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta i 
skala 1:25 000. 
 Arbetet kommer att utföras i två delar. Först kommer en modell för vattenytans 
läge under tidigmesolitisk tid att framställas. Denna modell kommer att framställas 
utifrån en förmodad strandkant daterad till ca 9 600 BP och värden för den totala 
landhöjningen sedan tidigmesolitisk tid på platsen. I den andra delen kommer en 
boolesk lämplighetskarta att framställas som visar områden med potentiellt 
arkeologiskt intresse baserat på resultatet från den första modellen, samt information 
om jordarter i området. 

Vattenytans läge 
Landhöjningens takt varierar över hela Sverige. Generellt kan man se att 
landhöjningens takt söder om mellersta Norrland ökar i nordlig riktning (Påsse & 
Andersson, 2005). Detta innebär att områden i norr har höjts mer än områden i 
söder. Exempel på vad detta har för konsekvenser kan man se vid Vättern. Vätterns 
norra delar stiger mycket snabbare än de södra delarna, vilket resulterar i att Vättern 
sakta men säkert allt mer tippar söderut och översvämmar områdena i söder. Detta 
har pågått i flera tusen år, och det är därför man på Vätterns botten kan man finna 
både rotvältor och arkeologiska fynd från stenålder och andra tidsepoker innan dessa 
områden täcktes av vatten (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013).  
 På lokal skala har en sådan lutning ingen effekt när man försöker göra en modell 
över en tidigare strandkant; identifierar man en tidigare strandkant kan man anta att 
denna strandkant ligger på samma höjd var man än rör sig inom ett lokalt område. På 
regional nivå kommer dock denna lutning att spela en större roll. Om man hittar en 
tidigare strandkant kan man på regional nivå inte längre anta att strandkanten ligger 
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på samma höjd över hela området. Man måste då ta hänsyn till att förhållandet 
mellan landets höjdlägen har förändrats från norr till söder (se Figur 2 och Figur 3). 
Av denna anledning måste man använda sig utav en modell som visar hur stor 
landhöjningen har varit och hur den varierar över hela regionen. 
 För att kunna modellera vattenytans läge 
under tidigmesolitisk tid använder man sig av 
höjddata i rasterformat över området 
tillsammans med en rasterkalkylator som 
finns i de flesta GIS-program. Om man skulle 
anta att den gamla strandkanten ligger på 
samma höjd över hela området så skulle man 
med hjälp av rasterkalkylatorn extrahera alla 
punkter i höjddatan som ligger under detta 
värde. Dessa punkter skulle sedan tilldelas ett 
gemensamt värde vilket skulle få symbolisera 
vattenytan under tidigmesolitisk tid på en 
karta. Men, som tidigare konstaterat måste 
man ta hänsyn till att landhöjningen inte är 
homogen på regional skala. 
 Den strandkant från 9 600 BP som arbetet 
utgår från, vid Siljans södra delar, ligger på 
168 meter över dagens havsyta (m.ö.d.h.) 
(Wehlin, 2014). Värdena för hur mycket 
landhöjningen har varierat över området har 
tagits ur en landhöjningskarta över Sverige 
med isolinjer. Enligt den modellen har Siljans 
södra delar höjts med cirka 220 meter de 
senaste 10 000 åren, och Siljans norra delar 
har höjts med cirka 240 meter de senaste 
10 000 åren (Påsse & Andersson, 2005). 
Den regionala variationen på landhöjningen 
är alltså cirka 20 höjdmeter per 45 nord-
sydlig kilometer, eller cirka 0,00044 
höjdmeter per nord-sydlig meter. Om man 
antar att förändringen i landhöjning är linjär i nord-sydlig riktning kan man utifrån 
denna information få fram hur många meter över dagens havsyta Siljans strandkant 
låg under tidigmesolitisk tid som en linjär funktion av latituden: 

𝑍𝑍 = 0,00044𝑦𝑦 − 3007,9 

Där Z är meter över dagens havsyta och y är latituden i det geodetiska 
koordinatsystemet SWEREF99 TM. Värdet på Z ger alltså den tidigare strandkantens 
läge. 

