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Abstract 

 

Uppsala County’s Quaternary Landscape Development – An Excursion Guide 

Axel Fremling, Emil Henriksson & Linus Strömberg 

 

This bachelor’s thesis has been about creating an excursion guide for natural sciences students in the 

early stages of their education, as well as for the interested public. The aim has been to give the 

students a condensed, easy to grasp version of the quaternary landscape development in Uppsala län, 

Sweden. 

The thesis is made up of two parts, where the first part introduces the students to quaternary 

processes and terms necessary to understand the second part, which is the excursion itself. Since the 

excursion is centered around the geological structures left by the last glaciation, the first part contains 

information mostly about the glacier's mechanisms and processes, different types of soil and how the 

structures left by the glacier is recognizable in the field. Featured in part one is also a timeline of the 

landscape development in Sweden since the last glaciations regression. 

The second part features 10 localities that show off landforms and geological structures of interest 

from the quaternary period. Photographs are used to illustrate what parts are important for each 

locality and infographics have been used to give students easy access to the most crucial knowledge 

for that specific landform, structure or mechanism. 

Both parts of this thesis contain maps made in ArcGIS. These maps show off a few different things, 

like the ice-sheets extent at different points in time, the types of soil in and around each locality as 

well as an overview map that shows the localities whereabouts. In addition to the maps, a virtual guide 

was created in Google Earth suitable for a time with travel restrictions. 

Because of the nature of this thesis, no results of the traditional kind were arrived at. The result is 

the excursion guide itself.  

This project proved to be more difficult than anticipated, the scope of it in particular made it 

challenging. In order to make a detailed excursion guide, one would need to either be more 

knowledgeable within the field, have more time or need to restrict the scope of the project. 
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Sammanfattning 
 

En exkursionsguide till Uppsala läns kvartärgeologiska landskapsutveckling 

Axel Fremling, Emil Henriksson & Linus Strömberg 

 

Detta kandidatarbete har haft som mål att ta fram en exkursionsguide för naturvetenskapsstudenter 

som är i ett tidigt stadie i deras utbildning och för den intresserade allmänheten. Syftet har varit att 

exkursionsguiden ska ge en översiktlig version av Uppsala läns kvartärgeologiska landskapsutveckling 

som är lätt för potentiella läsare att ta till sig. 

Kandidatarbetet är uppdelat i två delar, med en första del som introducerar läsarna till de 

geologiska och hydrologiska processer som ägt rumt under perioden kvartär. Dessa är nödvändiga för 

att förstå den andra delen, som består av själva exkursionsguiden. Eftersom exkursionsguidens fokus 

är geologiska strukturer som bildats under och efter den senaste istiden, så består den första delen 

huvudsakligen av inlandsisens mekanismer och processer, olika typer av jordavlagringar samt hur de 

strukturer som inlandsisen bildat kan identifieras i fält. I första delen ingår även en tidslinje över 

landskapsutvecklingen i Uppsala län med början i inlandsisens tillbakadragande. 

Den andra delen av arbetet består som nämnt ovan av exkursionsguiden. Denna innehåller 10 

lokaler som visar på de mest vanligt förekommande strukturer från kvartär. Fotografier har använts för 

att visa de mest intressanta strukturerna från varje lokal, dessa har även tillhörande informationsrutor 

som ger läsarna nödvändig information om den specifika landformen eller strukturen. 

Båda delar av arbetet innehåller kartor gjorda i programmet ArcGIS. Dessa kartor har tagits fram 

för att visa istäckets utbredning vid olika tidpunkter och jordarter vid och omkring lokalerna. 

Vägbeskrivningskartor finns även för varje lokal samt en virtuell guide i Google Earth, passande för 

tider med pandemi-restriktioner. 

Detta kandidatarbete har inte kommit fram till traditionella resultat, utan exkursionsguiden utgör 

resultatet.  

Arbetet med detta projekt visade sig vara mer utmanande än förväntat. Det stora perspektivet var i 

synnerhet en aspekt som var hindrande. För att ta fram en mer detaljerad exkursionsguide skulle något 

av följande behövts: en begränsning av ämnesområdet, mer tid, alternativt mer kunskap om ämnet av 

författarna.  

 

Nyckelord: Exkursionsguide, Uppsala geologi, kvartär, istiden, rullstensås. 
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Inledning 
Den geologiska tidsperioden kvartär har fört med sig stora förändringar i Sveriges landskap. Inte minst 

den senaste istiden vars processer resulterade i många av de landformer som Sveriges natur är mest känd 

för. När inlandsisen började smälta av för cirka 18 000 år sedan hade jordskorpan i området tryckts ned 

med sådan kraft att den landhöjning som följde känns av än idag. Denna landhöjning tillsammans med 

isens smältvatten var de drivande faktorerna i Östersjöns utveckling, som även den har påverkat Sveriges 

landskap. 

Syftet med detta kandidatarbete har varit att ta fram en exkursionsguide som täcker hur Uppsala läns 

landskapsutveckling har påverkats av den senaste istiden, samt hur den fortskred efter denna, i den så 

kallade postglaciala tiden. Exkursionsguiden tas fram för studenter på naturvetenskapliga program och 

för intresserad allmänhet. Förhoppningen är att denna ska kunna användas i undervisningssyfte och för 

att fördjupa allmänhetens förståelse för Uppsala läns landskapsutveckling. 

Arbetet består av två delar, en del med bakgrundsinformation, vars syfte är att ge nödvändig 

förståelse inför fältstudierna. Den andra delen består av själva exkursionsguiden. I denna finns totalt 10 

lokaler, noga utvalda för att visa de vanligast förekommande landformer och de processer som format 

dessa. De geologiska strukturer som återfinns på lokalerna förklaras i bakgrunden, sedan finns 

förkortade avsnitt av dessa i exkursionsguiden. Dessa är väl lämpade att läsa i fält. Förutom information 

om bildning finns till varje lokal en jordartskarta och en vägbeskrivningskarta. 

 

Metod 

Bakgrund och fältstudier 

Detta arbete har använt sig av ett flertal olika metoder. Till en början var litteraturstudier nödvändiga, 

dels för att samla bakgrundsinformation om Uppsalas landskapsutveckling under den kvartära perioden, 

men också för att sammanställa och sålla information från tidigare rapporter och arbeten om utvalda 

lokaler. Arbetet har i stor utsträckning dragit nytta av Geocentrums bibliotek för insamling av litteratur, 

främst i form av böcker, rapporter och tidigare exkursionsguider. 

Det fältarbete som bedrivits har bestått av insamling av data i form av fotografier, koordinater och 

borrkärnor. Fältarbetet har även legat till grund för vägbeskrivningar och redogörelser av lokalernas 

tillgänglighet. Fältbesök har även gjort att författarna har kunnat se hur lokalerna ser ut och kunna 

bedöma hur platserna samt vad varje plats visar upp i form av intressanta landformer. Vid lokalerna 

Björklinge och Hågadalen användes en ryssborr för att kunna få fram borrkärnor. Dessa borrkärnor 

användes för att illustrera hur glacial och postglacial lera ser ut.  

För att ta fram kartor över lokalerna har programmet ArcGIS använts. Geodatan som har använts 

kommer från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), denna data har hämtats från Sveriges 

Lantbruksuniversitets nedladdningstjänst GET. Länk till denna finns i referenslistan. 

 

ArcGIS 

Till kartorna användes Lantmäteriets översiktskarta över Sverige. I den kartan fanns alla de delar som 

senare skulle användas för att ta fram de slutgiltiga kartorna. Däribland länsgränser, markdata, 

vattendrag med mera.  

För jordarterna användes två olika jordartskartor från SGU. Den ena kartan med en upplösning på 

1:1 000 000 användes för att ge en mer övergripande bild av vilka jordarter som finns i Sverige. Den 

andra kartan med en upplösning på 1:25 000 - 1:100 000 användes för att visa de olika jordarterna vid 

lokalerna. I det andra fallet användes även lagret jg2 som påvisade de överliggande jordlagren, bland 

annat klapper och isälvssediment och inte lika mycket berggrund. En karta med höjddata hämtades från 
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SLU och lades till över Sverige med syftet att visa topografiska variationer, men i slutändan användes 

den mest för att ge kartan mer textur.  

Först togs en Sverigekarta fram för att brukas som mall, där funktionen clip användes för att begränsa 

kartan till enbart Uppsala län med viss omnejd. Denna karta krävde en hel del arbete för att få en 

lättöverskådlig överblick och kunna användas som grund. Därför är det dominerande lagret med Uppsala 

län upplyst och de övriga en aning dimmade. Det som lades in tydligt var markdata med städer för att 

skapa en överskådlig orientering med större vägar och vattendrag. De lokaler som besöktes lades även 

till i ett eget lager och i attributtabellen skrevs nödvändig information in. Till varje lokal skapades en 

inzoomad och mer detaljrik karta med platser och vägar.  

Utifrån kartorna över lokalerna framtogs även jordartskartor med de överliggande jordlagren, jg2, 

dessa kartor påvisade vilka sorters material som återfinns på platserna. Till exempel klapper och 

isälvssediment på Billudden. Jordartskartorna hämtades från SLU:s kartbank och är skapade av SGU.  

Kartorna som visar förflyttningen av inlandsisen genom Sverige består av en Sverigekarta med lager 

från översiktskartan från Lantmäteriet, till dessa användes lagerfiler med isens utbredning som 

författarna fått tilldelade. De åren som var intressanta ur ett svenskt perspektiv var de som visade isens 

utbredning för 15 000 - 10 000 år sedan, den tid då den främsta isavsmältningen skedde.  

En ytterligare funktion som användes var att ta fram kml-filer, ett format som kan spara lager eller 

kartor för att senare användas i Google Earth. Framtagandet av dessa bestod av att göra ett lager där 

samtliga lokaler lades in som punkter. I attributtabellen lades informerande text och länkar till 

fotografier från samtliga lokaler in och formateringen skedde med en modifiering av ett XSL-template 

från ArcGIS. Detta lager kan sedan öppnas i Google Earth för att visa de olika lokalernas orientering 

samt för att ta fram vägbeskrivningar till lokalerna.  
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Bakgrund 
 

Uppsalatraktens berggrund 

För att förstå den kvartärgeologiska tidsperioden är det bra med en bakgrund från tidigare tidsperioder.  

Den baltiska skölden kallas det berggrundsområde som sträcker sig från Norge i sydväst, över större 

delen av Sverige, hela Finland, fram till Kolahalvön i nordöst (Fredén 1994). Den baltiska sköldens 

berggrund har kommit till i samband med ett flertal bergskedjebildningar, så kallade orogeneser, där 

sedimentära och vulkaniska bergarter omvandlats och veckats på varierande djup i jordskorpan. I 

samband med orogeneserna har stora mängder magma, till största delen av granitisk sammansättning, 

tillförts från manteln. Med avseende på geologiska händelser och ålder delas den baltiska skölden in i 

olika provinser.  En av dessa är den Svekokarelska provinsen (1,8–2,5 Ga), som i sin tur delas upp i två 

delprovinser; Lapponisk-jatuliska och den Svekofenniska. Berggrunden i Uppsala tillhör den sistnämnda 

(Heijkenskjöld 2001). 

I anslutning till den svekokarelska orogenesen började sediment att avsättas i en jordskorpesänka, i 

en miljö som idag skulle kunna liknas med vulkaniska, oceaniska öbågar. Suprakrustalbergarter bildades 

då sediment växellagrades med vulkanaska och lavor från dåtidens aktiva vulkaner. För 1,9 Ga 

kolliderade sannolikt två kontinentalplattor som ledde till att suprakrustalbergarterna veckades och 

pressades ihop. Vid veckningen hamnade vissa delar högre upp medan andra trycktes ner i jordskorpan. 

Upphettning och ökat tryck omvandlade bergarterna. Lavor och den vulkaniska askan omvandlades till 

leptiter och hälleflintor. Sediment ombildades till bland annat marmor, skiffer, gnejs och kvartsiter. 

Dessa är så kallade metamorfa bergarter. Berggrunden som pressats längst ner i jordskorpan smälte 

antingen helt eller delvis så att magmor formades. När densiteten hos magmorna var lägre än 

ovanliggande berggrund, steg de uppåt och avsvalnade sakteligen. Om kristallisationen av magmorna 

skedde djupt ner i jordskorpan, bildades intrusivbergarter såsom Uppsala- och Vängegraniterna (1,9–

1,85 Ga) (Heijkenskjöld 2001). 

När veckningsperioden närmade sig sitt slut, reste sig hela området och den svekofenniska 

bergskedjan bildades, från södra Finland till det vi idag kallar Bergslagen (Heijkenskjöld 2001). 

 

Den kvartära landskapsutvecklingen 

Den yngsta geologiska tidsåldern, kvartärperioden, rymmer de senaste 2 miljoner åren. Detta innebär 

att även dagens miljö är en del av kvartärperioden. Kvartärperioden domineras av globala 

klimatförändringar som legat till grund för större miljöförändringar på planeten Jorden. Variationerna i 

klimatet har gett upphov till växlande kalla perioder, istider eller glacialer, och varmare perioder, 

mellanistider eller interglacialer. Genom de kallare perioderna var stora områden täckta av landis, som 

helt eller delvis smälte under de varmare perioderna. Än idag är det oklart hur många istider som 

existerat men under de senaste 200 000 åren har två istider fastställts; Saale- och Weichselistiderna 

(Lunds universitet 1998). 

 

Den senaste istiden 

Den senaste istiden, Weichselistiden, inleddes för 115 000 år sedan då snön som fallit i fjällområden 

inte hann smälta bort till fullo under somrarna. Snö ackumulerades lager på lager, år efter år. Med tiden 

ombildades den från början porösa snön till en allt mer grovkornig sådan. I takt med den ökande 

kornstorleken och packningen, pressades luft bort ur snön. Efter några tiotals år hade snön till slut blivit 

till en glaciäris. När istjockleken blivit uppemot 50 meter bildades tunga glaciärer. Glaciärerna gled 

sedan ut mot kanterna på grund av sin egen vikt. Detta resulterade i att glaciärerna till slut växte ihop 

med varandra och skapade mindre istäcken i fjällkedjan. Med ursprung i istäcket sköt glaciärtungor fram 
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längs dalstråk och sänkor vid foten av bergen. Isarna bredde ut sig och växte ihop på låglandet till ett 

enhetligt istäcke över landets norra partier. Från tillväxtområdet i fjälltrakterna fortsatte isen att 

expandera ut mot kanterna, där isen sedan smälte. När isprogressionen vid kanterna var större än 

isavsmältningen, rörde sig iskanten framåt och vice versa när avsmältningen var högre än tillväxten. 

