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Sammanfattning 

Kusterosion på sydvästra Gotland: En undersökning i GIS och berggrundsgeologi  

Colin Andersson & Andreas Hoset 

Sydvästra Gotland har en relativt mångfaldig berggrund där både sandsten, kalksten och märgelsten 

exponeras. Arbetets syfte har varit att undersöka skillnader i kusterosion med avseende på berggrundens 

innehåll. Detta utfördes genom att ta prov från 9 olika lokaler som senare undersöktes i punktlasttest 

och nötningstest. En GIS-analys utfördes även där kustområdet i äldre flygfoton och moderna 

ortofotona jämfördes. Resultatet indikerade att sandstens- och märgelstensproverna hade ungefärligen 

lika stor benägenhet att brytas och att kalksten har mindre benägenhet. Nötningstester visade att 

sandsten från en lokal hade minst motståndskraft mot nötning, att sandsten från märgelstensområdena 

hade större motståndskraft och att kalkstensområdet hade marginellt större än märgelstensområdena. 

Enligt GIS-analysen hade sandstens- och märgelstensområdena en relativt stor känslighet för 

kusterosion och att kalkstensområdet inte var särskilt utsatt för kusterosion.  
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Abstract 

Coastal Erosion on Southwestern Gotland: A Survey in GIS and Bedrock Geology 
Colin Andersson and Andreas Hoset 

Southwestern Gotland has a relatively diverse bedrock where both sandstone, limestone and marl are 

exposed. The purpose of the survey has been to investigate differences in coastal erosion regarding the 

content of the bedrock. This was done by taking samples from 9 different locations which were later 

examined in point load tests and a slake durability test. A GIS-analysis was also done where the coastal 

area in old aerial images and modern orthophotos were compared. The results showed that the sandstone 

and marl samples were approximately equally prone to break and that limestone was less prone. The 

slake durability test showed that sandstone from one site had the least resistance to abrasion, sandstone 

from the marl areas had greater resistance and that the limestone area had marginally greater resistance 

than the marl areas. The GIS analysis indicated that the sandstone and marl areas had a relatively high 

sensitivity to coastal erosion and that the limestone area was not particularly exposed to coastal erosion. 
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1 Introduktion 
Enligt SGU (2020) är Gotland ett av de områdena i Sverige som har pågående erosion eller risk för 

erosion. På Gotland finns platser som har en pågående långsam erosion i klint (berg) där sedimentärt 

berg eroderas med en hastighet på någon till några centimeter per år, men som kan vid ras vara av 

betydligt större storlek. Det finns även områden på Gotland som bedöms ha förutsättningar för 

stranderosion, där tecken på sandtransport i vågexponerade områden finns (SGU, 2020).  

På den sydvästra delen av Gotland förekommer flera olika bergarter, mest förekommande är 

sandsten och växellagrad märgelsten. Kalksten förekommer också men är mer framträdande på övriga 

delar av Gotland (Erlström et al., 2009). Tidigare arbeten har undersökt kusterosion på Gotland, till 

exempel Glansholm (2015), men ingen tidigare undersökning har fokuserat på gotländsk kusterosion ur 

en berggrundsgeologisk aspekt. 

  

1.1 Syfte  
Syftet med arbetet är att undersöka kusterosionen på sydvästra Gotland med fokus på 

berggrundsgeologin. Detta görs dels genom undersökningar av bergartsprov och genom GIS-analys. 

Undersökningarna av bergartsproverna syftar till att visa olika bergarters känslighet mot att brytas och 

att utsättas för materialförlust, vilket anses ge en uppfattning om känslighet mot kusterosion. GIS-

analysen ska visa skillnader mellan flygbilder från olika årtal för att på så sätt kunna mäta 

kustförändringen över tid. Undersökningarna av bergartsproven och GIS-analysen ska visa ifall 

kusterosion på sydvästra Gotland varierar mellan olika bergartsområden. Ifall variation finns ska det 

framgå huruvida det finns bergartsområden som är mer känsliga eller mindre känsliga mot kusterosion. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Gotlands geologi 
Gotlands berggrund består huvudsakligen av revkalksten, lagrad kalksten och märgelsten. I viss mån 

finns även sandsten och siltsten exponerat. Lagerföljdens tjocklek på ön är cirka 500 meter och den blev 

deponerad i en grund kustmiljö under den geologiska perioden Silur, som varade mellan 444 och 416 

miljoner år sedan. Efter sedimentationen blev lagren konsoliderade, och blev sedan efter en längre tid 

litifierade till fasta bergarter (Eliason et al., 2010). Efter detta har lätt veckning skett i området kring 

Östersjön som lede till att Gotlands lager lutar åt sydsydost med ungefär 0,2 till 0,4 grader (Erlström et 

al., 2009). Detta gjorde att de äldsta bergarterna finns exponerade i nordväst och de yngsta bergarterna 

i sydost (Eliason et al., 2010). 

De sediment som avlagrades under perioden kom att domineras av karbonatinnehåll från skalen på 

de skalbärande organismer. Under tiden det rådde gynnsamma förhållanden kunde rev bildas, som 

förvisso var mindre komplexa och mer oorganiserade jämfört med dagens rev. Men som ändå kunde 

resultera i upp till flera kvadratmeter stora revstrukturer. Lagringen vid dessa strukturer tenderar att 

vara mer osymmetriska än de utanför reven. Hos homogent lagrad kalksten brukar lagringsplanen vara 

plana med lodrät uthållighet och tjocklek (Erlström et al., 2009). 

 

2.1.1 Bergarter på Gotland 

Samtliga naturligt förekommande bergarter på Gotland är sedimentära bergarter bildade under Silur. 

Bergarterna av relevans för detta arbete är märgelsten, sandsten och fragmentkalksten. 

Märgelsten utgör en stor del av Gotlands berggrund och uppvisar en tydlig växellagring. Lagret av 

märgel är ofta endast ett par centimeter tjockt. Det finns flera teorier bakom växellagringen, bland annat 

att orsaken var regelbundna förändringar i avsättningsmiljö, cykliska klimat eller att uppdelningen 

bildas under diagenesen (bergartsbildningen) (Erlström et al., 2009). 

De gotländska sandstenarna förekommer i begränsad omfattning och har en karbonathalt som ofta 

är mycket hög. Orsaken till att lager bildats med en högre halt av sand var troligen en sänkning av 
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havsnivån (regression). Sandstenen uppvisar på vissa lokaler formationer som böljeslagsmärken, 

korsskiktning och flammiga strukturer (Erlström et al., 2009). 