Figur 3. Mängden blottad landyta i ett område 
beror på om landhöjningen i området har varit 
homogen eller inte. Detta måste man ta hänsyn 
till när man modellerar forna strandkanter. 

Figur 2. Jämförelse mellan två strandkants-
modeller. Den röda strandkants-modellen har 
inte tagit hänsyn till att landhöjningen inte är 
homogen över området, till skillnad från den 
gröna. Lägg märket till hur de båda modellerna 
ligger nära varandra vid utgångspunkten, men 
skiljer sig längre norrut. 
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 För att modellera vattenytans läge under tidigmesolitisk tid tillsammans med 
denna funktion använder man rasterkalkylatorn och extraherar alla värden i 
höjddatan som ligger under, med latituden varierande, värdet på Z. Alla dessa 
punkter tilldelas ett gemensamt värde som symboliserar vattenytan för 10 000 år 
sedan i en karta. 
 I QGIS finns inte någon färdig funktion för att extrahera latituder i rasterkalkylatorn. 
Därför skapades en rasterfil med data för latitud. Denna skapades genom att först 
använda QGIS:s verktyg för att skapa ett rutnät med jämnt fördelade vektor-punkter. 
Dessa punkters attributtabell redigerades sedan till att även visa latitud-värden. 
Sedan skapades en rasterfil med latitudvärden genom att använda QGIS inbyggda 
interpolerings-verktyg. Rasterfilens värden interpolerades utifrån de tidigare skapade 
punkternas latitudvärden. Värdena från detta raster tillsammans med värdena från 
höjddata-rastret användes sedan i den linjära funktionen för att beräkna den tidigare 
strandkanten. 
 Resultatet efter denna process blir en rasterfil som visar antingen 1 eller 0. Alla 
pixlar som är lika med 1 visar vattenytans utbredning, och därmed även 
strandkanten. Denna rasterfil konverteras sedan till en shape-fil med hjälp av 
verktyget Polygonize. Denna shape-fil kommer att särskilja 1 och 0. Det enda som är 
intressant i arbetet är området med värde 1, därför tas områden med värde 0 bort. 
Efter det används verktyget Simplify för att förenkla polygonen genom att minska 
antalet vektorer. Detta gör att polygonen kommer att bli enklare att hantera senare i 
arbetet. 

Boolesk lämplighetskarta 
För att kunna få fram områden som är av potentiellt arkeologiskt intresse ska en så 
kallad boolean suitability map, eller ”boolesk lämplighetskarta”, framställas över det 
område som ska undersökas. En lämplighetskarta är en karta som visar områden där 
ett antal förbestämda krav är uppfyllda. Dessa krav baseras på vilka förutsättningar 
som krävs för att någonting ska kunna ske. Att kartan är boolesk innebär att den 
endast visar två typer av områden: lämpliga och olämpliga. Detta till skillnad från en 
ranking suitability map, en ”rankad lämplighetskarta”, som visar flera olika typer av 
områden, exempelvis mycket lämpliga, lämpliga, knappt lämpliga, och olämpliga 
(ESRI, 2016a).  
 Anledningen till att det är en boolesk lämplighetskarta istället för en rankad 
lämplighetskara som ska framställas är flera. Först och främst är det en mycket 
tidskrävande och en förhållandevis tekniskt krånglig process som i detta fall troligtvis 
inte ger ett resultat som är särskilt mycket mer rättvisande än de resultat som 
kommer ur en boolesk lämplighetskarta. Utöver det krävs det ett stort antal tidigare 
kända datapunkter, i detta fall boplatser. Sådana punkter finns, men deras 
koordinaters noggrannhet är inte tillräckligt god för att kunna användas praktiskt, upp 
till 200 meters avvikelse från verkligheten har uppmätts under arbetets gång. För att 
kunna göra en rankad lämplighetskarta måste koordinaternas noggrannhet vara 
mycket större för att kunna ge ett rättvisande resultat.  
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 De indata som är av intresse att ha med i den booleska lämplighetsmodellen är 
typen av jordart, då de äldsta boplatserna kring Siljan troligen inte är uppförda i 
exempelvis morän, utan i mer finkorniga sediment (Wehlin, 2016). Även närheten till 
vatten ska tas med då stenåldersboplatser i regel ligger nära vattendrag 
(Länsstyrelsen Västernorrlands län). 