Ismassan rörde sig dock alltjämt ut mot kanterna, oberoende av hur iskanten förflyttades.  

Norra Sverige var i omgångar täckt av is under de första 40 000 åren av istiden. För drygt 20 000 år 

sedan nådde isen sedan sin maximala utbredning, då isen hade brett ut sig långt ner på kontinenten. I 

Uppland blev isen förmodligen kvar fram till istidens slut. Istjockleken i Skandinavien var troligen 3–4 

kilometer i de centrala delarna. Landisen byggdes upp av stora vattenmassor som togs från haven, vilket 

resulterade i att vattennivån sjönk drygt 100 meter. Isens tyngd ledde till att jordskorpan pressades ner 

flera hundra meter (Heijkenskjöld 2001), läs mer om detta i avsnittet om landhöjning på sidan 18.                                                                                                                                                  

 

Uppland under isen 

I takt med att landisen bredde ut sig över Uppland frös allt löst material, såväl jord som djur- och 

växtrester, fast i isen och forslades bort. Så snart de äldre jordlagren förts bort, gav isen sig på den fasta 

berggrunden. Likt ett enormt sandpapper bestående av fastfrusna stenar, block och sandkorn, gled isen 

över berggrunden och bröt av eller slipade ner ojämnheter som kom i dess väg. Materialet som isen 

ackumulerade och förde bort bestod således av alla storlekar, från meterstora block till lerpartiklar. 

Transporten gav upphov till att partiklar skavde mot varandra eller mot berggrunden och bröts sönder 

(Heijkenskjöld 2001). 

 

Inlandsisens reträtt och Östersjöns utveckling 

Början till den senaste istidens slut kom för cirka 18 000 år sedan, då ablationen överskred abrasionen. 

Med ablation menas avsmältning av is, med abrasion menas ackumulationen av is. Ablation sker både 

genom kalvning och ytavsmältning. Kalvning är då delar av isen bryts av från en glaciär och bildar 

isberg eller stora isflak. Tillbakadragandet av inlandsisen var en process som tog tusentals år, mycket 

lång tid sett genom ett mänskligt perspektiv, knappt ett ögonblick genom ett geologiskt perspektiv. För 

cirka 15 000 år sedan hade inlandsisen dragit sig undan södra Sverige, för Uppland var det 11 000 år 

sedan och till sist hade inlandsisen dragit sig undan även från de nordligaste delarna av Sverige för 9 

000 år sedan (Perhans 2002). 

Med istidens slut kunde Östersjöns utveckling ta fart. Genom eustatisk landhöjning, se mer på sidan 

18, steg vattenytan på världens hav som en följd av de tillförda vattenmassorna från de smältande 

inlandsisarna (Fredén 1994). Detta följdes av isostatisk landhöjning (Fredén 1994), vilket innebär att 

jordskorpan “studsar tillbaka” till ett jämviktsläge. Eftersom jordskorpan hade legat under 

kilometertjock is i tusentals år hade den tryckts ned i jordens mantel, sen när isen försvunnit och inte 

längre lade sådant enormt tryck kunde skorpan återgå till sin originella position. Detta gav och ger 

fortfarande en landhöjning i Sverige. Denna process har haft stor påverkan på östersjön och dess 

utveckling, en utveckling som förklaras i avsnitten nedan. 

På nästa sida följer Figur 1 som illustrerar istäckets regression med tiden. 
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Figur 1. Inlandsisens utbredning vid olika tidpunkter. Bild: Axel Fremling 2021 
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Baltiska issjön 

När inlandsisen drog sig tillbaka började den Baltiska issjön 

bildas, detta skedde för ca 15 000 år sedan. Då klimatet blev 

varmare och smältvatten strömmade ut började så haven 

fyllas på med vatten, det ledde till att isdämda sjöar bildades. 

Baltiska issjön hade från början sitt utlopp i Öresund men då 

isavsmältningen vid den här tiden var hög och isen drog sig 

relativt snabbt tillbaka. För 13 000 år sedan visar figur 2 

inlandsisens täckning och 200 år senare för ca 12 800 år 

sedan började dock utloppet ändras och utloppet började i 

stället via södra Mellansverige vid berget Billingen (Andrén 

2003).  

Detta följdes sedan av en längre period av nedkylning 

igen kallat Yngre Dryas, som var en kall period som varade 

under ca 1 100 år. Detta då mycket sötvatten från Baltiska 

issjön och Lake Agassiz sötvattenutsläpp störde 

cirkulationen i Nordatlanten (Andrén 2003). När Yngre 

Dryas sedan kom till ända började isen fort smälta och dra 

sig tillbaka norrut och det tog bara några år för Baltiska 

issjöns vattenyta att sjunka med 25 meter och 10 000 

kubikkilometer vatten (Fredén 1994). En öppning skapades 

igen mellan Österjösänkan och Västerhavet, och i och med 

det bildades Yoldiahavet. 

          

Yoldiahavet 

Yoldiahavet existerade för cirka 11 550 - 10 800 år 

sedan, och dess början definieras av den tid då Östersjöns 

vattenytanivå var densamma som för Västerhavet, det 

hav som ligger på Sveriges västkust (Fredén 1994). Vid 

denna tid bildades Närkesundet, en nu större förbindelse 

mellan Östersjön och Västerhavet. Med denna 

förbindelse kom bräckt vatten till Yoldiahavet. 

Närkesundets livslängd var kort, tillförseln av bräckt 

vatten tog plats under ungefär 120 år innan sundet 

stängdes som en följd av landhöjningen (Fredén 1994).  

Just den snabba landhöjningen är ett signum för 

Yoldiahavet, landhöjningens takt var snabbare än havets 

resning. Det finns fynd av trädstubbar på 30–40 m djup 

(i dagens Östersjö) i Danmark som visar på att havet 

befann sig längre ut från kusten än det gör idag. Faktiskt 

så var Sveriges, Danmarks och Tysklands landmassor 

sammanlänkade vid denna tid. Den fauna som tidigare 

hade funnits i havet, den arktiska faunan, försvann från 

Yoldiahavet som ett resultat av den nu lägre halten av 

salt i havet och förändringar i klimatet (Fredén 1994). 

Under den tid som Yoldiahavet existerade låg Uppsala 

till en början fortfarande under isen. Under havets tidiga 

period, för ungefär 11 000 år sedan befann sig gränsen 

Figur 2: Inlandsisens position i Sverige för 

13 000 år sedan. Bildtext visar mer. 

Figur 3: Inlandsisens position för 12- respektive 

11 000 år sedan.  

Figur 2: Inlandsisens position för 13 000 år 

sedan.  
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på isen strax söder om Uppsala. Genom studier av strukturer som ändmoräner och isräfflor har isens 

tillbakadragande över Uppsala kunnat dateras. Från Sigtuna till Björklinge tog det ungefär 160 år för 

isen att dra sig tillbaka. Denna tid är även speciellt intressant för Uppsala-området eftersom det var då 

som Uppsalaåsen bildades (Heijkenskjöld 2001). Mer om detta i avsnittet om rullstensåsar. 

 

Ancylussjön 

I och med att salthalten i havet sjönk blev det till slut ett 

sötvattenhav. Detta var startskottet för Ancylussjön 

(Fredén 1994). Namnet kommer passande nog från 

sötvattenssnäckan Ancylus fluviatilis, som har kunnat 

hittas i sediment som avsattes under denna tid (Andrén 

2003). 

Förutom försötningen av havet var 

ancylustransgressionen ett signum för denna tid i 

Östersjöns utveckling. Transgressionen var ett resultat 

av en varierande landhöjning, med en snabbare 

landhöjning i norr än i söder. Detta resulterade i att stora 

mängder vatten rörde sig i sydlig riktning. 

Vattenytenivån tros ha höjts med 5–10 meter per 100 år 

(Fredén 1994). 

Landhöjningen resulterade i att Öresundströskeln 

befann sig högre upp än Darssertröskeln, vilket i sin tur 

gjorde att vatten tog sig till Kattegatt genom att ta sig upp 

över Darssertröskeln och färdas via Dana älv. Detta 

skedde då Ancylussjöns vattennivå var cirka 10 meter 

högre än världshavens (Heijkenskjöld 2001). När vattnet 

färdades genom Dana älv gröptes älvfårorna ut då de 

bestod av okonsoliderad jord, spåren från detta kan ses 

än idag. Erosionen av älvfåran resulterade i att 

Ancylussjöns vattennivå sjönk till samma nivå som för världshaven (Heijkenskjöld 2001). 

I och med att vattennivån sjönk så försvann vattenförbindelsen i Närkesundet och Göta älvdal samt 

Otteid-förbindelserna var inte längre lika betydande. Slutet för Ancylussjön kom då saltvatten kom in 

genom Öresund då landhöjningen för cirka 9 000 år sedan hade avtagit och vattennivån fortsatte att stiga 

(Heijkenskjöld 2001). Denna process tog cirka 500–700 år (Fredén 1994). 

 

Littorinahavet 

Det sista steget i utvecklingen av Östersjön var Littorinahavet, som till stor del motsvarar det nuvarande 

havet. Littorinahavet har döpts efter snäckan Littorina littorea (Fredén 1994).  

De sista kvarlevorna av den skandinaviska landisen smälte slutligen bort för ca 8 500 år sedan. 

Havsnivån fortsatte emellertid att stiga i dryga 1 000 år till, då även den nordamerikanska landisen smält 

bort. I takt med att havsnivån steg kom förbindelsen mellan havet och Östersjöbäckenet att bli både 

bredare och djupare. Detta gav upphov till ett ökat vattenutbyte som resulterade i höga saltvärden i 

Östersjön. Salthalten var då avsevärt högre än dagens värde, vilket gjorde att den helt vanliga snäckan 

Littorina littorea trivdes.  

Havsytan steg snabbare än landhöjningen i Littorinahavets södra delar, samtidigt som det omvända 

skedde i de norra delarna. Detta medförde att stränderna översvämmades i söder medan bottnarna 

torrlades i norr. Mitt i mellan dessa områden befann sig Uppland där det rådde en balans mellan 

Figur 4: Inlandsisens position för 11 000 år 

sedan. 
Figur 4. Inlandsisens position för 11 000 år 

sedan. 
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havsytans stigning och landhöjningen. Det innebar att Littorinahavets strand under en längre tid mer 

eller mindre befann sig på samma nivå. Idag ligger nivån på ca 75 m.ö.h i Tierp och 60 m.ö.h i Knivsta. 

Skillnaden i nivå beror på att landhöjningen varit större i Tierp än i Knivsta under de senaste 7 000 åren.  

Kombinationen av en ganska så stillastående havsyta med en fortsatt landhöjning har, längs kusten, 

gett upphov till nya landområden under de senaste 6 500 åren. Detta syns särskilt tydligt i Uppland, som 

i princip komplett rest sig upp ur havet under denna period (Heijkenskjöld 2001). 

 

Uppsalatraktens landskapsutveckling under de senaste 6 500 åren 

Lunsen, beläget ca 10 km söder om Uppsala, är en flack bergsplatå som reser sig över det omgivande 

landskapet. Lunsen är antagligen en del av det subkambriska peneplanet, dvs en flack, nederoderad 

urbergsyta situerad i nivå med havsytan. På grund av förkastningar har just detta område höjts över den 

övriga peneplanytan. Där Lunsen ligger idag dök en drös av kobbar och skär upp över Littorinahavets 

vattenyta för cirka 6 000 år sedan. Ett hundratals år senare växte dessa ihop och bildade en större ö, 

Lunsenön. I och med bildandet av Lunsenön och fortsatt höjning av det resterande subkambriska 

peneplanet, torrlades mer och mer av bottnarna, vilket gav upphov till att allt fler öar och skär bildades 

i det omgivande vattnet (Heijkenskjöld 2001).  

I slutet av den äldre stenåldern, runt 4 800 år sedan, bredde en öppen skärgård ut sig över området 

som idag är Uppsala. Skärgården räckte från Stockholm i syd, Norrtälje i öst, fastlandet i väster och till 

Tierp i norr. Uppsalaåsens krön började sticka upp över vattenytan och bildade mindre öar, bland annat 

vid Slottsbacken, Sten Sture monumentet, Sunnerstaåsen och Fredrikslund (Heijkenskjöld 2001).  

För ca 4 000 år sedan, dvs mitten av den yngre stenåldern, hade majoriteten av det subkambriska 

peneplanet höjts över havsytan. Det som tidigare var mindre öar, kobbar och skär, peneplanets högre 

delar, växte ihop till ett fåtal större öar. Ett exempel på detta var i vattnet mellan Nåsten och Lunsen, 

där en mindre övärld ersattes av enda stor ö - i dagens Gottsunda och Stadsskogen. Öar växte också ihop 

med fastlandet, som till exempel Nåsten och Storskogen (Heijkenskjöld 2001).  