Fragmentkalksten (kalcirudit) förekommer i flera bergartsformationer och är en grovkristallin 

kalksten. Bergarten är lagrad och är väl tilltagen med större fossilfragment. Då den är inte lika 

cementerad med kalcit som vissa andra kalcit-innehållande bergarter på Gotland så har den sämre 

hållfasthet. Miljön som kalcirudit bildats under hade hög vattenenergi vilket medför att den i princip 

saknar finkornigt material (Erlström et al., 2009). 

 

2.2 Kusterosion på Gotland 
Under postglacial tid har havet i nutida Östersjön haft en eroderande verksamhet på Gotland. Dels har 

berggrunden påverkats, dels har jordtäcket bearbetats alternativ skapats under denna tid. Postglaciala 

vågorna har vid kusten eroderat Gotlands klintar (bergsbranter) och bildat vissa formationer, som 

strandgrottor, strandnischer, strandgrytor och raukar, den troligtvis mest kända formationen. 

Strandgrottorna är relativt vanliga på Gotland. Den största har ett djup på ungefär 30 meter, bredd på 

20 meter och en höjd vid mynningen på ungefär 10 meter. Vissa av strandgrottorna bildades av den 

Baltiska issjön (för ca 16 000 – 11 600 år sedan) men de flesta och även de största grottorna bildades 

av Ancylussjön (för cirka 10 700 – 8 500 år sedan). Strandnischer skulle kunna beskrivas som grottor 

utan tak, och exempel på sådana är långsmala klyftor med plana väggar och de bredare klyftdalarna. 

Strandgrytorna bildas som horisontella urgröpningar av stenar och sand som vågorna i en svarvande 

rörelse har gröpt ut (Munthe et al., 1925). 

 
Figur 1. Principskiss över geomorfologin vid gotländska raukområden. Från Strzelecki med flera (2020). 

Raukarna på Gotland är strandpelare i revkalksten som blivit formade av vågabrasion (Munthe et 

al.,1925) (figur 1). Dessa bildas främst i områden som huvudsakligen utgörs av revkalksten, och bildas 

på grund av den varierande hårdheten. Själva raukarna blir en abrasionsrest av homogen och mer 

motståndskraftig revkalksten med oregelbunden lagring efter att de omkringliggande bergarterna, som 

haft en tydligare lagring, eroderats bort (Erlström et al., 2009). 

 

2.3 Kusterosion: principer och formationer 

2.3.1 Vågerosion 

Vågerosion är den största biträdande faktorn till erosion på kustområden med att antingen transportera 

löst material eller erodera klippan, som medför att klippan blir mer instabil och svagare och kan lättare 

eroderas. Hur effektiv vågerosionen är beror på vilken bergart den agerar på. Vågorna tar sig in i 

sprickor och vidgar dem tills de kollapsar. Ett vanligt tecken på att det är vågerosion är om det är 

underskärning på klippan (abrasionshak) (Hampton et al., 1999).  
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2.3.2 Abrasion  

Abrasion är när löst material såsom småstenar och sand dras eller slipar ner vid kustområden och 

processen fungerar bara om det finns löst material och tillräckligt med vågenergi. Abrasion är som 

effektivast om bergarten inte är för tjock eller för hård för att förhindra att vågen kan försvaga klippan 

(Griggs & Trenhaile, 1994).  

 

2.3.3 Vittring  

Klippor i kustområden kan utsättas för extrema förutsättningar, till exempel saltsprängning, 

frostsprängning och torka. Vittring försvagar klipporna och gör så att de lättare kan eroderas och 

transportera bort löst material. Vittring brukar i normala fall bli bortglömd eller bli överskuggad av 

vågerosion som brukar vara den påverkande faktorn. Inom vittring på kusten är vattnet en aktivt 

verksam kraft, och det som sker då är att ytan blir blöt eller fuktig och sedan torkar. Det leder till att 

ytan blir mer bräcklig och svag på de yttersta centimetrarna. Salt i sig på en yta har ingen påverkan utan 

det är när saltet hamnar i klippor och sprickor i klippan och sedan utsätts för uppvärmning eller ombildas 

till kristallform som påverkan sker. När det sker kan det leda till att saltet vittrar sönder klippväggen 

och ger en svag och bräcklig yta (Hampton et al., 1999). 

 

2.3.4 Frostsprängning  

Is bildas antingen på klipporna eller där vatten har tagit sig in i sprickor i klippan, frostsprängning kan 

bara ske i kalla klimat. Frostsprängning kan bara ske på vintern på Gotland. Det sker när vattnet 

expanderar och bryter loss eller försvagar klippan. När isen smälter kan isvattnet tränga sig in i klippan 

och vidare försvaga den genom att höja innehållet av vatten. Frostsprängning kan också leda till ökning 

av sprickor i klipporna som i sin tur leder till att klippan kan lättare eroderas bort och sönderfalla 

(Hampton et al., 1999).  

Enligt tidigare undersökningar vid Högklint på Gotland av Glansholm (2015) användes “Tinytag 

data loggers” för att datera temperaturen inuti klippan. Visade att temperaturen låg inom de gränserna 

för att frostsprängning ska kunna ske och ansågs vara en biträdande faktor till erosion i området. 

 

2.3.5 Karstifiering  

Kemisk vittring och karstifiering är processer som har en inverkan på mineralet kalcit (CaCO3) i 

kalksten. Den kemisk vittringen kallas för korrosion och sker när en svag kolsyra reagerar med CaCO3 

och vittrar ner klippan och gör det enklare för sprickor att formas och lättare att erodera. Karstifiering 

ger olika karstformer genom att det bildas dränage i klippan i existerande sprickor eller då sprickorna 

utvidgas, andra former som karst kan ge är slukhål eller grottformationer av utvidgningen av sprickor. 

Korrosionen är en process som fungerar lika bra i olika temperaturer. Under kallare förhållanden kan 

det kalla vattnet reagera med koldioxiden och när det är mindre vegetation under vinter och kalla 

förhållanden så finns det mer kolsyra att regera med. Processen kan leda till att det bildas sprickor i 

klippan eller vidgas ut mer (Summerfield, 1991). 

Karstifiering på Gotland sker främst som utvidgning av existerande sprickor samt urlakning, där det 

under extremfall kan bildas slukhål och grottsystem som finns vid Lummelundagrottan. 

Karstformationerna förekommer framför allt vid områden där det finns plant och homogent lagrad 

kalksten med en höjd på mer än 25 meter över havet (Erlström et al., 2009). Dessa områden finns främst 

på mellersta och nordvästra Gotland, och i viss mån på södra Gotland mellan Burgsvik och Hoburgen 

(figur 14, Erlström et al., 2009).  