Indata för boolesk lämplighetskarta 

Närhet till vatten 
Avståndet till vattnet måste utgå från den vattenyta som fanns vid tiden för de 
potentiella boplatsernas uppförande. Därför används den tidigare framtagna 
modellen för Siljans strandkant under tidigmesolitisk tid, som nu finns som en shape-
fil. 
 Verktyget buffer användes på shape-filen, vilket skapar ett område som ligger 
inom ett visst avstånd från en specificerad polygon. Avståndet sattes till 70 meter från 
den nyligen skapade polygonen. Detta innebär att områden inom 70 meter från 
vatten anses vara intressanta att undersöka. 

Jordarter 
SGUs jordartskarta i skala 1:25 000 har använts. Jordartskartan levereras som ett 
antal filer i formatet ESRI shape. Den fil som används som underlag för jordarter i 
arbetet är ’jordarter_25-100k_jg2’ som innehåller polygoner med grundlagret för 
jordarterna, det vill säga de jordarter som ligger vid markytan. 
 Det är inte alla jordarter som är lämpliga för boplatser, exempelvis morän och 
andra mycket grovkorniga jordarter (Wehlin, 2016). De jordarter som har bedömts 
som lämpliga för boplatser har inga kornstorlekar grövre än sand. Valet av dessa 
kommer sig av på vilka jordarter redan kända boplatser befinner sig enligt 
Riksantikvarieämbetets karta över registrerade fornlämningar. De jordarter som 
kategoriserats i shape-filen i kolumnen ’JG2_TX’ och som bedömdes vara lämpliga 
för boplatser var följande: 

• Flygsand
• Glacial grovsilt--finsand
• Glacial lera
• Glacial silt
• Isälvssediment
• Isälvssediment, sand
• Lera--silt
• Postglacial sand
• Postglacial silt
• Silt
• Svämsediment
• Svämsediment, ler--silt
• Svämsediment, sand
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• Älvsediment, grovsilt--finsand 
• Älvsediment, sand 

 
Med hjälp av verktyget frågebyggaren i QGIS extraherades alla dessa områden 

till en separat shape-fil. 

Ihopslagning av indata 
All indata har omvandlats till polygoner som visar inom vilka områden det finns 
möjligheter för boplatser. För att det ska kunna finnas en boplats på ett visst område 
måste samtliga krav uppfyllas. Med andra ord kan boplatser endast finnas där alla 
polygoner skär varandra. För att framställa den booleska lämplighetskartan användes 
verktyget Skärning, vilket ger en shape-fil över områden där två, eller flera 
specificerade områden skär varandra. De områden som specificerades var 
buffertzonen runt den modellerade vattenytan, och de lämpliga jordarterna. 
Resultatet är en shape-fil som visar lämpliga boplatsområden under Tidigmesolitisk, 
och senare tid. 