För ca 2 700 år sedan, det vill säga under slutet av bronsåldern, hade skärgården i Uppsalatrakten 

ersatts av ett till antal färre öar, vikar och sund. Eriksberg, Norby, Stadsskogen, Gottsunda och Sunnersta 

bildade tillsammans en stor ö som, via ett sund igenom Hågadalen, avskiljdes från fastlandet. Det 

subkambriska peneplanet var nästan fullständigt torrlagd medan sprickdalarnas, en smalare dalgång 

bildad utifrån erosion av sprickor i berggrunden (Fredén 1994), bottnar alltjämt var under havsytan. Ett 

hundratals år senare kom även mer av sprickdalarnas bottnar att torrläggas. Inåt landet var det 

fortfarande möjligt att resa med båt på Fyrisån, trots besvärliga strömmar över berggrundströskeln vid 

Ulva. Uppsalafjärden, vattenleden som kopplade samman Långhundraleden i öst med dåtidens havsvik 

Mälaren i söder, hade två sjövägar till kusten. Den ena gick via Långhundraleden, öster om Lunsen 

medan den andra sjövägen gick ner över Mälaren, väster om Lunsen. Långhundraleden, som passerade 

Östuna och Danmark delade vidare upp sig i sydlig led via Åkersberga ut till Stockholms skärgård, och 

i östlig led mot Norrtälje som kom att bli för grund och oframkomlig för ca 2 000 år sedan.  

För knappa 1 000 år sedan var uppgrundningen så pass långt kommen att sjöfarten och trafiken 

förhindrades på flera ställen. Vid Ulvafallet tog Fyrisån helt stopp. Sjöfarten fick istället gå igenom 

Sunnerstasundet, via Mälarviken och Ekoln, vidare ut mot kusten. Landhöjningen påverkade också 

sjöfarten på Mälaren. I och med de grundare förhållandena isolerades så småningom Mälaren från 

Östersjön. Exakt tidpunkt är svårt att säga men isoleringen beräknas ha skett för 700–800 år sedan. 

Hamnen vid Fyristorg, idag mellan Nybron och Dombron, agerade ändstation för Fyrisåns sjöfart från 

medeltiden till början av 1900-talet (Heijkenskjöld 2001). 
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Kvartärgeologiskt material och isälvsavlagringar 

När tiden var kommen för inlandsisen att smälta, kom det största ismasseförlusterna att ske vid fronten 

genom isbergskalvning och via smältning över isytan. Resultatet av detta blev stora mängder smältvatten 

som till stor del flöt fram i fåror över isytan, för att tids nog porla ner i en spricka eller glaciärbrunn. På 

botten av istäcket ansamlades följaktligen massvis med smältvatten i isälvar, till storleken i paritet med 

dagens älvar, som forsade fram i tunnlar. Den stora vattenmängden gav upphov till höga 

vattenhastigheter och vattentryck vilket medförde att isälvarna kunde bryta loss och transportera 

material i stora sjok, från ringa lerpartiklar till grövre block, som går under benämningen isälvssediment. 

Vid eller i närheten av iskanten och isälvens mynning förlorade älven mycket av sin transportförmåga, 

då trycket och vattenhastigheten minskade. Allt grövre material som block, sten, sand och grus 

deponerades i tunnlarna eller vid isälvens mynning. Det mer finkorniga materialet, såsom mjäla, mo och 

lera deponerades generellt längre från mynningen, i hav eller sjöar bortom iskanten (Perhans 2002). 

 

Morän 

Morän är en mycket vanlig jordart i Sverige, faktum är att den är den allra vanligaste. Ungefär 75% av 

Sveriges yta utgörs av morän (Nilsson 1974). Moränen i Sverige bildades under den senaste istiden. 

Moräner är karaktäristiskt osorterade som ett resultat av isens höga viskositet, vilket tillåter alla slags 

sediment att vara suspenderade i den (Lunds universitet 1998). När isen sedan smälter undan avsätts 

detta material, som består från allt från lerpartiklar till större block (Lunds universitet 1998). Normalt 

har detta material en kantig form. Deponering av morän sker förutom smältning också när friktionen 

mellan isen och underlaget överstiger inlandsisens rörelsekraft (Lunds universitet 1998). Viktigt att 

notera här är att morän inte har avsatts genom fluviala processer efter istidens slut, utan de har avsatts 

under den senaste istiden. 

På grund av moränens natur klassificeras och kategoriseras dessa. Både var och hur en morän har 

bildats tas i aktning samt vilket typ av material den huvudsakligen består av. Några typiska moräner 

som finns är bottenmoräner, ytmoräner, ändmoräner och svallad morän. Dessa klassificeras sedan 

utifrån dess sedimentkomposition, vanligtvis kallas moräner för sandiga, grusiga eller blockiga 

(Lundqvist et al. 2011). Ytterligare faktorer som spelar roll är ursprungsmaterial och transportsträcka, 

dessa kommer att påverka den slutgiltiga typen av morän som bildas (Hellqvist 2013). 

Figur 5 nedan visar den typiska fördelningen av jordarter och vegetation på en under HK belägen 

moräntäckt bergssluttning. Med HK avses den högsta punkten dit vattennivån nådde upp till efter den 

senaste istiden. Själva förkortningen står för högsta kustlinjen. I samband med isavsmältningen avsattes 

morän på berggrundsytan i landskapet, såväl i dalgångar som på bergshöjder. I sänkor och dalgångar 

överlagrades moräntäcket av varvig lera från isälvens slam. Idag utgörs de högre belägna partierna av 

kalspolade hällområden med en vegetation av sprid och kortvuxen tallskog (Perhans 2002).  
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Figur 5. Havstäckta områden där vågor omarbetat höjder och sluttningar i samband med inlandsisens 

avsmältning och landets upphöjning ur havet. Övre profilen: varvig lera och morän som avlagrats i samband 

med isavsmältning. Undre profilen: typisk fördelning av vegetation och jordarter för nutida sluttningar under 

HK. Illustrering: Linus Strömberg 2021 

 

Bottenmorän  

Bottenmorän bildas, som namnet föreslår, på inlandsisens botten mellan markytan och själva isen. 

Materialet har transporterats under isen, vilket gör att det kan vara mycket hårt packat då smältvatten 

trycks ut ur materialet av isens vikt (Lunds universitet 1998). Denna typ av morän innehåller slipade 

stenar som bildats när isen dragit sig fram över markytan, vilket gör att materialet skrapas mot 

berggrunden (Lunds universitet 1998). 

 

Ytmorän 

Ytmoräner har till skillnad från bottenmoräner en mer porös struktur. Detta är en följd av hur ytmoräner 

har bildats. De bildas då material som har ackumulerats på isens yta och som har varit suspenderat i 

själva isen. Då det tryck som agerat på bottenmoräner inte har funnits i detta fall får ytmoräner inte 

samma hårt packade struktur (Melkerud 2015). 

 

Ändmorän 

Ändmoräner har bildats vid isens kant. Dessa har bildats både vid inlandsisens slutpunkter och där isen 

stannade vid en längre tid. Materialet har ackumulerats vid isens kant och har avsatts vinkelrätt till isens 

riktning. Ändmoräner är vanligtvis mellan 5–6 m höga och har en relativt hög andel block (Nilsson 

1974). 

Denna typ av morän befinner sig ibland i sällskap med andra ändmoräner, som ligger i isens 

rörelseriktning, i förhållande till varandra. Detta tros vara årsmoräner, varje år bildas nya ändmoräner 

vid isens kant. Då isen drar sig tillbaka bildas nya moräner “bakom” de äldre (Nilsson 1974). Värt att 
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notera här är att de ändmoräner som hittas i Uppland inte är årsmoräner eftersom deras placering inte 

representerar isens riktning då den drog sig tillbaka (Nilsson 1974). 

 

Svallad morän 

Svallad morän är morän som har utsatts för svallning. Detta betyder att moränen har legat vid en 

strandlinje och agerats på av fluviala krafter. De moräner som är svallade har legat under högsta 

kustlinjen, HK. När vattnets vågor agerar på strandlinjen kommer dessa att skölja bort finare sediment 

och lämna kvar de större sedimenten. Detta ger ofta en morän som har en blockig yta. Man kan lätt 

skåda den i sluttningar och på höjder. (SGU 2020). 

 

Lera 

 

Varvig lera 

Lera är sediment med en partikelstorlek som understiger 0,002 mm (Hellqvist 2013). Leror kan med 

fördel delas upp i två typer, glacial lera och postglacial lera. Den glaciala leran har en karaktäristisk 

varvighet, ljusare och mörkare lager som kan liknas vid årsringar på träd. De mörkare lagren som ofta 

är tunnare än de ljusa avsätts på vintern, anledningen till dess mörka färg är den högre halten av organiskt 

material (Perhans 2002). Det avsätts mer av detta på vinterhalvåret då flödeshastigheten i vattendragen 

är lägre vilket låter det lättare organiska materialet falla till botten. De ljusare lagren representerar 

sommarhalvårets deposition. Dessa ljusa lager består av främst av silt (SGU 2020). 

Vanligtvis är glaciala leror mellan 5–10 m tjocka, dock så har Uppsala ett område med en tjocklek 

över 100 m. Detta är ett ytterst tjockt lager. I Uppsalatrakten är avdelningen mellan vinter- och 

sommarlager i vissa fall ännu ljusare än normalt. Då är det mjäla som utgör avdelningen (Andersson 

1971). 

Värt att notera att på västkusten så deponerades de finkorniga glaciala sedimenten i marin miljö, så 

där har dessa inte den varviga karaktären som de har på östkusten. Även i Norrland så skiljer sig dessa 

sediment då de har en mindre lera i relation till silt än de varviga lerorna vid östkusten (SGU 2020). Den 

glaciala leran som finnes i områden kring och i Uppsala deponerades i Yoldiahavet. Ancylussjön och 

Littorinahavet utgjorde miljön där den postglaciala leran i detta område avsattes (Gembert u.å,). 

Varven i den varviga leran syns mest när den deponeras i sött eller bräckt vatten, i saltvatten syns 

varven inte lika bra (Nilsson 1974). Detta beror på att lerpartiklar deponeras snabbare i saltvatten på 

grund av dess elektrolytiska egenskaper (Fredén 1994). 

Lera utgör Sveriges viktigaste och mest använda odlingsjord då den innehåller viktiga näringsämnen 

och behåller vatten på ett effektivt sätt (Perhans 2002). Ett annat område där lera har visat sig mycket 

användbar är inom tegelbruk (Perhans 2002). 

Leror är inte bestående av endast lerpartiklar, utan innehåller också andra mindre partiklar såsom 

silt. En lera som består till 40% av finkorniga sediment annat än lera kallas för styv (Hellqvist 2013). 

 

Postglacial lera 

Denna lera är avsatt efter den senaste istiden. I denna finns inte de varv som den glaciala leran har. 

Eftersom partikelstorleken är så pass liten så kommer dessa partiklar att deponeras först på ett relativt 

stort vattendjup. Detta är fallet eftersom partiklarnas vikt kräver en låg rörelseenergi på vattnet det är 

suspenderat i för att kunna avsättas. Med större djup kommer rörelseenergin sjunka. Ytterligare en faktor 

som spelar in är partiklarnas laddning.  

Små partiklar kan hållas suspenderade längre delvis på grund av deras olika laddningar, detta sker 

dock endast i sötvatten, i saltvatten kommer laddningarna i stället få partiklarna att attrahera varandra 

(Königsson & Frängsmyr 1977). När partiklar av olika storlekar avsätts beskrivs på ett mycket bra sätt 
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av Hjulströms diagram, se figur 6. Diagrammet visar ifall en partikel kommer att transporteras, 

deponeras eller eroderas beroende av storlek och vattnets flödeshastighet.  

 
Figur 6. Hjulströms diagram, förklarar när olika kornstorlekar deponeras i förhållande till vattnets 

flödeshastighet. Illustrering: Linus Strömberg 2021 

 

Åsar 

Ås är ett samlingsnamn som dels används för ryggformade isälvsavlagringar, dvs en rullstensås, men 

även för bergsområden omgivna av förkastningar som ger upphov till en höjdrygg, dvs en horst. Till 

den senare hör de skånska åsarna (Melkerud 2015).  

Rullstensåsar härstammar från den senaste istidens slutstadie, då isälvarna forsade fram under den 

alltmer smältande inlandsisen och deponerade material. Antingen bildades ett flertal åskullar, som är 

fallet med Stockholmsåsen, eller längre kontinuerliga partier av upphöjda ryggar, som exemplifieras i 

många delar av Uppsalaåsen (Nationalencyklopedin 2021). 

Åsar byggs upp av staplat isälvsmaterial, som avlagrats i isälvstunnlar eller i isälvens mynning. När 

tunnlarna sedan försvann kom materialet således att rasa längs med sidorna, vilket resulterade i den 

karaktäristiska rygg-formen, figur 7 på nästa sida, med spetsiga krön och branta sluttningar (Perhans 

2002). Åsar bildade under HK, när iskanten fortfarande befann sig i vattnet, har en mer avrundad form 

eftersom havets vågor/fluviala krafter anföll med varierande intensitet. Åsar bildade över HK har inte 

påverkats i samma grad av havet och kan därför i större utsträckning ha kvar sin spetsigare 

getryggsform (Perhans 2002). 

Eftersom isälvarna letade sig rakt fram mot iskanten, styrs åsriktningen främst av inlandsisens kant. 

I södra och mellersta Sverige är åsriktningen generellt nord till syd, medan åsarna i de nordligare 

delarna vanligen löper nordväst-sydost (Perhans 2002). 

Åsar kan bildas i, under, på eller vid kanten av en inlandsis vilket illustreras i figur 8 på nästa sida. 

Beroende på bildningsplats kommer den ha olika karaktäristika (Lunds universitet 1998).  
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Figur 7. Rullstensås lokaliserad under HK. Schematisk tvärprofil. Illustrering: Linus Strömberg 2021 

 

 
Figur 8. Tvärsnitt av smältvattenkanalers olika läge i en dalglaciär. Isrörelseriktningen är vinkelrät mot figuren. 

Illustrering: Linus Strömberg 2021 
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Subglaciala åsar 

Den för allmänheten mest kända åstypen är förmodligen de subglaciala rullstensåsarna. Åsarna bildas i 

tunnelsystem, ofta parallellt med isens rörelseriktning. Dessa bildas när subglaciala vattendrag, såsom 

isälvar, deponerar isälvsmaterial, vanligen grus och sten då flödeshastigheten är relativt hög i de 

subglaciala tunnlarna. Formen på åsarna kommer från tunnelformen och eftersom isen runt om håller 

tillbaka både vattnet och isälvsmaterialet så tvingas det deponerade materialet att anta denna form. 