 

3 Tidigare forskning 
Kusterosion på Gotland har undersökts i flera studier tidigare. En av dem tidigare undersökningarna 

gjordes av Rudberg (1967) där fokus låg på reträtten hos klintarna. Rudberg mätte reträtten genom att 

mäta eller uppskatta volymförändringen samt genom att jämföra bilder och kom fram till värden på från 
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mindre än 0,2 cm/år till flera cm/år. Med hänsyn till de olika undersökningsmetoderna som användes 

och de olika värdena som presenterades så ansåg Rudberg att det inte var lämpligt att ange ett generellt 

medelvärde för klintreträtten.  

Andra arbeten har också visat på att erosion sker vid kuststräckorna. Forsberg (2001) undersökte 

erosion i raukområdet vid Digerhuvuds naturreservat, där man på en uppmätt provyta kom fram till en 

sänkningshastighet på 0,9 mm/år. Lindhe (1995) undersökte erosion vid stränder på Fårö samt vid 

Kettelvik på södra Gotland och fann att erosion skedde på alla undersökta platser, även längs stranden 

vid Holmudden som tycks skyddas av ett närliggande raukområde. Kettelstranden, norr om Hoburgen, 

undersöktes genom fjärranalys av sjökort från 1884 och 1995 men Lindhe ansåg att resultatet inte var 

tydligt bland annat på grund av bristande upplösning.  

Tidigare examensarbeten har skrivits om kustmorfologin på Fårö av Engström Johansson (2017). 

Engström Johansson skriver att berggrundens resistans mot erosion är en av de avgörande faktorerna 

som påverkar kustmorfologin, även om det baserat på den studien inte kan avgöras hur stor inverkan 

är. Ett annat examensarbete av Glansholm (2015) undersökte kusterosionen vid Högklint, och kunde 

med mätningar med Gimini Tinytag datainsamlare komma fram till att temperaturen vissa dygn är 

tillräckligt låg för att frostvittring ska kunna ske. Glansholm kunde med hjälp av LiDAR-radar komma 

fram till en erosionshastighet på drygt 1 dm/år. 

Andra undersökningar har också gjorts av Strzelecki med flera (2020) på raukområdet vid Lergrav 

på norra Gotland och finner att raukar kan användas för att undersöka bland annat tidigare förändringar 

i havsnivån. Boelhouwers med flera (2020) undersökte frostvittring på strandpartiklar på flera stränder 

på Fårö och kom fram till att olika frostvittringsmekanismer påverkar olika typer av kalksten, men den 

långsiktiga effekten verkar inte särskiljas på grund av innehållet av kalkstenspartiklarna. 

Undersökningar med GIS-analys har även utförts på Gotland, dock inte som undersökt specifikt 

kustreträtt. Ebert med flera (2016) genomförde en GIS-analys för att undersöka hur Gotland skulle 

påverkas av en havsnivåökning på 2 meter och fann att 3% av landytan, som inkluderar flera 

turistsevärdheter och naturskyddsområden, skulle bli påverkade. 

 

4 Metod 

4.1 GIS-analys 

4.1.1 Fjärranalys 

Fjärranalysen gjordes med hjälp av ArcCatalog och ArcMap. Fotona som används under GIS arbetet är 

flygfoton från 1960 och ortofoton från 2018 och 2020. Ortofoton är flygfoton som har olika 

upplösningar och har sedan korrigeras geometriskt och satts ihop för att kunna ge en detaljerad och 

skalriktig karta av marken. 

 

4.1.2 GIS arbete 

Eftersom platserna endast kunde besökas vid ett tillfälle så hade vi ingen möjlighet att undersöka någon 

förändring över tid. För att lösa det problemet gjordes en jämförelse med GIS mellan äldre flygbilder 

och nutida ortofoton. Detta gjordes för att kunna mäta kustreträtten vid de platser som 

fältundersökningarna gjordes vid. 

GIS-kartorna skapades genom att först göra polygoner för att begränsa och markera det område av 

intresse, genom att använda verktyget ”Extract by Mask”. Verktyget ”Extract by Mask” fungerar så att 

kartan över området används som en input och polygonen används för att klippa kartan till det specifika 

området. Sedan gjordes polygoner för att markera kustgränsen på de äldre flygfoton från 1960 

(Lantmäteriet) och ortofoton från 2018 och 2020 (Lantmäteriet). För att få fram desposition och erosion 

så användes verktyget ”Erase” på de båda polygonerna 2018 och 1960 och vice versa. Jämförelse mellan 

ortofoton 2018 och ortofoton 2020 skedde för att få mått på kustförändring under kort tid. 
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4.2 Fältundersökningar 
För att undersöka kusterosionen i området genomfördes fältundersökningar i mars 2021. För att 

bestämma val av lokaler att undersöka togs ett antal kriterier fram (tabell 1). Platser valdes ut för att 

uppnå så många av dessa kriterier som möjligt. 

Tabell 1. Kriterierna för val av lokaler. 

Kriterium Beskrivning 

1 Platserna ska visa upp olika bergartsformationer. 

2 Platserna bör inte vara för nära bergartsgränserna för SGU:s berggrundskarta för 

att säkerställa att bergarten på platsen faktiskt tillhör den som utges på kartan. 

3 Det bör vara enkelt att ta bergartsprov vid platserna, helst ska det finnas en 

klint/bergsvägg på platsen. 

4 Slutligen bör det finnas en tydlig kustreträtt när man jämför äldre flygbilder med 

nutida satellitbilder. 

 

I förarbetet till fältundersökningarna bestämdes platser utefter dessa kriterier, där kriterierna 1 och 

4 ansågs vara viktigast att uppfyllas. Utefter dessa kriterier valdes 12 lokaler ut, och av dessa togs 

bergartsprov från 9 av dem (figur 2). Två lokaler (lokal 4 och 10) bedömdes inte vara nödvändiga att 

undersöka då närliggande lokaler tillhörde samma bergartsområde, och en lokal (lokal 12) besöktes men 

hade ingen klar och tydligt blottad berggrund och ifall det fanns vid platsen så befann sig denna ett par 

meter ut i vattnet.   

 



6 
 

 
Figur 2. Karta över sydvästra Gotland. Överliggande färg indikerar bergartsområde. Gröna markeringar indikerar 

provtagningsplatser och siffrorna visar lokalen. 