Framställning av tydliga kartor 
Som bakgrund för de färdiga kartornbilderna valdes Lantmäteriets terrängkarta, som 
tydligt visar både vägar, skogsvägar, höjd-kurvor, byggnader, vatten, och andra 
viktiga riktmärken för att lätt kunna navigera sig. Terrängkartan gavs en sänkt 
färgmättnad, vilket innebär att andra kartelement blir tydligare i de färdiga 
kartbilderna. Den beräknade vattenytan gavs en svagt blå färg och genomskinlighet 
för att inte skymma information från andra kartlager. Områden som bedömts som 
potentiella boplatsområden är utmarkerade med svarta prickar. Områden där 
jordarterna är osäkra är markerade med röda, korslagda streck. Färg- och 
symbolschemat är upplagt så att kartorna ska kunna läsas även om de är utskrivna i 
svart-vitt, och även för personer med färgblindhet. 
 För att göra resultatet överskådligt på A4-papper är det undersökta området 
indelat i sex stycken delar där varje del har en egen karta. Alla sex områden täcker 
lika stora områden, vilket innebär att alla kartor är i samma skala. Vissa av områdena 
skär varandra för att ingen del av hela området ska saknas i kartorna. 
 Kartorna framställdes sedan med i QGIS inbyggda verktyg kartkomponeraren. 
Detta verktyg är till för att skapa de slutgiltiga kartorna, och fungerar likt ett vanligt 
bildhanteringsprogram. De slutgiltiga sex kartorna i A4-format består av en 
huvudkarta, en översiktskarta, teckenförklaring, och källhänvisningar. 
 Huvudkartan visar den beräknade utbredningen för vattenytan, tillsammans med 
den booleska lämplighetskartan. Huvudkartan ligger under ett rutnät där varje ruta är 
500 × 500 meter, och är omgiven av en ram. En nordpil är placerad i huvudkartans 
nedre vänstra hörn. Huvudkartan är i skala 1:58 370 om den skrivs ut i sin fulla 
storlek på ett A4-papper. 
 Översiktskartan sitter högst upp till höger om huvudkartan och visar de sex 
indelade områdena, där det aktuella området är markerat i rött. Utöver detta visar 
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översiktskartan inget annat än dagens utbredning av Siljan. Huvudkartan är i skala 
1:874 957 om den skrivs ut i sin fulla storlek på ett A4-papper. 
 Under översiktskartan finns en teckenförklaring till huvudkartan, en skala, och 
källhänvisningar. All denna text är i typsnittet High Tower av estetiska skäl.  

Resultat 
All rå, hanterad, och sparad data tog upp totalt 81,1 gigabyte diskutrymme på datorn. 
Av detta är det bara en bråkdel som presenteras som färdig data i det slutliga 
resultatet. 
 Det slutliga resultatet för arbetet är i form av sex stycken kartor i PNG-format som 
sammanlagt tar upp cirka 21,4 megabyte diskutrymme. Dessa kartor har två 
huvudfunktioner. Först och främst så visar de en ungefärlig bild av Siljans utbredning 
under tidigmesolitisk tid. Utbredningen bjuder inte på några överraskningar, och visar 
inte mer än vad man kan förvänta sig; sjön var större vid den tiden, och land som 
idag är blottat låg vid den tiden under vattenytan. Dock finns vissa felaktigheter i 
resultatet som tas upp senare i rapporten under felkällor. 
 Kartorna visar även områden som skulle kunna ha varit potentiella boplatser för 
människor och därför kan vara arkeologiskt intressanta. Dessa områden är 
sammanlagt mindre än 7 km2 stora, varav ca 3 km2 ligger över vattenytan under 
tidigmesolitisk tid, och därför kan vara potentiella boplatsområden för tiden omkring 
10 000 BP. 

Diskussion 
Kartorna har framställts för att visa vilka områden som bär på förutsättningar för 
boplatser från tidigmesolitisk tid. De kommer alltså främst att kunna användas som 
ett underlag för var man kan komma att finna områden av arkeologiskt intresse i 
samband med exempelvis markexploatering. De ska inte användas som ett underlag 
för var man aktivt ska kunna leta efter mesolitiska boplatser. Man ska dessutom 
komma ihåg att kartan inte visar en exakt bild över var strandkanten gick under 
tidigmesolitisk tid, utan bara ett ungefärligt läge. Vattennivån kan både ha legat högre 
och lägre vid den tiden beroende på årstid, tidvatten, nederbörd, och mycket annat. 

Fortsättning av arbetet 
Detta arbete har endast fokuserat på Siljan, och inte intilliggande vattendrag och 
sjöar. Man kan bygga ut detta arbete till att inkludera Dalälven längre söder- och 
norrut. Dessutom saknas den norra delen av Orsa-sjön i arbetet, som även den är 
aktuell att undersöka. 
 Något som inte har undersökts i detta arbete är hur landskapet har förändrats 
under Siljans utveckling, exempelvis hur Dalälven har runnit, något som definitivt 
kommer att påverka var det kan vara rimligt att finna stenåldersboplatser. 
 Inga fältarbeten har gjorts i detta arbete, något som skulle kunna behövas för att 
kunna bekräfta resultaten som arbetet har gett. Det ett sådant fältarbete skulle 



9 
 

innebära är att leta efter indikatorer på var strandkanten låg för 10 000 år sedan och 
sedan jämföra detta med modellen som har tagits fram i detta arbete. 