Formen kommer att delvis tappas när isen sedan smälter och den innförslutande kraft som agerat på 

sedimenten kommer att försvinna. Åsen kommer då att, enligt sin rasvinkel, anta en ny form med 

rasbranter om båda sidorna av åsryggen. Det som står kvar är vanligen en långsträckt rygg av grus, 

antingen med ett distinkt, getryggsformat krön, eller ett planare krön om bredden är förhållandevis stor, 

dvs en getryggsås respektive planås. De subglaciala åsarna påträffas vanligen i landskapets dalar, men 

är inte direkt avhängigt underlagets topografi (Lunds universitet 1998). Till subglaciala åsar hör 

drumliner, strömlinjeformade kullar bildade på botten av inlandsisen, parallellt med isrörelseriktningen. 

Vanligen 5–50 m höga, 40–600 m breda och mellan 200–2 000 m långa (Engberg Hydén 2017). 

 

Supraglaciala och englaciala åsar 

Vid subglaciala åsar avsätts alltså sediment i tunnelsystem, men sedimenten kan också avsättas ovanpå 

isytan i issjöar eller i sprickor och kaviteter inuti isen, dvs supraglaciala respektive englaciala åsar. Har 

sedimentationen skett ovanpå eller inuti isen kommer detta att resultera i att materialet utsätts för en 

extensiv deformation när den omkringliggande isen smälter. Detta ger upphov till fler ras och sättningar 

jämfört med den subglaciala åsen. De supraglaciala och englaciala åsarna är än mindre betingat med 

underlagets topografi och kan således följa områdets topografi på ett mer dynamiskt sätt, vilket medför 

att dessa kan ringla sig både upp och ner i landskapsterrängen (Lunds universitet 1998). 

 

Subakvatiska åsar 

Till skillnad från de ovannämnda åstyperna, bildas subakvatiska åsar vid iskanten. Om glaciärfronten 

befinner sig i vatten, såsom i en issjö eller ett ishav, kommer isälvens smältvatten att mynna ut i vattnet, 

d.v.s. subakvatiskt. Den hastighet som isälvsmaterialet har genom/under isen kommer att sjunka då den 

når mynningen och materialet kommer således att deponeras. Först kommer större kornstorlekar, såsom 

grus och sten att deponeras, för att sedan deponera sand lite längre ut och slutligen deponera silt och lera 

längst ut i bassängen. Ju senare material deponeras, desto längre är avståndet från mynningen (Lunds 

universitet 1998).  

När inlandsisen retirerade så deponerades materialet på bassängbotten, i ett mönster som kan liknas 

vid årsringar. Dock inte i form av ringar, utan snarare korvar, så kallade årskorvar. När isen drog sig 

tillbaka så förflyttades mynningen också, vilket gjorde att hela deponeringssekvensen förflyttades med 

den. Varje årskorvskulle består av en grus- och stenfylld kärna som täcks av den mer avlägsna sanden 

och till slut, när iskanten retirerat ännu längre överlagras av silt och lera. I och med landhöjningen 

kommer åsen sedan resa sig upp över vattenytan. Åstopparna kommer då att falla offer för vågornas 

svallkraft, brytas ner och omvandla delar av åsarna till svallsand och svallgrus. Subakvatiska åsar, även 

kallade De Geer-åsar, går att finna på många ställen i Mellansverige, bland annat tillhör Uppsala- och 

Enköpingsåsen denna åskategori (Lunds universitet 1998). 

 

Människan och åsen 

Människan har historiskt sett fått användning av rullstensåsar. Då marken var fast på åskrönet, kunde 

dessa användas som kommunikationsleder i äldre dagar. Den lättframkomliga terrängen i kombination 

med dricksvattentillgången och sluttningarnas bördiga åkermark gjorde att människor valde att bosätta 

sig på åsarna. Idag används åsarna framför allt för grus- och dricksvattenreservoarer. En stor 
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grundvattentillgång finns vanligen i åsens understa parti, där materialet till stor del är grovt. Regn- och 

smältvatten från markytan perkolerar ner i åsen och fyller på vattenlagret. På vissa orter, som exempelvis 

Uppsala, är åsens naturliga vattentillgång lägre än befolkningens behov, vilket medför att en konstgjord 

påfyllning av vattenförrådet är nödvändig. Detta görs genom att vatten pumpas upp till bassänger på 

åsen, för att sedan tränga igenom åsmaterialet ner till grundvattnet (Perhans 2002). 

 

Kvartärgeologiska strukturer 

 

Klapperstensfält 

Klapperstensfält är en typ av strandavlagring bestående av klapper, vilket är stenar som har antagit en 

rundad form. Storleken på dessa varierar, men vid Viksta stentorg, som återfinns senare i 

exkursionsguiden, har de en genomsnittlig storlek omkring 10–20 cm i längd. Dessa rundade stenar har 

fått sin form efter att de har bearbetats av vattnets krafter och har slipats mot varandra. De mer finkorniga 

sediment som tidigare funnits på platsen har spolats bort av vattnet, vilket lämnar kvar de större 

sedimenten, i detta fall klapper. Denna process kallas för svallning (Lundqvist et al. 2011). Svallning 

innebär att vatten bearbetar en strandlinje och det transporterar bort de finkorniga sedimenten, vilket 

lämnar kvar de större sedimenten, i detta fall klapper (Lundqvist et al. 2011). 

Den typ av sediment som lämnas kvar beror på vattnets rörelseenergi. Ju högre rörelseenergi vattnet 

har, desto större sediment kan föras med i vattnet. Detta kan ske antingen genom suspension, saltation 

eller creep. Suspension är då sedimentet “flyter” i vattnet, saltation betyder att sediment “hoppar” fram 

längs botten och creep är då sediment “kryper” längs botten av ett vattendrag eller annan vattenkropp. 

Detta relaterar till klapperstensfält genom att vattnet som bearbetat den strand som tidigare funnits med 

tillräckligt hög rörelseenergi för att erodera de finkorniga sedimenten, men inte tillräckligt hög för att ta 

med sig större sediment som sten. Se figur 6 på sida 12 för Hjulströms diagram. De stenar som lämnas 

kvar har då blivit rundade av vattnets krafter och kommer att bilda ett klapperstensfält. 

 

Strandvallar & Strandterrasser 

Strandvallar är ett resultat av fluvial deposition, vanligen bestående av grus och sten. Här gäller samma 

principer som för klapperstensfälten. Vågor som bryter mot stranden för med sig material, vågens 

rörelseenergi sjunker vilket gör att vågen inte tar med sig lika mycket material som den för in, material 

ackumuleras på stranden och en strandvall uppkommer.  

Strandvallar uppkommer normalt sett då lutningen på åssluttningen är relativt liten. Är lutningen i 

stället brantare kan en inskärning med en underliggande terrass bildas, en så kallad strandterrass 

(Perhans 2002). 

Strandterrasser visar på tidigare vattennivåer, då dessa vanligen uppträder i serier över varandra 

(Melkerud 2015). 

 

Rundhällar 

Rundhällar är ett vanligt inslag i Uppsala läns landskap, såväl som i hela Sverige. Dessa rundade 

exponerade delar av berggrunden är även de ett resultat av den senaste istiden. När isen rörde sig över 

marken så vittrade och eroderade den berggrunden. Detta kunde ske när isen hade en tillräckligt hög 

temperatur under sin avsmältning. Isen slipade då berggrunden i sin rörelseriktning, och gav hällarna 

sina karaktäristiska former. Rundhällar har två sidor, en stötsida och en läsida. Stötsidan är den sida 

som vetter mot isen, vanligtvis mot norr i mellersta Sverige, och har en svag lutning (Perhans 2002). 

Det är på stötsidan som det går att finna isräfflor. Den andra sidan av en rundhäll är läsidan. Här är 



 

16 
 

lutningen brantare och hällen har en skrovlighet, denna sida är vänd från isens rörelseriktning (Perhans 

2002). 

 

Isräfflor 

På rundhällens yta, vanligtvis på stötsidan, finns ibland flera spår från istiden, bland annat isräfflor. 

Dessa har tillkommit genom att skarpkantigt material, som varit infrusna underst i isen, repat rundhällen. 

Materialet som repar hällen kan också komma från hällens läsida. Detta material har blivit vittrat från 

läsidan genom frostsprängning, en typ av mekanisk vittring som sker då vatten tar sig in i berg genom 

sprickor. Detta vatten fryser sedan och dess nu ökade volym skapar spänningar i berget. Dessa 

spänningar kommer resultera i att delar av berget “sprängs” bort (Lundqvist et al. 2011). Långa parallella 

fåror skapades av det enorma tryck som ismassans rörelse förde med sig. Isräfflorna kan vara 

decimeterdjupa, men är vanligen mellan några millimeter och några centimeter i djup. Eftersom isräfflor 

bildats under isavsmältning, nära iskanten, kan dessa användas för att uppskatta isens rörelseriktning 

och isfrontens utbredning (Perhans 2002). 

 

Flyttblock 

Flyttblock, även kallat erratiska block är stora block som transporteras av glaciärer eller inlandsis. De 

följer isens färdriktning och transporteras antingen i mitten eller på inlandsisens botten. Dessa kan 

genom transport hamna långt ifrån sitt ursprungliga område. 

Flyttblock kan även transporteras via isberg. Detta kan leda till en mycket lång transport av blocket. 

Huruvida ett flyttblock har transporterats en längre sträcka eller inte kan tas reda på genom att undersöka 

bergarten. Om bergarten inte återfinns på den plats som flyttblocket befinner sig, kan det antas att det 

transporterats en längre sträcka (Perhans 2002). 

 

Dödisgropar 

Vid en glaciärs avsmältning kan delar av istäcket hindras från att smälta genom att det täcks av 

jordmaterial, till exempel morän. Dessa delar av isen är ofta av det mindre laget. Denna del av isen 

kallas då för dödis. Dödisar kan även vara inkapslade under marken (Heijkenskjöld 2001). När resten 

av istäcket smälter så ligger dessa kvar i landskapet, jordmaterialet som täcker deras yta höjer deras 

albedo, vilket betyder att de inte drar åt sig lika mycket värmeenergi. När dödisen till slut smälter 

kommer det att bildas en sänka där den en gång funnits. Dödisar kan vara ensamma i ett område eller 

finnas i ett större antal vilket ger upphov till ett dödislandskap, där markytan är mycket ojämn 

(Heijkenskjöld 2001). 

 

Glupar 

Glupar definieras som en periodvis vattenfylld svacka med en snabb underjordisk dränering. 

Vattennivån i gluparna är ofta högt stående vintertid, medan framåt vårkanten i samband med 

snösmältningen kan stora och relativt snabba vattennivåförändringar ske. Under de varmare 

sommarmånaderna är gluparna istället torrlagda. Även om det typiska för glupar är ett underjordiskt 

utlopp finns det, beroende på glupens bottenskikt, också de som saknar utlopp och dräneras följaktligen 

främst genom avdunstning. Vattennivån kan således skilja sig avsevärt från glup till glup. Under större 

delen av året är mängden smält- och regnvatten inte tillräcklig för att fylla upp glupen, vilket resulterar 

i en längre tid av torrlagda glupar (Hagström 2012).  

Glupar förekommer vanligen under högsta kustlinjen, i kuperad moränterräng med en grov och 

blockig textur där områdets topografi domineras av sänkor i landskapet (Melkerud 2015). 

Glupfenomenet tycks vara svårförklarat och tämligen ostuderat, då det sällan uppträder i större 

utsträckning i litteraturen som använts. 



 

17 
 

Landhöjning 

 

Isostatisk 

Isostatisk landhöjning innebär att en landmassa höjs. Jordskorpan kan liknas vid ett isberg som flyter i 

vatten. Eftersom jordskorpan har en lägre densitet än manteln som den vilar på, kommer en del av 

skorpan att sticka upp. Här finns det en jämvikt. Beroende på hur stor densitetsskillnaden är mellan 

något som flyter i ett medium och mediet självt, så kommer den del som sticker upp över ytan att skilja 

sig. Men i varje enskilt fall är detta ett exakt förhållande och systemet kommer alltid att eftersträva 

jämvikt, d.v.s. att en viss mängd av objektet sticker upp över ytan. 

I fallet med jordskorpan, manteln och isen så förändrade isen denna jämvikt. Den extra vikten som 

lades ovanpå skorpan fick denna att sjunka ned djupare i manteln. När isen sedan smälte så var systemet 

inte längre i jämvikt. Då påbörjades landhöjningen. Systemet eftersträvade alltså jämvikt utifrån de nya 

förhållandena. Skorpan stiger som ett resultat. Denna stigning kan liknas vid hur en kudde agerar. Om 

en vikt läggs på mitten av en kudde så kommer mitten att sjunka medan ytterkanterna stiger. När vikten 

sedan tas bort kommer mitten av kudden att stiga och ytterkanterna att sjunka. Samma princip gäller för 

jordskorpans höjning, och detta förklarar varför landhöjningen sker i olika takt på olika platser i landet. 

När en landmassa sjunker så sker en isostatisk landsänkning.  

 

Eustatisk 

Eustatisk landhöjning innebär att en landmassa höjs endast i förhållande till vattenytan. I själva verket 

så är det vattenytan som sjunker, vilket exponerar mer av landmassan och dess yta ovanför vattnet ökar. 

Om vattenytan i stället skulle stiga så sker en eustatisk landsänkning. 
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Resultat 
 

Resultatet av detta arbete är okonventionellt och presenteras i form av en exkursionsguide som bilaga 1 

i slutet av rapporten. Exkursionsguiden innehåller 10 lokaler vilka är utspridda över hela Uppsala län. 

Exkursionsguiden omfattar översiktliga informationsrutor, mer djupdykande text, diverse bilder av 

strukturer och fenomen samt vägbeskrivning- och jordartskartor. Utöver exkursionguiden har också en 

KMZ-fil skapats där man kan besöka lokalerna i Google Earth. Detta kan användas i ett förberedande 

och/eller virtuellt syfte. Filen återfinns som bilaga 2 i slutet av rapporten och hänvisas till i början av 

exkursionsguiden. 
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Diskussion 
 

Diskussionen för detta arbete kommer att utgå ifrån hur väl exkursionsguiden uppnådde målen och syftet 

som presenterades i inledningen. 