Vid fältundersökningarna togs flera bergartsprover vid de enskilda lokalerna, där vi noga 

dokumenterade var vi tog proverna. På varje enskild lokal som besöktes togs bergartsprov på olika antal 

platser. På vissa platser togs fler bergartsprov på grund av uppenbara skillnader. Undantaget från detta 

var lokal 2 och 5 där prov endast togs från en besökt plats. Detta då berggrunden endast var blottad ett 

tiotal meter från kusten och av den anledningen ansågs berggrunden inte ge en tillförlitlig bild av 

känslighet mot kusterosion. Vid alla besökta platser togs många bilder, bland annat för att kunna visa 

var proverna togs samt för att få bild på exempelvis sprickor vid platserna.  
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4.3 Laborationsarbete 

4.3.1 Punktlasttestning 

De flesta av de totalt 41 bergartsprov som togs från de 9 olika lokalerna under fältarbetet testades med 

punktlasttestning. En punktlast-apparat användes där ett prov med en längd som är minst 1,4 gånger 

diametern sattes mellan två koniska spetsar (figur 3). Trycket på provet ökas tills provet spricker och 

kraften Fbrott, indirekt dragbrott, noteras.  

 
Figur 3. Punktlast-apparat. Prov sätts mellan konerna och trycket ökas genom att pumpa. Nere till vänster i bilden 

syns delen som visar kraften i kN. Fabrikat: Rock strength index log (Robertson Research International), typ: RR3 

001. 

Med hjälp av Fbrott och diametern kan point load index räknas ut för respektive prov. 

𝐼𝑠 =
𝐹𝐵𝑟𝑜𝑡𝑡

𝐷2 (𝑀𝑃𝑎)   (1) 

Skillnaderna i bland annat diameter kan elimineras genom att Is korrigeras till ett referensprov. 

Följande empiriska samband har bestämts mellan ett prov med diametern D och ett referensprov som 

har diametern 50 mm (Dalin, u.å.): 

𝐼𝑠(𝐷∗) = 𝐼𝑠 (𝐷) ×  √
𝐷

𝐷∗   (2) 

𝐼𝑠(50) = 𝐼𝑠(𝐷) × 0,1414 × √𝐷  (3) 

 

Is= Pointload-index 

D*= Referensdiameter 
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D= Diametern 

4.3.2 Slake durability test 

Slake durability test (nötningstest) är en metod som har syftet att visa graden av motståndskraft mot 

mekanisk inverkan (i kombination med vatten). Detta görs genom att ta ett tiotal bitar om cirka 50 gram 

som torkas och vägs och sedan placeras i en trumlare som delvis är nedsänkt i vatten (figur 4). 

 
Figur 4. Trumlare för nötningstest. Prov trumlas i gallret till vänster eller till höger på maskinen. Fabrikat: Slake 

durability apparatus (ELE International Limited), typ: EL77-051/1. 

Proverna trumlas i ett bestämt varvtal under 10 minuter och därefter torkas och vägs. Detta ger 

materialförlusten och slake durability index (Id) (Dalin, u.å.): 

𝐼𝑑 =
𝑚1−𝑚2

𝑚1
(%)   (4) 

m1 = vikt före nötning 

m2 = vikt efter nötning 

Då ingen enskild provplats innehöll tillräckligt antal bitar för att utföra nötningstest så utfördes i 

stället nötningstestet på prov från samma lokal men från olika platser. 
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5 Resultat 

5.1 Fältarbete 

5.1.1 Lokal 1 

 
Figur 5. Karta över lokal 1. De gröna punkterna visar provpunkterna och de transparenta färgerna indikerar 

berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet (2018). Berggrund 1:50 000 - 

1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 

Vid lokal 1 förekommer sandsten enligt SGU:s berggrundskarta (figur 5). Prov togs vid tre platser, 1A, 

1B och 1C (figur 6 & 7).  

 
Figur 6. Provtagningsplats för prov 1A. A: provet erhölls från kanten av blocket i bilden, precis bakom mätlattan. 

B: inzoomad bild på provtagningsplats. 

A B 
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Lagringen vid lokal 1 var inte helt likartad då plats 1A och 1C hade i stort sett horisontell lagring 

medan plats 1B hade till synes veckade lager (figur 7). 

Figur 7. Bilder från lokal 1. A: provtagningsplats vid plats 1B. Den blottade berggrunden i vänstra mitten visar 

veckningen. B: provtagningsplats vid plats 1C. Prov erhölls till vänster om mätlattan i bilden. 

En del längre sprickor syntes vid lokal 1 med varierande storhetsgrad, både med avseende på längd 

och bredd (figur 8). 

Figur 8. Sprickor vid lokal 1. A: två sprickor i berggrund intill plats 1A. B: två längre sprickor i berggrund, intill 

plats 1A. 

A B 

A B 

A 
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5.1.2 Lokal 2 

 
Figur 9. Karta över lokal 2. Den gröna punkten visar provpunkten och de transparenta färgerna indikerar 

berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet (2018). Berggrund 1:50 000 - 

1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 

Berggrundsområdet vid lokal 2 är sandsten (figur 9). På denna lokal kunde ingen berggrund hittas intill 

vattnet, därför togs prov i det intilliggande gamla sandstensbrottet (figur 10). Mellan provplatsen och 

vattnet fanns högar med rester från brytningen. En del sprickor syntes vid lokalen.  
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Figur 10. Bilder från lokal 2. A: provtagningsplats där de två plastpåsarna till vänster och höger om mätlattan 

indikerar var prov erhölls. B: spricka till höger om provtagningsplatsen, mätlatta för skala. 

B A 
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5.1.3 Lokal 3 

 
Figur 11. Karta över lokal 3. De gröna punkterna visar provpunkterna och de transparenta färgerna indikerar 

berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet (2018). Berggrund 1:50 000 - 

1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 

Vid lokal 3 togs prover på två platser, plats 3A och 3B (figur 12). Tre bergartsprov var togs vid dessa 

platser, där ett prov togs på den undre sandstenen, ett prov av märgelsten och ett prov från den övre 

sandstenen. Under tiden för besöket vid lokal 3 rann det en del vatten på olika platser längs klintväggen.  

Enligt SGU:s karta är berggrunden vid lokal 3 märgelsten (figur 11) men berggrunden kunde 

konstateras bestå av sandstenslager varvade med märgelstenslager, med tjockare sandstenslager över 

och under och med de flesta märgelstenslager mellan de tjockare sandstenslagren.  
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Figur 12. Provtagningsplatser vid lokal 3. A: provtagningsplats för plats 3A, prov erhölls vid ungefär 0,4; 1,1 och 

1,6 meter. B: provtagningsplats för plats 3B, prov erhölls vid ungefär 0,2; 0,5 och 1,35 meter. 

 

5.1.4 Lokal 5 

 
Figur 13. Karta över lokal 5. Den gröna punkten visar provpunkten och den transparenta färgen indikerar 

berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet (2018). Berggrund 1:50 000 - 

1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 

SGU:s berggrundskarta visar på att bergarten vid lokal 5 är sandsten (figur 13). Ingen blottad berggrund 

hittades intill vattnet vilket resulterade i att bergartsprov togs vid en plats i ett gammalt sandstensbrott 

längre in från kusten (figur 14). 