Felkällor 
Kartorna ger inte en helt rättvisande bild av verkligheten, utan bara en uppskattning 
av verkligheten. Detta gäller alltid för kartor. Det finns ett flertal felkällor i detta arbete 
som är värda att diskutera. 

Höjddata 
Höjddatan som finns över området är mycket högupplöst och ger en bra bild av 
terrängens utseende. Man ska dock komma ihåg att höjddatan inte ger en bild över 
terrängens utseende som den var för exempelvis 10 000 år sedan, utan terrängens 
utseende i dagens läge. Detta innebär i detta arbete att den beräknade strandkanten 
för 10 000 år sedan på sina ställen är felaktig. Kartorna visar inte Siljans faktiskta 
utbredning som den var för 10 000 år sedan, utan snarare hur vattenytan skulle se ut 
om området idag tippades och fylldes med vatten till nivån för 10 000 år sedan. 
Områden som är särskilt utsatta för dessa felaktigheter är områden i nära anslutning 
till vattendrag då rinnande vatten ständigt förändrar terrängen omkring sig. Detta kan 
tydligast observeras i trakten omkring Mora (se Bilaga 1) där Dalälven har lämnat 
tydliga övergivna meanderbågar och grävt sig ned i terrängen. Även andra typer av 
erosion gör sig sedda i höjddatan, även om det är Dalälvens påverkan av landskapet 
som är den tydligagste. Höjddatan visar även antropogena landformer, så som 
järnvägsvallar, diken, utfyllnadsmaterial, och liknande. Dessa felaktigheter är inte lika 
dramatiska som de tidigare nämnda felaktigheterna, men man bör vara medveten om 
att de existerar och kan påverka resultaten. Utöver dessa felkällor i höjddatan kan det 
även förekomma små felaktigheter i själva höjdmodellen i form av störningar från 
exempelvis vegetation, och vatten (Lantmäteriet, 2015). 
  Denna felkälla påverkar både vattenytans läge, och den booleska 
lämplighetskartan. 

Jordartskartan 
Karteringsmetoderna för SGU:s jordartskarta över området faller under kategorierna 
4, och 5. Detta innebär att karteringen dels baseras på fältkartering till fots i terrängen 
och dels flygbildstolkningar med fältkontroller. Detta innebär ett bedömt lägesfel för 
jordartskartan på mellan 50 och 200 meter. Detta kan jämföras med kategori 2, vilket 
är den jordartskarta med minsta lägesfel, som har ett lägesfel på 25 meter (Sveriges 
Geologiska Undersökning, 2014). Dessa lägesfel kommer sig av att det sällan finns 
klara och tydliga gränser mellan olika jordarter, oftast är gränserna diffusa 
övergångszoner. Dock bör jordartskartan ändå ge en förhållandevis rättvisande bild 
av jordarterna i området (Sveriges Geologiska Undersökning, 2014). 
 Denna felkälla kommer inte att påverka modellen för vattenytans läge, utan bara 
den booleska lämplighetskartan. 
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Modellen över landhöjningens variation 
En annan felkälla är modellen för landhöjningens variation över området som endast 
utgår från en karta med mycket ungefärliga värden. Man skulle kunna utföra arbetet 
igen med en mer högupplöst landhöjningskarta, som även visar landhöjningen i väst-
östlig riktning, och sedan jämföra resultatet från en den undersökningen med denna. 
 Denna felkälla påverkar både vattenytans läge, och den booleska 
lämplighetskartan. 

Tolkningen av vattenytans läge 9 600 BP 
Man kan inte helt säkert peka ut exakt var vattenytan låg för 10 000 år sedan. 
Strandkanten som arbetet utgår från är inte mer än en kvalificerad gissning. Dock bör 
gissningen ge en hyfsat bra uppfattning om vattenytans läge ändå, även fast den inte 
är exakt. 
 Denna felkälla påverkar både vattenytans läge, och den booleska 
lämplighetskartan. 
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