 Under arbetet med exkursionsguiden uppstod ett visst antal utmaningar, okända före arbetets början. 

Till exempel var två av lokalerna mycket svåra att ta sig till. De leriga småvägarna som ledde ut till både 

Myggstenen och Styggkärret visade sig vara för mycket för det fordon som användes. Besöket vid 

Myggstenen lyckades till slut, dock så uteblev besöket vid Styggkärret. Detta var långt ifrån idealt för 

exkursionsguiden. Förutom att bilder från denna lokal uteblev så kan det också vara svårmotiverat för 

framtida studenter att besöka denna. Vid exkursioner används ofta buss som transportmedel, vilket i 

detta fall skulle vara mycket svårt. Dock kan vägen ut till Styggkärret vara i bättre skick under mer 

gynnsamma väderförhållanden. Besöket till denna lokal sker förslagsvis på sommaren. 

I allmänhet var valet av lokaler problematiskt. Antalet lokaler som exkursionsguiden skulle innehålla 

bestämde hur detaljerade dessa skulle beskrivas. Med den tidsram som kandidatarbetet hade gjordes 

avvägningen att tio lokaler skulle vara optimalt för både hur detaljrik deras beskrivningar kunde vara 

och för hur många olika geologiska strukturer som kunde presenteras för läsaren. I efterhand kan valet 

av just tio lokaler ifrågasättas. Beskrivningen för ett visst antal lokaler nådde inte den nivå som 

önskades. Dessa inkluderar: Styggkärret, Myggstenen och Bakgöken. 

Området som exkursionsguiden behandlar kan, beroende på perspektiv, ses som för stort. Ett mer 

begränsat område skulle gett ett arbete med mer fokus och detaljrikedom. Vid ett eventuellt 

genomförande av denna exkursion skulle kunskapen som vinns visserligen vara bred, men grund. Detta 

upplägg kan dock ses som en fördel. Vid fallet med till exempel förstaårsstudenter kan en övergriplig 

exkursion som introducerar många geologiska strukturer i mindre detalj vara fördelaktigt. För mer 

erfarna studenter längre in i sin utbildning kan exkursionen ses mer som repetition, hur detta ska värderas 

är upp till diskussion. För att göra exkursionsguiden mer givande i framtiden skulle övningar kunna 

implementeras. Dessa kan anpassas utifrån studenternas kunskapsnivå. På sådant sätt kan 

exkursionsguiden vara användbar för olika målgrupper. Några exempel på passande övningar skulle 

kunna vara mätning av isräffelriktning, identifiering av moräntyp och användandet av ryssborr med 

analys av medföljande borrkärna. Utöver övningarna skulle studenterna kunna få göra en egen tolkning 

av lokalerna, för denna tolkning skulle några rader kunna lämnas tomma. Ifall detta implementeras 

skulle en omläggning av exkursionsguidens struktur behövas. En möjlighet är att studenterna får bilda 

sina egna uppfattningar om lokalernas uppkomst innan de får ta del av guidens framförda 

bildningsteorier.  

Ytterligare en utmaning med exkursionsguiden var arbetet med programmet ArcGIS. Författarna 

hade viss erfarenhet med programmet, men framställandet av både vägbeskrivnings- och 

jordartskartorna tog längre tid än förväntat. Detta tog värdefull tid från andra delar av arbetet. Värt att 

notera är att dessa kartor blev till belåtenhet och spelar sin roll i exkursionsguiden väl. För att vara 

tidseffektivare i GIS skulle mer planering ha lagts vid upplägg och vad som skulle finnas med. Vi har 

istället kommit fram till nya idéer och upplägg under tidens gång. Det har såklart varit positivt ur det 

perspektivet att kartorna har utvecklats genom arbetets gång men problematiskt ur en tidsaspekt då 

förändring på en karta har lett till att förändringen behövt ske på samtliga kartor vilket föranlett mycket 

tidsförlust då arbete med GIS alltid tar mycket längre tid än först planerat.  

Som tidigare nämnt var besöken av lokalerna i vissa fall problematiska. Förutom transport var 

kunskapsbrist ett återkommande problem, trots att lokalerna hade studerats med hjälp av litteratur i 

förhand. Väl på plats kunde de mest uppenbara intressanta strukturerna dokumenteras, dock skulle 

dokumentation av fler strukturer varit önskvärt. Vid en lärarledd exkursion kan subtila landformer och 

strukturer observeras efter utpekande, utan utpekandet kan ett relativt otränat öga missa dessa. De 
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strukturer som dokumenterades var dock relevanta för arbetet och illustrerade på ett adekvat sätt den 

information som bakgrundsavsnittet lade fram. 

Insamlingen av information var inte något större problem under arbetet, dock kan det anmärkas att 

de många källor som använts är av det äldre slaget, med ett flertal från 1970-talet. Nyutgivna 

publikationer om lokalerna var svårfunna. Det nyare källor skulle kunna gett var undersökningar med 

moderna instrument, vilket skulle ge mer detaljrik information om lokalerna. Ett antal av källorna som 

använts i arbetet har använts i stor utsträckning, vilket beror på att användbar litteratur var svårhittad. 

Detta gäller i huvudsak för kvartärgeologiska strukturer runt om och i Uppsala. 

Slutsats 

 

Den exkursionsguide som togs fram fyllde i stora drag de mål som sattes. Guiden går igenom hur 

Uppsala läns landskapsutveckling har formats av den senaste istiden och vad de resulterande landformer 

säger om miljön de avsatts i. Vissa aspekter av guiden skulle kunnat utvecklats vidare, i synnerhet 

lokalbeskrivningarna. Om områdesbegränsningen var tillräcklig är diskutabelt. Huruvida denna kommer 

att användas i undervisningssyfte återstår att se, men med vissa uppdateringar bör den faktiskt kunna 

fungera. Även om det inte är fallet så kommer den kunna användas av intresserad allmänhet som vill få 

en överblick över Uppsala läns kvartärgeologiska landskapsutveckling. 

 

Tackord 
 

Författarna vill inleda med att rikta ett stort tack till handledaren Rickard Petterson, som under arbetets 

gång bidragit med handledning, stöd och kunskaper i GIS. Skellefteåsonen Ted Fahlgren försedde 

författarna med ett säkert transportmedel för lokalbesöken. Ett tack går också ut till Colin Andersson 

som under stora delar av arbetet uppmuntrat och försätt författarna med svårfunnen litteratur. Slutligen 

vill författarna tacka Karin Högdahl, Magnus Hellqvist och Thomas Stevens som under arbetets tidiga 

skede kom med förslag på relevanta lokaler och vägledning i arbetet. Magnus Hellqvists tidigare 

exkursionsguide har varit till stor hjälp i utformandet av författarnas egna exkursionsguide.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1: En exkursionsguide till Uppsala läns kvartärgeologiska Landskapsutveckling 
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Förord 

Den exkursionsguide som följer är tänkt att användas i fält.  

 

Under arbetet med denna exkursionsguide framgick det tydligt att tidsfaktorn måste tas hänsyn till. Om 

exkursionsguiden ska komma till så stor nytta som möjligt bör ordentligt med tid avsättas för 

lokalbesöken. Dels för tiden det tar att faktiskt hitta och komma fram till rätt plats, dels för att studera 

de kvartärgeologiskt intressanta fenomen som återfinns vid lokalen. Alla lokaler kräver dessutom inte 

lika långa stopp. Författarna rekommenderar därför att guidens lokaler besöks över flera dagar, se tabell 

1. Förslagsvis kan dag 1 utgå från exkursionsguidens sydligaste lokaler: Kungshamn-Morga, 

Sunnerstabacken och Hågadalen. Enligt tabellens förslag nedan kan dag 2 och 3 planeras efter tycke och 

syfte eftersom dessa lokaler ligger på bekvämt avstånd från varandra. Billudden är den avståndsmässigt 

mest krävande lokalen och förtjänar således sin egna dag. Dessutom är Billudden en fantastisk plats, 

inte enbart ur ett geologiskt perspektiv.  

 

Författarnas förhoppning är att användaren får en lärorik och trevlig upplevelse i geologens sanna 

element, naturen.  

 

Tabell 1. Planeringsförslag baserade på avstånd och lokalernas tidsfordran 

Dag Lokaler 

 

1 Kungshamn-Morga, Sunnerstabacken och Hågadalen 

2 Bakgöken, Styggkärret och Myggstenen 

3 Trollberget, Långsjön och Viksta stentorg 

4 Billudden 

 

 

I bilaga 2 återfinns en kml-fil som gör det möjligt att besöka lokalerna virtuellt på förhand i Google 

Earth. 
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Uppland – Översiktskartor 

 
Figur A1 och A2 nedan visar två översiktskartor i Uppsala län med alla 10 lokaler utmärkta. I figur A1 

är större städer och vägar utmärkta. För att se de mest förekommande jordarterna i länet kan figur A2 

användas som referens. Lera och isälvssediment är vanligt förekommandepå guidens platser då de ligger 

på Uppsalaåsen.   

 

 
Figur A1: Översiktskarta över Uppland med exkursionslokaler. Karta: Axel Fremling 2021  
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Figur A2: Översiktskarta över Uppland med exkursionslokaler och jordarter. Karta: Axel Fremling 2021  
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Lokal 1 - Kungshamn-Morga 
 

Figur A3. Oroligt landskap, Kungshamn-Morga. Foto: Linus Strömberg 2021 

 

Välkommen till naturreservatet Kungshamn-Morga. Detta område är känt för sin vackra natur. Här kan 

du hitta allt från ängar och gamla skogar till stränder och klippor. Utöver dessa finns det också geologiskt 

intressanta strukturer såsom åsar, strandvallar och dödisgropar. Just dödisgroparna kan nog vara det 

mest intressanta i detta område för den geologitörstande besökaren. 

 

Information - Dödisgropar 

Dödisgropar är en kvarlämning från den senaste istiden. De har bildats då delar av inlandsisen låg 

kvar längre i landskapet än resten av istäcket. Antingen så hade isen inkapslats i marken, eller täckts 

av jordmaterial så att den isolerades från det varmare klimatet. Dessa kvarlämnade isklumpar kallas 

för dödis. Till slut smälte dock dödisarna och lämnade kvar sänkor, eller gropar i landskapet. Det är 

dessa gropar som vi idag kallar för dödisgropar. Ett område med flera dödisgropar kallas för kittelfält. 

För mer information se sida 16 i bakgrunden. 
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Kungsgropen 

Denna dödisgrop är kanske den lättaste dödisgropen att identifiera. Med branta sluttningar, en mindre 

diameter än omkringliggande gropar och ett mäktigt djup så råder det inga tvivel om vad man kollar på 

när man ser denna.  

 

 
Figur A4. Blick från gropens rand, Kungsgropen. Foto Linus Strömberg 2021 

 

Kungshamnsmossen 

Denna dödisgrop har en större diameter än de andra och har lite mindre branta sluttningar.  

 

 
Figur A5. Blick från gropens botten, Kungshamnsmossen. Foto: Linus Strömberg 2021 
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Områdets bildning 

För drygt 11 000 år sedan låg iskanten precis söder om Ekoln. Genom det istäckta området Kungshamn-

Fredrikslund forsade i sydlig riktning en mäktig isälv. Älven transporterade väldiga mängder material, 

i alla storlekar, till Yoldiahavets tunnelmynning för att avsättas på botten. Ett tiotal år senare hade 

iskanten retirerat till Flottsund. Stora isblock lossnade från iskanten, se mer om kalvning på sidan 4, och 

flöt iväg. När dessa sedan smälte, sjönk de tidigare infrusna block och stenarna till botten. En del av 

dessa dyker än idag upp i terrängen här och var. De mindre partiklarna färdades med bottenströmmar 

längre ut i havet innan de slutligen sjönk och formade ett täcke av glaciallera, ishavslera, på botten. Den 

här avsättningen av isälvsmaterial var begynnelsen till ett stråk av ryggar och höjder som bredde ut sig 

i isälvstunneln.  

 

För 5 200 år sedan var vattendjupet tillräckligt uppgrundat att Uppsalaåsens första delar började urskiljas 

över vattenytan. Det minskade vattendjupet ledde till att Littorinahavets vågor allt intensivare 

bearbetade isälvsmaterialet. Det finare, sandiga materialet lösgjordes, färdades längs stränderna och 

avsattes på botten ovanpå glacialleran, som postglacial lera, åkerlera, medan det grövre materialet 

lämnades kvar. Detta resulterade i ett plattare och mer avrundat isälvsmaterial. När vågorna, vid 

stormiga förhållanden, angrep de flackare stränderna, var rörelseenergin således större vid uppsvallen, 

när vågornas vattenmassa skjuts upp på stranden, än lägesenergin i nedsvallen. Nedsvallet börjar när 

uppsvallets rörelseenergi övergått i lägesenergi, vilket gjorde att stenar och grus blev kvar högre upp på 

stranden. Dessa kom att bilda långa vallar, som senare, i takt med områdets landhöjning, skulle bilda en 

serie av strandvallar.  

 

Det öppna skärgårdslandskapet började sluta sig för ca 4 000 år sedan. Området Kungshamn-

Fredrikslund bredde ut sig vid Ekolns östra strand i ett mosaikartat landskap, tomrummen från de 

tidigare isblocken, åsgroparna, dödisgropar, var vid detta lag vattenfyllda sjöar och vikar. Samtidigt 

utbildades uddar, näs och halvöar av åsnätets högre partier. Under nästkommande 2 000 år höjdes landet 

med cirka 15 meter, vilket resulterade i en lika stor sänkning av grundvattenytan i isälvsavlagringarna. 

Detta medförde att ett flertal åsgropar torrlades. Torrläggningen av området fortsatte i takt med den 

fortsatta landhöjningen. Idag är topografin över området påtagligt oregelbunden, med ett flertal gropar, 

ryggar och platåer. Denna slags topografi benämns som ett kittelfält. 