A B 
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Figur 14. Bilder från lokal 2. A: provtagningsplats, prov erhölls vid 0,3 och 0,5 meter. B: utsikt över 

sandstensbrottet intill provtagningsplatsen. Kusten är belägen bortom skogen rakt fram samt till höger i bilden. 

5.1.5 Lokal 6 

 
Figur 15. Karta över lokal 6. De gröna punkterna visar provpunkterna och de transparenta färgerna indikerar 

berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet (2018). Berggrund 1:50 000 - 

1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 

Berggrundsområdet vid lokal 6 är sandsten (figur 15). Bergartsprov togs från platserna 6A, 6B, 6C och 

6D. Sandstenen visade upp en struktur med relativt tunna lager och vissa sprickor (figur 16 & 17).  

B A 
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Figur 16. Provtagningsplatser vid lokal 6. A: bild på provtagningsplats 6A. B: bild på provtagningsplats 6B. C: 

bild på provtagningsplats 6D. 

 

 
Figur 17. Bild på sprickor ett tiotal meter från plats 6A. 

A B C B 
 

C 
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5.1.6 Lokal 7 

 
Figur 18. Karta över lokal 7. De gröna punkterna visar provpunkterna och den transparenta färgen indikerar 

berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet (2018). Berggrund 1:50 000 - 

1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 

Enligt SGU:s berggrundskarta bestod lokal 7 av fragmentkalksten (figur 18). Prover togs vid tre platser, 

7A, 7B och 7C (figur 19). Inga längre och större sprickor noterades vid lokalen och bergarten var 

mestadels massformig utan tydlig lagring. En stor mängd fossil var synliga i kalkstenen. 

 
Figur 19. Provtagningsplatser vid lokal 7. A: provtagningsplats 7A där plastpåsen indikerar var provet togs. B: 

provtagningsplats 7B där hammarens skaft markerar var provet togs. C: provtagningsplats 7C där plastpåsen 

indikerar var provet togs. 

C B A 
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5.1.7 Lokal 8 

 
Figur 20. Karta över lokal 8. De gröna punkterna visar provpunkterna och den transparenta färgen indikerar 

berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet (2018). Berggrund 1:50 000 - 

1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 

Lokal 8 har enligt SGU:s berggrundskarta märgelsten som berggrund (figur 20). På platsen togs prov 

vid tre platser, 3A, 3B och 3C (figur 21). Då vi vid varje plats fann ett ytligt lager med sprickig sandsten 

med ett tunnare underliggande lager av märgelsten så erhölls två prover vid varje plats, en för varje 

bergart. På grund av närheten till vattenytan var de flesta proven av märgelsten mer eller mindre 

vattenhaltiga och dessutom var det i regel svårt att få prov av större storlek.  
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Figur 21. Provtagningsplatser vid lokal 8. A: provtagningsplats 8A där geologhammare indikerar var prov togs. 

B: provtagningsplats 8B där geologhammare indikerar var prov togs. C: provtagningsplats 8C där prov erhölls 

strax ovanför plastpåsen. 

5.1.8 Lokal 9 

 
Figur 22. Karta över lokal 9. De gröna punkterna visar provpunkterna och den transparenta färgen indikerar 

berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet (2018). Berggrund 1:50 000 - 

1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 

Likt lokal 8 är berggrunden vid lokal 9 märgelsten (figur 22), och på platsen upptäcktes ett lager av 

sprickig sandsten med ett tunnare underliggande lager av märgelsten. Prov av den övre sandstenen och 

den underliggande märgelstenen erhölls från platserna 9A, 9B och 9C (figur 23). Även vid lokal 9 var 

A B C 
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det nära till vattenytan och vissa märgelstensprov var därför vattenhaltiga. Märgelstenen var även här 

svår att erhålla större bitar av.  

 
Figur 23. Provtagningsplatser vid lokal 9. A: provtagningsplats 9A där prov erhölls nedanför geologhammaren. 

B: provtagningsplats 9B där prov erhölls intill hammaren. C: provtagningsplats 9C där prov erhölls vänster om 

påsen. 

5.1.9 Lokal 11 

 
Figur 24. Karta över lokal 11. De gröna punkterna visar provpunkterna och den transparenta färgen indikerar 

berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet (2018). Berggrund 1:50 000 - 

1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 

Berggrundsområdet vid lokal 11 är märgelsten (figur 24). Vid lokalen hittades märgelsten växellagrad 

med något tjockare sandstenslager. Prov av sandsten och märgelsten erhölls vid platserna 11A, 11B, 

11C och 11D (figur 25). Inga större sprickor noterades vid denna lokal. 

A B C 
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Figur 25. Provtagningsplatser vid lokal 11. A: provtagningsplats 11A, prov erhölls vid 0,4 och 0,8 meter. B: 

provtagningsplats 11B, prov erhölls vid 0,4 och 1,2 meter. C: provtagningsplats 11C, prov erhölls 0,9 och 1,2 

meter. D: provtagningsplats 11D, prov erhölls vid 0,8 och 1,2 meter. 

5.2 Laborationsarbete 

5.2.1 Punktlasttest 

 

A B 

C D 
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Figur 26. Boxplot över point load index från punktlasttestning. Y-axeln har värdena för normerad Is i enheten 

kPa. Värdena för sandsten är baserat på 26 prov, värdena för märgel på 8 prov och värdena för kalksten är baserat 

på 3 prov. Kryssen indikerar medelvärde, strecken indikerar medianvärdet och lådan markerar gränserna för den 

undre och övre kvartilen och innehåller med andra ord 50% av värdena. De fyra punkterna ovanför sandstenen 

har blivit bedömda som extremvärden.  

De prover som punktlasttestning utfördes på visade att sandsten var en varierande bergart med avseende 

på point load index (figur 26). En del prov hade väldigt låga värden medan det fanns fyra extremvärden 

som hade betydligt större värden än övriga sandstensprov. Proverna av märgelsten hade lägst 

medelvärde (0,81 kPa) men hade samtidigt något högre intervall jämfört med sandstensproverna 

(exklusive extremvärdena). Sandstensprovernas medelvärde (2,42 kPa) inkluderar extremvärdena. 

Kalkstensproverna hade generellt höga värden och hade ett medelvärde på 4,48 kPa, men resultatet var 

endast baserat på 3 prov.  
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Tabell 2. Uppmätt diameter och kraft (kN) under punktlasttestning samt uppmätt felvärde. Point load index (Is) 

räknades ut samt normerat point load index. Felvärde noterades endast för prov som uppmättes minst 0,5 kN för 

Fbrott. 