 

Visste du att? 

Namnet Kungshamn-Morga kommer enligt legenden från den forna tid då kungar ska ha använt sig 

av det gynnsamma, skyddade läget som detta område gav för att lasta om till mindre båtar, för att 

senare skicka dem in mot Uppsala och andra delar av Sverige. 
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Jordarter 

I Kungshamn-Morga finns alla de mest typiska jordarterna. Det finns mycket isälvssediment längs 

strandlinjen med inslag av glacial och postglacial lera. Längre inåt land återfinns främst postglacial sand 

och sandig morän.  

 

 
Figur A6. Jordarter kring Kungshamn-Morga med omnejd. Karta: Axel Fremling 2021 
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Hitta hit: 

 

Sweref99TM: 66,29493.64,9078 

 

WGS84: 59.77638083836814, 17.655282036101145 

 

 
Figur A7. Vägbeskrivingskarta till Kungshamn-Morga. Karta: Axel Fremling 2021 
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Lokal 2 - Sunnerstabacken 
 

 
Figur A8. Skidbacke, Sunnerstaåsen, Sunnersta. Foto: Linus Strömberg 2021 

 

Sunnerstabacken är en skidbacke sydost om Uppsala och är anlagd på Sunnerstaåsen. Här finns många 

kvartärgeologiska strukturer man kan förvänta sig vid en rullstensås, därför är detta en mycket bra lokal 

för att utöka sin förståelse för hur rullstensåsar har bildats och de andra processer som har format 

landskapet. 

 

Sunnerstaåsens sluttningar är branta, och på dessa sluttningar kan det urskiljas strandbildningar. 

Strandterrasser är ett vanligt inslag här, och kan urskiljas ganska lätt då många av dessa har blivit 

ändamål för vandringsleder och spår. Dessa strandterrasser är ett resultat av stormar av mycket stora 

proportioner. 
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Information - Strandterrasser 

Sunnerstaåsens sluttningar är branta, på dessa 

sluttningar kan det urskiljas strandbildningar.  

 

Strandterrasser är ett vanligt inslag här och kan 

urskiljas ganska lätt då många av dessa har 

blivit ändamål för vandringsleder och spår. 

Dessa strandterrasser är ett resultat av stormar 

av mycket stora proportioner  

 

Värt att notera är att den terrass som är belägen 

öster om Sunnerstaviken, den lägsta av alla 

terrasser, troligtvis inte har bildats på detta sätt. 

Denna skulle kunna ha bildats när Mälaren och 

Östersjön för cirka 1 000 år sedan var 

separerade från varandra och vågornas 

bearbetning av åsen kunde ske under en utökad 

tid. 

 
Figur A9. Brant sluttning, Sunnerstaåsen. Foto: Emil 

Henriksson 2021 

 

 
Figur A10. Strandbildning, Sunnerstaåsen. Foto: Emil Henriksson 2021 



 

37 
 

 

Utöver de strandbildningar som går att urskilja utmed Sunnerstaåsen sluttningar, kan man också bevittna 

leveén i området mellan Fyrisån och Sunnerstaviken. Sunnerstaspången, strax norr om Sunnerstabacken, 

tar dig ut över leveén och vidare till Liljekovanljeholmen. 

 

Information - Levé 

Naturligt uppkommen låg och bred bank av finkornigt material, som via ett flertal översvämningar 

bygger upp flodplanet på båda sidor av flodfåran. 

 

 
Figur A11. Början av leveén längs Fyrisåns sidor, tydliggörs norr om Sunnerstabacken. Foto: Emil Henriksson 

2021 

 

Halten av suspenderat, uppslammat, material är, i relation till andra svenska vattendrag, hög i Fyrisåns 

vatten, vilket gett upphov till en tydlig levé. Levéen består till huvuddel av finkornigt material, såsom 

mo-, mjäl- och lerpartiklar. Dessa har, innan avsättning, transporterats uppslammade i Fyrisåns vatten. 

Vid tidpunkter då vattenföringen minskade, minskade även vattnets rörelsehastighet och förmågan att 

transportera det suspenderade materialet vidare. Detta avsattes till stor del direkt invid strömstråket. 

Avlagringsområdet var från början vegetationslöst, men i takt med invandrande vegetation kunde 

växtligheten bromsa upp vattnet ytterligare vid översvämningar. Detta resulterade i att än mer material 

avsattes intill strömfåran, för att sedermera bilda en levé, dvs en lång vall utefter strömfåran. Leveén 

kommer att byggas på så länge som vattnet når upp över vallkrönet, så det suspenderade materialet kan 

fortsätta att avsättas. 

 

Att leveén fortsätter att växa beror till viss del också på Mälarens landhöjning. Mellan åren 1861–2000 

växte leveén med 70 centimeter, medan Mälarens vattennivå enbart ökade med 55 centimeter. 
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Skillnaden kan förklaras av den olikformiga landhöjningen inom Mälaren. En del av leveématerialet 

tros ha tillkommit med alla muddringsarbeten som skett i Fyrisån. Dessa började redan 1500-talet när 

Johan III bestämde att Uppsala stad skulle rensa och påla hela Fyrisåns inlopp. 

 

Jordarter 

Här går åsen genom Uppsala och kommer igenom Sunnersta. Jordarterna på åsen består av 

isälvssediment och mer norrut svämsediment. Runtomkring åsen kan sedermera postglaciala avlagringar 

och glacial lera skådas. 

 

Figur A12. Jordarter vid Sunnerstaåsen med omnejd. Karta: Axel Fremling 2021 
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Hitta hit 

Sweref99TM: 66,31442.649314 

 

WGS84: 59,79377854808463. 17,660874855354113 

Figur A13. Vägbeskrivingskarta till Sunnerstabacken, Sunnersta. Karta: Axel Fremling 2021 
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Lokal 3 - Hågadalen 
 

 
Figur A14. Bro över Hågaån, Stora Djurgården, Uppsala. Foto: Emil Henriksson 2021 

 

Hågadalen är en del av Hågadalen-Nåstens naturreservat, Stora Djurgården. Här finns det 

vandringsleder, fornlämningar, en rad olika växter, 58 olika fjärilar, gravplatser från vikingatiden och 

mycket mer. Men Hågadalen är också en geologiskt intressant plats. Här kan man hitta blockig morän, 

uppsprucken berggrund med olika sprickbildningar och sprickplan, men också glacial och postglacial 

lera. Det är denna lera som har lett vår exkursion hit. 

 

Information - Glacial lera 

Glacial lera är den lera som avsattes under istiden. Den har en karaktäristisk varvighet där varje varv 

representerar ett år av avsättning. Vinterhalvåret frambringar ett mörkare lager, då är 

flödeshastigheten lägre och mer organiskt material kan avsättas, vilket ger den mörkare grå färgen. 

Sommarhalvåret ger ett ljusare lager med mindre organiskt material, flödeshastigheten är då högre. 

Vanligtvis är de ljusa sommarlagren tjockare än de mörkare vinterlagren. Det var i Yoldiahavet som 

denna lera avsattes. För mer information om glacial lera se sida 10 i bakgrunden. 

 

Information - Postglacial lera 

Postglacial lera är lera som har avsatts efter den senaste istiden. Den saknar varvigheten som den 

glaciala leran har. På sida 11 i bakgrunden kan du läsa mer om postglacial lera.  
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Information - Hågadalens lera 

Den glaciala leran som hittas här avsattes för cirka 10 300–

10 000 år sedan. Hågadalen låg då på ett djup omkring 100–

150 m. De lägre belägna delarna av området har 

postglaciala sediment som täcker de glaciala sedimenten, 

då dessa områden var under vattenytan tillräckligt länge för 

att dessa typ av sediment skulle kunna avsättas där. Dessa 

sediment avsattes under Ancylussjöns och Littorinahavets 

tid. 

 

Den glaciala leran på denna plats har en relativt hög 

kalkhalt på omkring 10–30 %. Kalken kommer från 

berggrunden i Bottenhavet, och transporterades genom 

isälvar till Hågadalen (Heijkenskjöld, 2001). Tjockleken på 

de glaciala lerlagren säger mycket om klimatet vid tiden av 

deponering. När isens kant befann sig vid Hågadalen så 

deponerades lager i decimeterklassen, för att sedan minska 

i tjocklek i och med isens tillbakadragande. Dock är 

förtunnandet av lerlagren inte kontinuerligt, för kallare 

somrar ger tunnare lager än varma somrar. Detta ger en bild 

av hur klimatet i området såg ut vid en specifik tid. 

 
Figur A16. Glacial lera, Hågadalen. 

Notera lerans varvighet. Foto: Axel 

Fremling 2021) 

 

 

Figur A15. Borrkärna av glacial lera, Hågadalen. Foto: Axel Fremling, 2021  
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Jordarter 

Då Hågadalen till skillnad från den andra delen är en dal så har det legat vatten betydligt högre. Det gör 

att isälvssediment och glacial lera i större utsträckning har begravts under postglacial lera.  

 

 
Figur A17. Jordarter i Hågadalen med omnejd. Karta: Axel Fremling, 2021 
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Hitta hit 

Sweref99TM: 66,33547.64,6075 

 

WGS84: 59.81381482786573, 17.60470879955238 

Figur A18. Vägbeskrivingskarta till Hågadalen. Karta: Axel Fremling 2021 
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Lokal 4 - Bakgöken 
 

 
Figur A19. Ändmorän, Bakgöken: Foto: Linus Strömberg, 2021 

 

 

Kring gårdarna i Bakgöken och Paris, strax utanför Vänge, kan ett flertal ändmoräner skådas. Vägen till 

platsen är lättframkomlig, dock är parkering nästintill icke-existerande.  

 

Ändmoränerna som ligger i väst-östlig riktning, uppträder svärmvis och har en längd på cirka 400 m. 

De har en genomsnittlig höjd omkring 3–4 m, vilket är i det mindre laget för denna landform. På 

moränryggarnas sydliga sidor, vilket utgör dess distala sidor, är de synnerligt blockiga. Med distala 

menas den sida som var vänd ifrån isens kant. Området ligger i det subkambriska peneplanet. Den 

dominerande jordarten på platsen är morän som är relativt tunn och formlös. Höjdskillnaden i området 

är omkring 20–30 meter. Tiden för inlandsisens tillbakagång i området för ca 9 800 år sedan, vilket ger 

en tidpunkt för dessa ändmoräners bildning. 
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Information - Ändmorän 

Framför glaciärens front bildas så kallade ändmoräner. De byggs upp när glaciärens front är 

stillastående under en längre tid vilket gör att material kan ackumuleras. Till skillnad från många 

andra typer av åsar så är dessa åsar parallella med den forna isens kant. Om en ändmorän har utsatts 

för svallning kan dess utseende ha förändrats drastiskt, den kan till exempelvis ha förlorat sin ryggade 

form. 

 

Ändmoräner kan vara både sub- och supraakvatiska. Subakvatiska åsar bildas under vattenytan och 

supraakvatiska åsar bildas ovanför. Bildningssättet kommer att diktera ifall moränen blir svallad eller 

ej. Det ska dock tilläggas att en supraakvatisk ändmorän såklart kan bli svallad om vattenytan på till 

exempel ett närliggande hav skulle stiga.  

För att läsa mer om ändmoräner hänvisas till sida 10 i bakgrunden.  

 

Något som länge varit uppe för diskussion är ifall dessa moränryggar tillhör kategorin årsändmoräner, 

s.k. De-Geer-moräner, som innebär att en bildats årligen. Inom området smälte isen med en hastighet 

på cirka 200–500 meter per år, vilket överensstämmer med avståndet mellan vissa moränryggar, men 

inte alla. Dessutom har man kommit fram till att en del av ryggarna har en bergkärna, vilket skulle 

innebära ett annat typ av bildningssätt. Det finns en hel uppsjö av teorier som förklarar hur ändmoräner 

tros ha uppkommit, vilket gör ämnet kontroversiellt. 
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Jordarter 

Som vi vet finns här ju gått om ändmoräner, men vad finns det för jordarter i de övre lagren? Det vi kan 

se är att området domineras av sandig morän, vilket också är den dominerande jordarten i Uppland. De 

övre lagren har dock lagts dit efter istiden och mycket av området består av skog med torv som 

dominerande material eller åkrar där lera är det dominerande. Det finns också många områden där 

glacial lera är förekommande. På sidan 11 kan ni läsa mer om den glaciala leran och de varv man kan 

skåda i dem som visar sommar och vinterskikt. Dessa leror är också bra för odlingsmark då de kan hålla 

mycket vatten och växtnäringsämnen.  

 
Figur A20. Jordarter kring Bakgöken med omnejd. Karta: Axel Fremling 2021 
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Hitta hit 

Sweref99TM: 66,35473.63,3941 

 

WGS84: 59,835195.17,389802 

Figur A21. Vägbeskrivingskarta till Bakgöken. Karta: Axel Fremling 2021 

 

Referenser 

Gembert, B. (u.å.). Kvartärgeologiska Exkursionslokaler Runt Uppsala. Kompendium. Uppsala: 

Institutionen för geovetenskap 
Hellqvist, M. (2013). Kvartärgeologisk exkursion till västra Uppland - Jord, vatten och landskapsformer. 

Upplaga 1. Uppsala, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. 

Lundqvist, J. Lundqvist, T. Lindström, M. Calner, M. Sivhed, U. Sveriges Geologi - Från urtid till nutid. 

Upplaga 3:1. Lund: Författarna och Studentlitteratur. 