Prov Bergart Diameter 

(mm) 

Fbrott 

(kN) 

Felvärde (kN)  Is (kPa) Normerat Is 

(kPa) 

1A  Sandsten 15 0,25 
 

1,111 0,609 

1B  Sandsten 23 0,1 
 

0,189 0,128 

1C  Sandsten 20 0,275 
 

0,688 0,435 

2A 0,7m  Sandsten 25 0,25 
 

0,4 0,283 

2A 0,95m  Sandsten 30 0,375 
 

0,417 0,323 

2A 1,95m  Sandsten 25 1,95 0,2 3,12 2,206 

3A 0,4m  Sandsten 23 0,275 
 

0,520 0,353 

3A 1,6m  Sandsten 20 0,2 
 

0,50 0,316 

3B 0,2m  Sandsten 29 2 0,2 2,378 1,811 

3B 0,5m  Sandsten 10 0,25 
 

2,5 1,118 

3B 1,35m  Märgel 26 0,1 
 

0,148 0,107 

5A  Sandsten 30 0,75 0,2 0,833 0,645 

5A  Sandsten 16 0,375 
 

1,465 0,829 

6A  Sandsten 31 0,5 
 

0,520 0,410 

6B Sandsten 20 0,4 
 

1 0,632 

6C  Sandsten 28 0,52 0,175 0,663 0,496 

6D  Sandsten 14 0,7 0,175 3,571 1,890 

7A  Kalksten 14 2,6 0,2 13,265 7,0182 

7B  Kalksten 30 6 0,25 6,667 5,163 

7C  Kalksten 34 1,75 0,2 1,514 1,248 

8A  Sandsten 20 1,5 0,2 3,75 2,371 

8A  Märgel 8 0,275 
 

4,297 1,719 

8B  Sandsten 25 6,55 0,25 10,48 7,409 

8B  Märgel 10 0,55 0,175 5,5 2,459 

8C  Sandsten 32 9,8 0,2 9,570 7,655 

9A  Sandsten 20 1,4 0,2 3,5 2,213 

9B  Sandsten 30 17,25 0,5 19,167 14,844 

9C  Sandsten 30 7,275 0,25 8,083 6,260 

9C  Märgel 10 0 
 

0 0 

11A 0,8m  Märgel 12 0 
 

0 0 

11B 1,2m  Märgel 12 0,25 
 

1,736 0,850 

11C 1,2m  Märgel 20 0,25 
 

0,625 0,395 

11D 1,4m  Märgel 11 0,25 
 

2,066 0,969 

11A 0,4m  Sandsten 34 2,9 0,25 2,509 2,068 

11B 0,4m  Sandsten 21 0,6 0,2 1,361 0,882 

11C 0,9m  Sandsten 30 7,25 0,25 8,056 6,239 

11D 0,8m  Sandsten 30 0,6 0,25 0,667 0,516 

Felvärdena som noterades gav en indikation på graden av felaktighet på de uppmätta värdena för 

Fbrott (tabell 2). Då dessa värden inte ansågs ha en större påverkan på de slutgiltiga värdena för point 

load index så användes dessa ej för vidare uträkningar.  

Fyra prov av märgelsten var för leriga och hade inga partiklar som var tillräckligt stora och hårda 

för att kunna användas i något av testet och bortsågs därför (figur 27). 
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Figur 27. A:  märgelsten prov 9B.  B: märgelsten prov 3A, erhölls vid 1,1 m. C: märgelsten prov 8C. D: märgelsten 

prov 9A. 

5.2.2 Slake durability test 

 
Figur 28. Materialförlust för prover från lokal 6, 7, 8, 9 och 11. Slake durability index (Id) visar materialförlusten 

i procent för respektive lokal. 

Materialförlusten för sandstensproverna vid lokal 6 hade den högsta materialförlusten (slake 

durability index) på 6,677 % och den lägsta var för kalkstensproverna vid lokal 7 som hade 0,799 % 

(figur 28). Lokal 8 och 9 hade relativt lika materialförlust medan lokal 11 hade en avsevärt större 

materialförlust (tabell 3). 

Tabell 3. Vikter före och efter nötningstest samt materialförlust (slake durability index) i %. 

Lokal Vikt före (g) Vikt efter (g) Id (%) 

6 Sandsten 596,61 559,27 6,677 

7 Kalksten 496,09 492,16 0,799 

8 Sandsten (märgelsten) 593,65 587,97 0,966 

9 Sandsten (märgelsten) 616,95 610,87 0,995 

11 Sandsten (märgelsten) 527,72 512,98 2,87 
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5.3 GIS-analys 

5.3.1 Lokal 1 

 
Figur 29. Karta över lokal 1 med kustförändring. De orangea områden indikerar mark som finns på de moderna 

ortofotona men inte på de äldre flygbilderna (eventuell deposition) och de röda områden visar mark som finns på 

de äldre flygbilderna men inte de moderna ortofotona (eventuell erosion). De gröna punkterna visar provpunkterna 

och de transparenta färgerna indikerar berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © 

Lantmäteriet (2018). Berggrund 1:50 000 - 1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 
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5.3.2 Lokal 2  

 
Figur 30. Karta över lokal 2 med kustförändring. De orangea områden indikerar mark som finns på de moderna 

ortofotona men inte på de äldre (eventuell deposition) och de röda områden visar mark som finns på de äldre 

flygbilderna men inte de moderna ortofotona (eventuell erosion). Den gröna punkten visar provpunkten och de 

transparenta färgerna indikerar berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet 

(2018). Berggrund 1:50 000 - 1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019).  
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5.3.3 Lokal 3 

 
Figur 31. Karta över lokal 3 med kustförändring. De orangea områden indikerar mark som finns på de moderna 

ortofotona men inte på de äldre (eventuell deposition) och de röda områden visar mark som finns på de äldre 

flygbilderna men inte de moderna ortofotona (eventuell erosion). De gröna punkterna visar provpunkterna och de 

transparenta färgerna indikerar berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet 

(2018). Berggrund 1:50 000 - 1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 
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5.3.4 Lokal 5 

 
Figur 32. Karta över lokal 5 med kustförändring. De orangea områden indikerar mark som finns på de moderna 

ortofotona men inte på de äldre (eventuell deposition) och de röda områden visar mark som finns på de äldre 

flygbilderna men inte de moderna ortofotona (eventuell erosion). Den gröna punkten visar provpunkten och den 

transparenta färgen indikerar berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet 

(2018). Berggrund 1:50 000 - 1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 
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5.3.5 Lokal 6 

 
Figur 33. Karta över lokal 6 med kustförändring. De orangea områden indikerar mark som finns på de moderna 

ortofotona men inte på de äldre (eventuell deposition) och de röda områden visar mark som finns på de äldre 

flygbilderna men inte de moderna ortofotona (eventuell erosion). De gröna punkterna visar provpunkterna och de 

transparenta färgerna indikerar berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet 