SGU (2020). Glaciala finkorniga sediment. Tillgänglig: (https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-

nutid/isen-smalter/glaciala-finkorniga-sediment/) [2021-04-05] 

Sigurdsson, T. (1982). Studier av några moränryggar i Bakgökenområdet, Uppland. (Examensarbete 

C1:0348–2979). Uppsala: Uppsala Universitet, Kvartärgeologiska avdelningen 

 

 

https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/isen-smalter/glaciala-finkorniga-sediment/
https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/isen-smalter/glaciala-finkorniga-sediment/
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Lokal 5 - Styggkärret 
 

Bild 

 

Välkommen till naturreservatet Styggkärret, en vildmarkspärla i Jumkilsområdet bara två mil nordväst 

om Uppsala Centrum! Här är naturen relativt orörd och terrängen storblockig. Större delar av 

naturreservatet täcks av våtmarker och barrskog, men i de norra och västra delarna skiljer sig miljön 

dock från omgivningen. Här är växtligheten istället frodig, vilket gör att krävande lundväxter och lövträd 

stormtrivs. En salig blandning av ek, lind och hassel går att urskilja i grönskan. Hemligheten bakom 

fuktigheten är de otaliga gluparna som finns i området.  

 

Information - Glup 

Periodvis, vattenfyllda svackor i marken med underjordisk avrinning. På vintern är gluparna vanligen 

fyllda av stående vatten. Framåt vårkanten stiger vattennivån drastiskt i och med snösmältning, för 

att sedan helt eller delvis torrläggas under sommaren. Glupar kräver speciella hydrologiska och 

geologiska förhållanden. Vanligen förekommer gluparna under högsta kustlinjen i kuperad 

moränterräng, där moräntexturen är grov och blockrik. 

 

Just runtomkring Styggkärret, i Jumkilsområdet, sägs förekomsten av glupar vara störst i Uppland, 

eventuellt i hela Sverige. Varför en sådan ansenlig mängd glupar återfinns just i detta område är en 

svårförklarad fråga. Något som istället är väldigt klart är att landskapet blivit rejält uppruggat av 

inlandsisen och stora mängder material deponerades i Styggkärret. En förklaring till den stora 

förekomsten av glupar och grönska kan vara att moränstrukturen är grov, dvs sandig-grusig, där ytlagret 

domineras av stora block. Detta gör att moränen är påfallande vattengenomsläpplig, d.v.s. permeabel 

och således medför ett rörligare grundvatten i de lutande dräneringsstråken. 

 

Skogsmiljön runt Styggkärret är sannerligen speciell, den skiljer sig avsevärt från Uppsalas klassiskt 

utbredda slättmarker och barrskog. Den anmärkningsvärda vattenmiljön som periodvis uppstår vid 

gluparna bidrar i hög utsträckning till ett rikt och diversifierat djur- och växtliv. Kräftdjur och 

bladfotingar kan leva och frodas här utan att falla till offer för fiskar eller större djur. Vattentillgången 

medför att särskilt vattentörstande växter och träd, såsom ek och hassel, florerar friskt runt gluparna. 

Troligtvis är dessa miljöer anledningen till Styggkärrets naturreservatsklassificiering. 

 

Lokalen lämpar sig bäst för den som känner ett vildmarkssug men inte har tid för någon längre resa. 

Glöm inte att lämna naturen i samma orörda skick som du fann den i! 
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Jordarter 

Området är väldigt rikt på morän och torv. Moränen här är väldigt vattengenomsläpplig och som 

beskrivet i texten bra för just glupar.  

 

Figur A22. Jordarter vid Styggkärret med omnejd. Karta: Axel Fremling 2021 
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Hitta hit 

SWEREF99TM: 66,49795. 62,7914 

WGS84: 59°57'56.2"N 17°17'28.4"E 

 
Figur A23. Vägbeskrivningskarta till Styggkärret. Karta: Axel Fremling 2021 

Vägbeskrivning - Tips 

Eftersom terrängen är storblockig och ibland även sank och blöt, rekommenderas starkt att 

gummistövlar packas med. Gluparna ses bäst i Hasseldalarna. En bilväg, i anmärkningsvärt dåligt 

skick, leder dig dit. Därifrån finns sedan en trevlig och relativt lättgången vandringsstig. 

 

Referenser 

Hagström, P. 2012, Glupförekomster i Uppsalaområdet, Uppsala universitet, Institutionen för 

geovetenskaper. 

Melkerud, P. (2015). En liten geologisk encyklopedi. (SLU, Februari 2015). Uppsala: Institutionen för mark 

och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet. Tillgänglig: 

http://www.geonord.org/ugs/LitenGeologiskEncyklopedFeb2015.pdf [2021-03-14] 

http://www.geonord.org/ugs/LitenGeologiskEncyklopedFeb2015.pdf
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Lokal 6 - Myggstenen 
 

 
Figur A24. Flyttblock, Myggstenen. Foto: Linus Strömberg, 2021 

 

Myggstenen nås fördelaktigen genom en promenad. Den sista biten av vägen, som inte är asfalterad, 

kan ställa till med problem för motordrivna fordon. Efter en kort promenad i terräng med ett flertal större 

flyttblock, cirka 2x2 meter, möts man av det väldiga flyttblocket Myggstenen. Detta flyttblock är 10 

meter högt och 14 meter brett. Det finns stegar utplacerade runt och på stenen så man kan ta sig upp och 

se, och verkligen förstå den massiva storleken av Myggstenen. 

 

Information - Flyttblock 

Flyttblock är benämningen på stora stenblock som transporterats med hjälp av inlandsisar eller 

glaciärer. Flyttblocken har förflyttats i samma riktning som isen, antingen på eller i 

inlandsisen/glaciären, för att deponeras på underliggande markyta när isen smälter. Ibland hamnar 

flyttblocken långt ifrån det ursprungliga isområdet och antas då ha transporterats vidare i ett flytande 

isberg. De flyttblock vi kan se i Sverige idag antas ha blivit transporterade av den senaste istiden.  
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Figur A25. Person i bilden för skala. Med en höjd på 10 m är Myggstenen ett mäktigt flyttblock. Foto: Linus 

Strömberg 2021 

 

Visste du att? 

● Myggstenen är det 17:e största flyttblocket i Sverige! 

● Flyttblock kallades förut för jättekast, från en forna folktro. 

● Om du vill se det största flyttblocket får du besöka Botsmarksblocket vid Sävarån i Umeå 

som måttar hela 15x30 meter. 

 

  



 

53 
 

Jordarter 

Området kring Myggstenen består till stor del av morän av varierande kornstorlekssammansättning, 

något man snabbt märker när man befinner sig i skogen runt omkring. Mer om moräner hittar du under 

rubriken Morän i bakgrunden. Det mest intressanta i moränen här är egentligen flyttblocket.  

 

 
Figur A26. Jordarter vid Myggstenen med omnejd. Karta: Axel Fremling 
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Hitta hit 

Sweref99TM: 66,60308. 632559 

 

WGS84: 60,058453.17,381111 

 
Figur A27. Vägbeskrivningskarta till Myggstenen. Karta: Axel Fremling 2021 

 

Referenser 

Melkerud, P. (2015). En liten geologisk encyklopedi. (SLU, februari 2015). Uppsala: Institutionen för mark 

och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet. Tillgänglig: 

http://www.geonord.org/ugs/LitenGeologiskEncyklopedFeb2015.pdf [2021-03-14] 

Rapp, A. 2020, Nyfiken på geologi: guide till 150 upplevelser i Sveriges landskap, Votum, Karlstad. 

  

http://www.geonord.org/ugs/LitenGeologiskEncyklopedFeb2015.pdf
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Lokal 7 - Trollberget 
 

 
Figur A28. Uppbrutet berg, Trollberget, Storvreta. Foto: Linus Strömberg 2021 

 

Lokalen Trollberget ligger i Storskogen i Storvreta. För att nå dit är det en strax över 1 kilometer lång 

promenad genom terräng av storblockig morän från parkeringen. Stigen är väl utmärkt på skyltar som 

leder från parkeringsplatsen. Väl framme vid Trollberget väntar en mycket intressant geologisk lokal 

med mängder av klippgryt och isräfflor. 

 

Vid Trollberget kan man se att berggrunden är krossad och att blocken fortfarande är kantiga. Blocken 

tycks vara av samma material, vilket skulle indikera att de inte har transporterats någon längre sträcka. 

Snarare har berget krossats på plats. Om Trollbergets bildning är ett resultat av inlandsisen, som då 

skulle brutit upp berget med sitt enorma tryck, eller om det är jordbävningar som skapat denna landform 

är ännu oklart. Ytterligare en bit i pusslet är att berghällarna kan ha varit uppspruckna i viss utsträckning 

redan innan inlandsisens framfart. Detta föreslås av vissa block som har transporterats i inlandsisens 

rörelseriktning. Kanske ligger sanningen någonstans mellan dessa teorier. Berghällarna kan ha spruckit 

delvis då en eller flera jordbävningar drabbade området, sedan kan inlandsisen tagit vid där 

jordbävningarna slutade.  

 

Trollberget är ett så kallat klippgryt, med detta menas att det inte är grottor i själva berget utan att gryt 

skapats genom att stenen lagt sig så små hålrum bildats. Ovanpå berget kan man öppet skåda isräfflor, 

där material under isen har skrapat mot berget. Dock för att kunna skåda isräfflor på marken måste man 

först hitta berggrund, något som är svårt då det mesta är täckt av mossa och storblockig morän. Själva 

landformen är 11 000 år gammal, d.v.s. sedan istäcket drog sig tillbaka och lade berget till vila. 
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Information - Isräfflor 

Isräfflor bildades då inlandsisen rörde sig över berggrund och material på botten av islagret skrapade 

mot berget. Med hjälp av isräfflor kan man följa isens rörelseriktning över landskapet. På sida 16 i 

bakgrunden kan du läsa mer om isräfflor.  

 

 

 
Figur A29. Isräfflor vid Trollberget. Foto: Linus Strömberg 2021 

 

Vissa isräfflor kan ses i berg-i-dagen och de pekar generellt i nord-sydlig riktning. Vid mätning av 

isräfflor på de lösa blocken kan riktningen dock variera. Detta beror på att blocken har förflyttats av isen 

och ändrat riktning. 

 

Information - Storblockig morän 

Moräner kommer i olika former. De storblockiga moränerna har föga överraskande en stor mängd 

större block i sin sammansättning. Block är en kornstorlek som är större än 200 mm. 
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Figur A30. Området omkring Trollberget domineras av storblockig morän. Foto: Linus Strömberg 2021 

 

 
Figur A31. Det finns även ett antal större flyttblock på vägen till Trollberget. Foto: Linus Strömberg 2021 
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Jordarter 

Kring Trollberget är det väldigt mycket sandig morän med stora stenblock. Både postglacial och glacial 

lera finns att skåda i området samt urberg. Urbergen i området är bra att notera för om man kan få fram 

dem under den överliggande mossan kan man ofta skåda isräfflor på dem.  

 

 
Figur A32. Jordartskarta över Trollberget med omnejd. Karta: Axel Fremling 2021  
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Hitta hit 

Sweref99TM: 66,47950.65,2358 

 

WGS84: 59,940737.17,727164 

 
Figur A33. Vägbeskrivningskarta till Trollberget. Karta: Axel Fremling 2021 

 

Referenser 

Lundqvist, J. Lundqvist, T. Lindström, M. Calner, M. Sivhed, U. Sveriges Geologi - Från urtid till nutid. 

Upplaga 3:1. Lund: Författarna och Studentlitteratur. 

Perhans, K. (2002). Istidens Landskap - Jordarter och terrängformer. Sollentuna: Geo läromedel. 

SGU (u.å). Geologiska upplevelser i och omkring Uppsala- Trollberget. [Broschyr]. Uppsala:  
Sveriges Geologiska Undersökning. Tillgänglig: https://resource.sgu.se/dokument/kartvisare/kartvisare-

sevardheter/Trollberg_GUguide.pdf [2021-03-15] 

 

  

https://resource.sgu.se/dokument/kartvisare/kartvisare-sevardheter/Trollberg_GUguide.pdf
https://resource.sgu.se/dokument/kartvisare/kartvisare-sevardheter/Trollberg_GUguide.pdf


 

60 
 

Lokal 8 - Björklinge - Långsjön 
 

 
Figur A34. Slättsjö, Långsjön, Tallkrogen. Foto: Emil Henriksson 2021 

 

Långsjön är en vacker sjö beläget strax öster om Björklinge socken. Sjön är drygt 4 kilometer lång och 

har ett snittdjup på 12,5 meter. Provfiske har påvisat en påtagligt rik fiskfauna vilket tillsammans med 

det klara källvattnet gör det till en perfekt sommarutflykt! 

 

Vattnet i Långsjön har en ovanlig kemisk sammansättning, där bl. a kalcium- och sulfathalterna är höga 

och pH-värdet ligger omkring 8. Uppsalaåsen, som passerar förbi sjöns sydvästra strand, bidrar, via 

källor och grundvattenläckage, med omkring 50% av Långsjöns vattentillförsel. Detta gör att Långsjön 

har ett anmärkningsvärt stort siktdjup. 

 

Sjön har historiskt haft en större utbredning men som fallet är med de flesta slättsjöar i Uppland, har 

sjön blivit sänkt ett antal gånger. Slättsjöar är sjöar belägna i slättlandskap på lersediment.  

Både norr och öster om Långsjöns grunda vik i norr, återfinns äldre sjösediment. Bland annat den 

sällsynta jordarten kalkgyttja med rikliga mängder skalrester. Att just kalkgyttja har avsatts i Långsjön 

är på grund av vattnets säregna karaktär. 
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Information: Svallsediment 

Svallsediment är sediment som bearbetats av svallande vågor längs stränder. Finare material spolas 

bort av vågorna och endast det grova materialet blir kvar.  

 

Information: Svallning 

Fluviala och eroderande krafter på en strand, vilket resulterar i en omlagring av materialet. 

 

När isälvsavlagringar påverkats av svallning, vanligen under den högsta kustlinjen, är sannolikheten 

stor att inlagrade skalrester går att finna i svallsedimenten. Där åsen stryker förbi, vid Långsjöns södra 

strand, har svallsanden erhållit en blåviolett färgton. Den blåvioletta färgtonen i sedimenten anses 

härleda från skalrester av blåmusslan Mytilus edulis, figur A35. Det går också att observera andra arters 

skal i dikesskärningar runt om.  