(2018). Berggrund 1:50 000 - 1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 
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5.3.6 Lokal 7 

 
Figur 34. Karta över lokal 7 med kustförändring. De orangea områden indikerar mark som finns på de moderna 

ortofotona men inte på de äldre (eventuell deposition) och de röda områden visar mark som finns på de äldre 

flygbilderna men inte de moderna ortofotona (eventuell erosion). De gröna punkterna visar provpunkterna och 

den transparenta färgen indikerar berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet 

(2018). Berggrund 1:50 000 - 1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 
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5.3.7 Lokal 8 

 
Figur 35. Karta över lokal 8 med kustförändring. De orangea områden indikerar mark som finns på de moderna 

ortofotona men inte på de äldre (eventuell deposition) och de röda områden visar mark som finns på de äldre 

flygbilderna men inte de moderna ortofotona (eventuell erosion). De gröna punkterna visar provpunkterna och 

den transparenta färgen indikerar berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet 

(2018). Berggrund 1:50 000 - 1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 
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5.3.8 Lokal 9 

 
Figur 36. Karta över lokal 9 med kustförändring. De orangea områden indikerar mark som finns på de moderna 

ortofotona men inte på de äldre (eventuell deposition) och de röda områden visar mark som finns på de äldre 

flygbilderna men inte de moderna ortofotona (eventuell erosion). De gröna punkterna visar provpunkterna och 

den transparenta färgen indikerar berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet 

(2018). Berggrund 1:50 000 - 1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019). 
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5.3.9 Lokal 11 

 
Figur 37. Karta över lokal 11 med kustförändring. De orangea områden indikerar mark som finns på de moderna 

ortofotona men inte på de äldre (eventuell deposition) och de röda områden visar mark som finns på de äldre 

flygbilderna men inte de moderna ortofotona (eventuell erosion). De gröna punkterna visar provpunkterna och 

den transparenta färgen indikerar berggrundens innehåll. Data hämtad från: Ortofoto RGB 0.25 m © Lantmäteriet 

(2018). Berggrund 1:50 000 - 1:250 000 © Sveriges geologiska undersökning (2019).  

5.3.10 Erosions- och depositionshastighet 

Från GIS-analysen erhölls areor för den äldre förlusten och den moderna utökningen av landytan (tabell 

4). En uppskattning av längden på kuststräckan vid respektive lokal gjordes. 

Tabell 4. Areor för de äldre förlusterna vid kusten och den moderna utökningen av land. 

Lokal Bergartsområde Förlust från 

1960 (m2) 

Utökning efter 

1960 (m2) 

Uppskattad kuststräcka 

(m) 

1 Sandsten 3897,66 2720,21 375 

2 Sandsten 443,28 479,25 330 

3 Märgelsten 475,71 138,82 230 

5 Sandsten 3922,40 1065,33 420 

6 Sandsten 3450,01 1596,36 850 

7 Kalksten 115,59 250,07 170 

8 Märgelsten 1451,25 1965,96 400 

9 Märgelsten 413,05 954,33 320 

11 Märgelsten 4144,11 327,07 300 

Areorna för den äldre förlusten och moderna utökningen användes för att räkna ut genomsnittlig 

erosion och deposition. Baserat på tidsskillnaden mellan bilderna, som var 58 år (1960 och 2018), så 

räknades erosion över tid ut (figur 38).  
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Figur 38. Erosion respektive deposition över tid. Värdena räknades ut baserat på den genomsnittliga erosionen 

respektive depositionen dividerat med årsskillnaden mellan bilderna (58 år). 

Medelvärde för varje bergartsområde räknades ut baserat på de genomsnittliga värdena för erosion 

och deposition över tid (figur 39). Medelvärdena är baserade på 4 sandstensområden, 4 

märgelstensområden och slutligen ett kalkstensområde. 

 
Figur 39. Medelvärde för erosionen och depositionen uppdelat i berggrundsområden.  

5.3.11 Test av kustförändring under kortare tid 

Kustförändring kan vara en kontinuerlig förändring som sker med en varierande hastighet men ett 

kustområde kan även få en drastisk förändring under en kortvarig intensiv period, exempelvis under en 

storm eller på grund av att större delar från klintar faller ner till kustnivån (Glansholm, 2015). I januari 

2019 skedde stormen Alfrida som påverkade stora delar av Mellansverige men som även påverkade 

Gotland. Stormen hade en nordlig vindriktning. På Fårö och i Visby uppmättes nya rekord för högsta 

byvindar i samband med stormen (SMHI, 2020).   
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Figur 40. Karta över lokal 1. Ljusblå områden visar landytor som existerade 2018 men inte 2020 och de rosa 

områdena visar områden som uppkom 2020. De gröna punkterna visar provpunkterna från lokal 1. Data hämtad 

från: Ortofoto RGB 0.5 m © Lantmäteriet (2020). 

GIS-analysen mellan 2018 och 2020 visade att det skedde en relativt stor förändring av kustområdet 

under den tidsperioden (figur 40). Ytan på område som fanns 2018 men inte 2020 var 4547,63 m2 och 

ytor på områden som uppkom 2020 och som ej fanns 2018 var 86,07 m2. 

6 Diskussion 

6.1 Fältarbete 
Fältarbetet på Gotland visade på en stor variation med avseende på berggrundsgeologi, både inom och 

mellan berggrundsområden. Dessutom visade lokalerna upp olika känslighet för sprickighet där vissa 

platser hade flera långa sprickor och andra hade inga större synliga sprickor.  

Avståndet mellan proverna kunde ha varit mer konsekvent och haft ett utsatt avstånd för varje prov. 

De varierande avstånden mellan provplatser skedde främst för att det fanns begränsningar i var det fanns 

exponerad berggrund på de olika lokalerna. 

 

6.2 Laborationsarbete 

6.2.1 Punktlasttest 

Punktlasttestningen och värdena för point load index som erhölls visade att kalkstenen hade högst 

medelvärde och median och att sandsten och märgelsten hade relativt sett någorlunda lika medelvärde 

och median, även om medelvärdet för sandsten var något högre. Till detta bör dock noteras att det endast 

var tre kalkstensprov som undersöktes och att sandstensproverna hade fyra extremvärden. 