 

 
Figur A35. Skal från blåmusslan Mytilus edulis. Notera den blåvioletta färgtonen. Båthsalen, Geocentrum 

 

Lokalen befinner sig 35–40 meter över havet vilket är samma vattennivå som Littorinahavet låg på för 

4 500 år sedan. Detta indikerar att skalen avsattes vid Littorinahavets strand. 

 

VISSTE DU ATT? 

Lokalen befinner sig på FUB-gården, Tallkrogens tomt. En unik anläggning som dels erbjuder en 

annorlunda konferensmiljö, dels utomhuspedagogik men främst agerar som ett semesterparadis för 

människor med funktionshinder. 
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Jordarter 

Isälvssedimenten kring Långsjön är det som är mest uppseendeväckande med sin blåaktiga nyans. Men 

vi kan också notera att sjön bör ha brett ut sig mer västerut med tanke på de sediment som en gång 

avlagrats där. Dessutom går Uppsalaåsen genom den västra delen av åsen. Detta medan den östra delen 

av sjön består till större delen av morän där inga isälvsavlagringar finns avsatta.  

 

 
Figur A36. Jordartskarta över Långsjön vid Björklinge med omnejd. Karta: Axel Fremling 2021 
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Hitta hit 

Sweref99TM: 66.56640, 643913 

 

WGS84: 60.021724, 17.582245 

 
Figur A37. Vägbeskrivingskarta till Långsjön, Björklinge. Karta: Axel Fremling 2021 

 

Referenser 

Gembert, B. (u.å.). Kvartärgeologiska Exkursionslokaler Runt Uppsala. Kompendium. Uppsala: 

Institutionen för geovetenskap 

Lundqvist, J. Lundqvist, T. Lindström, M. Calner, M. Sivhed, U. Sveriges Geologi - Från urtid till nutid. 

Upplaga 3:1. Lund: Författarna och Studentlitteratur. 
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Lokal 9 - Viksta Stentorg 
 

Figur A38. Översiktsbild på stentorget, Viksta Stentorg. Foto: Linus Strömberg 2021 

 

Välkommen till naturreservatet Viksta stentorg! Här kan många och tydliga spår av inlandsis och 

forntida hav skådas. Stentorget påvisar att en gång i tiden låg stranden av ett mäktigt hav beläget här. 

Uppsalaåsen når sin högsta punkt med dryga 75 resliga meter över dagens havsnivå. Naturreservatet 

befinner sig på Vikstaåsen, en åsförgrening av Uppsalaåsen. Vikstaåsen bildades subakvatiskt, d.v.s. 

djupt under havsytan, läs mer om subakvatiska åsar på sida 14 i bakgrunden, och var både brantare och 

högre än idag. 

 

När landet, där Viksta befinner sig idag, höjdes upp ur Littorinahavet för omkring 7 000 år sedan, reste 

sig krönet av Vikstaåsen upp över ytan som en enslig holme. Att holmen under en längre tid föll offer 

för havets ursinniga vågkraft, framförallt från norr, öst och sydöst, förklaras av det finkorniga materialet 

som av vågorna sköljdes ner längs åsens sidor och deponerades vid foten av åsen. Idag hittas det 

finkorniga materialet 2 meter under markytan i de centrala delarna av området. Kvar på åskrönet efter 

bortspolningen var block och stenar, begynnelsen till det markanta stentorget vi ser idag. I områdets 

högsta partier utbildade vågorna klappersten i avlånga strandvallar längs åsens sidor. Det tydligaste 

strandvallarna formades på de kraftigt sluttande sidorna, söder och väster om Viksta stentorg. I samband 

med landhöjningen kom strandlinjen att förskjutas nerför åssluttningen. När världshavens vattennivå 

tidvis steg stannade istället strandförskjutningen upp, vilket resulterade i att nya strandvallar bildades 

jämte åsens sidor. Dessa går att observera längs stigen genom tallskogen till stentorget.  
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Information - Klapperstensfält 

Klapperstensfält är en typ av 

strandavlagring. Det är ett resultat av 

processen svallning, läs mer på sida 15 i 

bakgrunden. Här låg vattenytan för 7 000 år 

sedan, och vågorna forslade bort de finare 

sedimenten vilket lämnar kvar de större 

sedimenten, i detta fall sten. Dessa stenar 

har blivit rundade då de har gnuggats mot 

varandra som ett resultat av vattnets krafter. 

Klapperstenarna vid denna plats är i 

genomsnitt 10–20 cm långa och har en 

rundad form. På första bilden kan man se 

att klapperstenarna har en böljande form, 

om än otydligt. Detta är strandvallar och 

visar på att den tidigare strandlinjen har 

förflyttats under tidens gång. 

 
Figur A39. Närbild på klapper vid Viksta Stentorg. Foto: 

Linus Strömberg 2021 

 

Information - Strandvallar och 

Strandterrasser 

En strandvall är en struktur som bildats av 

fluviala krafter. Vid en strandlinje kommer 

vågorna föra med sig material och då 

energin från vågen är lägre när vattnet drar 

sig tillbaka stannar mer material kvar än 

som avlägsnas. Detta leder till att material 

ackumuleras och en strandvall bildas.  

 

På samma sätt bildas en strandterrass, den 

synliga skillnaden mellan strandterrass och 

strandvall är att terrassen bildas där 

lutningen på sluttningen har varit brantare.  

Se mer på sida 15 i bakgrunden.  

 
Figur A40. Tidigare strandlinjer påvisas av strandvallarna 

på åssluttningen. Illustration: Linus, S 2021 
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Jordarter 

Kring Viksta stentorg är det intressanta att man kan notera att det en gång legat högt och vid 

isavsmältningen har varit bland det första som tittade fram. Det visar sig med klapperstensfältet högst 

upp där allt fint material är borta. Detta följs sedan av isälvssediment som är kringliggande och därefter 

postglaciala avlagringar och moräner.  

 

 
Figur A41. Jordarter vid Viksta stentorg med omnejd. Karta: Axel Fremling 2021 
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Hitta hit 

Hit är det inga svårigheter att ta sig, Gävlevägen tar dig nästan hela vägen hit från Uppsala. Knappa 750 

meter att traska från parkeringsplatsen, i lättsam terräng. Vill man välja ett miljövänligare alternativ så 

går det alldeles utmärkt att ta sig med buss till Viksta Stentorg. Hoppa på buss 821 från centralen och 

stig av vid hållplatsen “Stentorget” 45 minuter senare.  

 

Sweref99TM: 66,47950.65,2358 

 

WGS84: 59,940737.17,727164 

 
Figur A42. Vägbeskrivningskarta till Viksta stentorg. Karta: Axel Fremling 2021 
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Lokal 10 - Billudden 
 

 
Figur A43. Uddens ände, Billudden. Foto: Linus Strömberg 2021 

 

Välkomna till Billudden - ett paradis för såväl badturister som geomorfologer! Här kan Uppsalaåsens 

nordligaste del över vattenytan ses. Åsen fortsätter egentligen på havsbotten och har med hjälp av ekolod 

karterats upp till Hudiksvallsområdet.  

När isen smälte låg hela åsen under vatten, med tiden har den sakta höjt sig upp över ytan. I och med 

vågor och deras kraft har material som befunnit sig i nivå med vattenlinjen blivit bearbetade och 

omsorterade. Detta har lett till att ett flertal strandformer uppkommit. En process som fortfarande pågår 

idag!  

 

När man går ut mot uddens yttersta punkt så går man på ryggen av åsen. På vardera sida om ryggen är 

det strandkant, huvudsakligen bestående av finkornigare sediment såsom sand, grus och mindre sten. 

Bitvis består stranden dock av grövre material såsom klapper. På uddens nordliga strand syns 

strandvallar och strandterrasser tydligt. 

 

Kartering av Billudden har pågått sedan slutet av 1600-talet. Det som från början var separata öar har 

genom landhöjning och strandutbyggnad växt ihop. Under de senaste 300 åren har Billudden höjts upp 

2 meter. Idag är landhöjningen omkring 0,65 cm/år. 
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Information - Rullstensås 

En rullstensås är en glacial avsättning som har den karaktäristiska formen av en lång rygg. 

Rullstensåsar är så kallade subakvatiska åsar, vilket betyder att de bildades under istäcket. Dessa 

består av isälvssediment som avsattes i isälvar under den senaste istiden. Läs mer om åsar på sida 12 

 

Information - Isostatisk landhöjning 

Isostatisk landhöjning innebär att en landmassa höjs, inte endast i förhållande till vattenytan, utan 

landmassan faktiskt höjs upp. Detta är ett resultat av isens nedtryckning av Sveriges landmassa, som 

nu försöker nå jämvikt genom att stiga. Läs mer på sidan 18 i bakgrunden. 

 

 
Figur A44. Promenadväg längs åsens rygg, Billudden. Foto: Linus Strömberg 2021 

 

Längs uddens östra sida kan ett stentorg skådas. Stentorget har troligen uppkommit på en svallad del av 

åsen. Strandvallarna kan ha bildats genom en kombination av isens påverkan, landhöjning och mängden 

material som vågorna transporterat. Förmodligen har vallarna uppkommit då vågornas energi varit 

mycket hög, tänk stormiga förhållanden, och därför kunnat transportera stora mängder material upp på 

vallarna. Att vallarna skiljer sig i branthet kan hänga ihop med en varierande landhöjning under olika 

tider. 

 

Värt att notera är de runda diskusliknande stenarna vid stentorget. En indikation på att torget till viss del 

består av klappersten (se jordartskartan). Troligen har stenarna, under vågornas påverkan, skavt mot 

varandra och antagit sin avrundade form. Perfekt material för att “kasta macka” med! Läs mer om 

klapperstensfält i på sidan 15 i bakgrunden. 
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Figur A45. Stentorget, Billudden. Foto: Linus Strömberg 2021 

 

När vågor kommer in på grundare vatten bromsas dessa upp mot botten. Detta innebär att vågor som 

inkommer snett till stranden färdas snabbare på djupare vatten, men saktar ner när det börjar bli 

grundare, vilket medför att vågorna böjs om. Sker denna omböjning av vågorna där strandkanten är 

krokig, kommer dessa fortsätta runt kröken, förlora rörelseenergi och avsätta sitt material. Avlastningen 

vid strandkröken är begynnelsen till en strandsporre. Sporrens form beror på vattendjupet och vågornas 

infallsvinkel. Om sporren antar en krökt form kallas den krumudde, en term inlånad från danskan. 

Krumudden kommer att byggas på, se illustrering nedan, tills den växer ihop med stranden innanför. 

Vattensamlingen, som då är avsnörd från stranden, kallas lagun. Sediment kommer att fylla igen sjön, 

för att sedan bilda en ny krumudde längs med den gamla. Detta pågår tills hela viken har täppts igen. 

 
Figur A46. Illustrering av krumuddeutveckling. Krumudde visas i rött. Svarta pilar påvisar vågors upp- och 

nedsvall. Illustration: Emil Henriksson 
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Figur A47. Potentiell krumudde vid den södra viken av Billuddens norra halva ses till vänster i bilden. Viken 

kommer förmodligen att avsnöras och utbilda en lagunsjö. Foto: Linus Strömberg 2021 

 

Bilden nedan visar på en vallformad bildning som går att hitta längs Billuddens nordliga strand. Detta 

är en strandvall som är ett resultat av en föränderlig vattenyta genom tiderna. Strandvallar bildas, som 

ovan nämnt, vid kraftig vind och höga vattenstånd. Vattnets vågor bearbetar stranden, tar med sig en 

viss del material, men avsätter också en större mängd sediment. När sediment byggts på varandra till 

den grad att det når över medelvattenytan, bildas en strandvall. Om vattenytan sedan sjunker så kommer 

strandvallar att bildas nedanför den befintliga strandvallen. Även partikelstorleken och vindstyrkan 

påverkar på vilken nivå strandvallen bildas. Läs mer om strandvallar och terrasser på sida 15 i 

bakgrunden 

 

 
Figur A48. Strandvall längs uddens strand, Billudden. Foto: Linus Strömberg 2021 
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Jordarter 

För att se vad kartan innehåller kan vi tänka på vad Billudden råkat ut för geologiskt. Det vi kan se som 

är intresseväckande är att på norrsidan och ostsidan har vi klapper där allt lättare material har spolats 

bort. Själva udden består till störst del av isälvssediment, se sida 11 för isälvsavlagringar, dessa sediment 

har avsatts både under och framför yttre delen av isen och är väl sorterad efter kornstorlek.  

 

In mot land kan svallsediment skådas. Dessa exponeras som grövre material i form av grus. Det går även 

att se postglacial sand vid Billuddens fot.  

 

 
Figur A49. Jordartskarta över Billudden med omnejd. Karta: Axel Fremling 2021 
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Hitta hit 

Sweref99TM: 67,27619.63,7253 

 

WGS84: 60,66071018878847. 17,511374621272317 

 
Figur A50. Vägbeskrivningskarta till Billudden. Karta: Axel Fremling 2021 

 

Referenser 

Björklund, G. (1989). Billudden - Strandparadis för badare och geomorfologer. Kompendium. Älvkarleby: 

Naturskyddsföreningen 

Fältman, K., Bondesson, J., Jansson, A. Jonsson J., Söderberg, P., Thorsell, M,. Wallin, H., (1995). 

Naturgeografiska studier vid Billudden, Norduppland (Geografi B1 delkurs 4 1995:1). Uppsala: Geografiska 

institutionerna, Naturgeografi, Uppsala universitet. 

Perhans, K. (2002). Istidens Landskap - Jordarter och terrängformer. Sollentuna: Geo läromedel. 

SGU (2020). Isälvssediment - spår av isälvarna. Tillgänglig:  
https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/isen-smalter/isalvssediment-spar-av-isalvarna/ 
[2021-03-14] 

https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/isen-smalter/isalvssediment-spar-av-isalvarna/


 

74 
 

Bilaga 2: En virtuell exkursionsguide  

 

Bilaga 2 innehåller en länk till en kml-fil som bifogas till materialet. Denna fil är tänkt att användas för 

att göra exkursionen virtuellt och därigenom kunna se områdena även hemifrån eller från skolbänken.  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