Point load index ger inte ett direkt mått på hårdheten hos ett material men ger däremot ett mått på 

hur mycket kraft som krävs för att bryta materialet. Hårdhet kan anses som en viktig faktor för 

känsligheten för kusterosion, men materialets benägenhet att brytas är (framför allt på Gotland) även 

det en viktig faktor. Med tanke på de involverade erosions- och vittringsprocesserna så anses detta 

påverka i hög grad erosionshastigheten.    
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6.2.2 Slake durability test 

Nötningstestet (slake durability test) visade att de prov som hade störst materialförlust och benägenhet 

att nötas sönder var proverna från lokal 6. Proverna från lokal 11 hade också en relativt stor 

materialförlust, och de övriga proven (från lokal 7, 8 och 9) hade relativt lite materialförlust. Det man 

dock bör ha i åtanke är att även om sandstensproverna från lokal 8, 9 och 11 har lägre materialförlust 

än lokal 6 så består berggrunden vid dessa lokaler även av märgelsten. Nötningstest kunde inte utföras 

på märgelsten men de proven skulle sannolikt ha högre materialförlust och det påverkar lokalernas 

benägenhet att vittras.   

 

6.3 GIS-analys 
GIS-analysen visade att på fem lokaler (lokal 1, 3, 5, 6 och 11) var erosionen något högre eller mycket 

högre än depositionen samt att det på tre lokaler (lokal 7, 8 och 9) var lite eller mycket högre deposition 

än erosion. Medelvärdena för erosion och deposition för de tre olika berggrundsområdena visar på att 

endast ett berggrundsområde har ett högre medelvärde för deposition än erosion. Detta område 

(kalksten) är dock endast baserat på en lokal. Skalan på kartorna varierar beroende på avståndet mellan 

proverna och delvis på antalet prover. Medelvärdet varierade från ungefär 0,1 dm/år (kalksten) upp till 

drygt 1 dm/år (sandsten) (figur 39). Detta stämmer i viss mån överens med Glansholms undersökning 

vid Högklint 2015 som visade på en erosionshastighet på drygt 1 dm/år.  

Lokal 6 har en längre kustremsa än de andra lokalerna. Det kan finnas en problematik i att sträckan 

går bortom provplatserna mycket längre jämfört med de andra lokalerna. De områdena som eventuellt 

skulle exkluderas (äldre och moderna) är ungefärligen lika stora men skulle däremot leda till en 

annorlunda fördelning där den äldre förlusten (erosion) skulle ha en större andel.  

Undersökningen av kustförändring vid lokal 1 mellan 2018 och 2020 visar att kustområdets 

utsträckning kan ändras drastiskt under en kortare tidsperiod, som i detta fall i samband med en kraftig 

storm. Detta bör tas i åtanke vid tolkning av resultatet då förändringarna kan i olika grad blivit 

påverkade av större förändringar på kort tid, vilket i så fall inte bör betraktas som en kontinuerlig 

förändring under en längre tid. Att stormar kan påverka kustmorfologin kan ses tydligt på GIS-kartorna 

för lokal 11, 9, 8 och 7. 

 

6.4 Allmän diskussion 
Resultatet av undersökningarna av proverna från de olika lokalerna gav inte ett konkret och tydligt 

resultat. Däremot finns en antydan om att platserna som hade märgelsten som berggrund är känsligast 

för kusterosion. Detta då just märgelstenen anses vara minst motståndskraftigt, till exempel så var 

märgelsten den enda bergart som behövde exkluderas från punktlasttestningen. Att sandsten från vissa 

märgelstensområden hade mycket högre motståndskraft mot att brytas kan dock motverka detta, men 

så länge som vissa lager består av motståndskänslig märgelsten så har dessa platser en påtaglig 

känslighet mot erosion.  

En sak som varit lite bristfälligt med det undersökta området vi valt är att det fanns en liten 

begränsning i de olika berggrundsområden då endast en undersökt plats har kalkstensberggrund. Det 

blir därför svårt att få en tydlig bild av kalkstenens egenskaper.    

GIS-analysen stämde i vissa fall överens med resultatet från laborationsarbetet. De stämde överens 

då de båda antyder att kalkstensområdet inte är så känsligt mot erosion och att sandstens- och 

märgelstensområdena är känsliga för erosion. 

 

6.5 Felkällor 
Antalet prov och lokaler för respektive bergartsområde varierade vilket innebar att det blev olika antal 

prov från de tre berggrundsområdena och av de tre olika bergarterna. Detta påverkade tillförlitligheten 

på vissa undersökta berggrundsområden, exempelvis kalkstensområdet där endast en lokal undersöktes. 
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Under punktlasttestningen hade proven olika tjocklek och form vilket kan ha påverkat 

mottagligheten för brott. I viss grad motverkades dock detta av normeringen av värdena. 

Nötningsmaskinen i testet för slake durability hade vissa komplikationer. Det ena locket började 

lossna under de två sista försöken, vilket kan ha påverkat proven från lokal 9 och 11. Dock 

kontrollerades resterna i vattnet och med tanke på storleken på de bitarna så tros i princip inga ha glidit 

ut. Det andra testgallret slutade tidvis att rotera i ett par sekunder men detta påverkade endast proverna 

från lokal 8. 

För lokalerna som hade märgelsten som berggrundsområde kan de sandstensprov som undersöktes 

i nötningstestet komma från olika sandstenslager. I detta fall kan proven ha olika hårdhet och bilden 

som fås av lokalen blir då ingen enhetlig och korrekt bild av verkligheten.  

Svårigheter med GIS var att kunna avgöra vart kustlinjen går på både de moderna ortofotona och 

äldre flygbilderna, främst den äldre. Delvis för att de äldre flygfotona var det otydliga skuggningar av 

kustlinjen och skuggningar från närliggande strukturer och skog. För de moderna flygfotona blev det 

svårigheter med att avgöra exakt vart kustlinjen var, det var delvis för att det kunde vara vatten som var 

väldigt grunt men som såg ut att vara över vattennivån.  

Vid några av GIS-kartorna kom polygonerna över kanterna för kartorna vilket gjorde att den 

beräknade arean i GIS-analysen kan vara större än vad den egentligen är.   

7 Slutsats 
Fältarbetet och laborationsarbetet visade på att bergarterna på sydvästra Gotland varierar både inom och 

mellan berggrundsområden. Punktlasttestningen gav oss bevis på att sandsten och märgelsten hade 

liknande motståndskraft mot att brytas, ifall man förbiser de fyra extremvärdena. Kalkstenen hade störst 

motståndskraft men var även baserat på endast tre olika prov. Testerna för slake durability uppvisade 

att sandsten från lokal 6 hade minst motståndskraft mot nötning, att sandstensproverna från 

märgelstensområdena hade mer motståndskraft och att kalkstensproverna hade marginellt större 

motståndskraft mot nötning, jämfört med märgelstensområdena.  

GIS-arbetet indikerade att både sandstensområden och märgelstensområden har en möjlig risk att 

bli påverkade av kusterosion. Kalkstensområdet visade inte på någon större känslighet för erosion men 

var samtidigt baserat på endast en lokal. 
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