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Sammanfattning 

 
Geomorfologisk kartering av område vid Sarekmassivet - en LiDAR studie 

Cornelia Högberg & Matilda Åström 

 
Syftet med arbetet är att kartlägga geomorfologin och landskapsutvecklingen i Sarekområdet med hjälp 

av LiDAR (Light Detection and Ranging) data. LiDAR är en metod för fjärranalys som kan används i 

syfte att kartlägga markytan utan vegetation som störmoment. Datan erhölls från Lantmäteriet och har 

en punkttäthet på 1 punkt per kvadratmeter. Denna data bearbetas i GIS (ArcMap) för att skapa en 

terrängskuggning. Området för karteringen ligger strax sydöst om Sarekmassivet, vid vilket den senaste 

istiden tros ha dragit sig tillbaka emot. Tidigare kartering av området har gjorts av bland annat Sveriges 

Geologiska Undersökning där karteringen baserats på traditionella metoder som fältobservationer och 

flygfotoanalyser. Detta projekt bidrar till en ny kartering av en del av Sarekområdet. Där användning av 

LiDAR fått tidigare icke-karterade landformer att framkomma. Landformernas utseenden genom 

bearbetning av LiDAR uppvisas. Baserat på dessa landformer tolkas en generell deglaciationsriktning i 

det karterade området, röra sig från öst till väst.  
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Abstract 

 
Geomorphologic Mapping of an Area Nearby the Sarek Massif – a LiDAR Study 

Cornelia Högberg & Matilda Åström 

 
The aim of this project is to map the geomorphology and landscape development in the Sarek area, with 

the help of LiDAR (Light Detection and Ranging). LiDAR is a remote sensing method that can be used 

for the purpose of mapping the ground surface without the disturbance of vegetation. The data in this 

project was obtained from the Swedish authority Lantmäteriet and has an accuracy of 1 point per square 

meter. The obtained data was processed in GIS (ArcMap) to create a hillshade raster. The area for the 

mapping is located southeast of the Sarek massif, around which the latest ice age is believed to have 

retreated towards. Previous mapping in the area has been done by the Geological Survey of Sweden 

(SGU), which has been based on the more traditional methods of field observations and aerial photos. 

This project's purpose is to provide a new mapping of an area at the east side of the Sarek massif. Where 

the use of LiDAR has provided new, not before mapped landforms to arise. The appearance of the 

landforms by adaptation of LiDAR is displayed. Based on these landforms an interpretation of the 

general deglaciation tendency in the mapped area is shown to move from east to west. 
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1. Introduktion 
Den senaste istiden, Weichsel, nådde sitt LGM (Last Glacial Maximum) för ungefär 22 000–18 000 år 

sedan (Lundqvist et.al. 2011). Sedan dess har deglaciationen genomgått olika stadier innan den slutligen 

försvann efter för ungefär 9700 år sedan (Stroeven, et.al. 2016), där de sista faserna av avsmältningen 

rörde sig tillbaka mot de östra delarna av Sarekmassivet (Kleman, 1992). Under tiden för denna 

avsmältning lämnade isen kvar spår i landskapet efter sig. Glacifluvium och morän är vanliga jordarter 

som isen lämnade kvar, varav morän är idag Sveriges vanligaste jordart (Gembert, 1996). Landformer 

av morän och andra eroderade landformer är än idag prominenta drag av det svenska landskapet. 

Sveriges Geologiska Undersökning har börjat att utveckla en separat karta som visar Sveriges 

geomorfologi (SGU, 2021), fokuserad på landformer som forna istider lämnat i landskapet. Deras mål 

är att hela Sverige i framtiden ska omfattas av denna kartering. I oktober 2021 har de hittills karterat ut 

åtta områden, med mestadels av täckningsytan i södra Sverige och Jämtland. Syftet med denna karta 

som SGU i nuläget tar fram är att ge kunskap och fakta om hur samhället kan anpassas för att rusta inför 

de stundande klimatförändringarna (SGU, 2021). Genom att kartlägga vart landformer idag återfinns i 

landskapet kan den senaste istidens deglaciation diskuteras. Baserat på tidigare geomorfologisk 

forskning har landformers orientering i landskap kunna relateras till isens deglaciationsriktning. Olika 

mönster av deglaciationen speglar variationer i landskapet och klimatet och kan hittas över hela den 

fennoskandiska glaciären (Stroeven, et al., 2016). Eftersom dessa olika landformer bildas under olika 

stadier och förhållanden under deglaciation. Landformer som karteras fungerar således som bevis för att 

kunna spåra isens tillbakagång.  

I denna rapport läggs fokus vid identifiering av utvalda landformer, deras utbredning och orientering 

i ett område vid Sarekmassivet. För att göra detta används fjärranalysmetoden LiDAR (Light Detection 

and Ranging), som är ett effektivt och ekonomiskt gynnsamt medel för att studera landformer (Johnson, 

et al., 2015), då markytan visas upp utan vegetation. Med ArcMap som verktyg tillämpas tillhandahållen 

LiDAR data, genom bearbetning med terrängskuggning. Detta för att förbättra förmågan att identifiera 

och tolka landformer. Ökad tillgänglighet och applikation av LiDAR har underlättat rekonstruktion av 

deglaciationen genom att kunna observera landformer som åsar och moränryggar (Hättestrand, 1998). 

Avsikten med denna rapport är att utifrån användningen av LiDAR producera en karta med identifierade 

landformer utmarkerade. Fokus kommer specifikt att läggas på några utvalda landformer som genom 

tidigare studier visat sig kan härledas till deglaciation.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med projektet är att identifiera och kartera landformer i ett område vid Sarekmassivet. 

Kartläggning av geomorfologin i ett område vid Sarekmassivet bidrar även till en lokal tolkning av 

iskantens rörelse under deglaciationen av Weichsel. Baserat på enbart LiDAR, istället för de traditionella 

metoderna som flygfoto-skanning samt fältobservationer. För att ge en bild av den senaste istidens 

påverkan på geomorfologin, vilket i framtiden kan vara viktig kunskap att ha när det kommer till 

avsmältningen av dagens glaciärer och vilken inverkan på landskapet det har.  

 

1.2 Områdesbeskriving 
Sarekmassivet ligger i Sareks nationalpark, ungefär 130 km väst om Gällivare. Med sin högsta topp i 

dagsläget belägen 2089 m över havet, vilket gör det till Sveriges näst högsta berg. Axel Hamberg var en 

av pionjärerna som kartlade Sarek (Hamberg, 1922). Området för omfattningen av karteringen valdes 

till sydöst om Sarekmassivet (Figur 1). Koordinaterna för områdets mitt ligger omkring 67°10'0'' N & 

18°0'0'' E, och har en ungefärlig storlek på 1000 km2.  
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Figur 1. Området för kartering markerat med svart ruta på översiktskarta. Omarbetad från Lantmäteriets allmänna 

kartor (© Lantmäteriet). 

 

 

2. Bakgrund 
2.1 Deglaciation i Fennoskandiska fjällkedjan 
Den senaste tidsperioden på den geologiska tidsskalan kallas kvartär och sträcker sig från 1,65 Ma till 

nutid. Kvartär delas upp i två epoker, Pleistocen och Holocen. Holocen sträcker sig från 11 700 år sedan 

till nutid (Lundqvist et.al. 2011). Under början av kvartär sjönk den globala medeltemperaturen över 

norra Europa. Minskande temperaturer och ökad nederbörd i bergsterräng kunde leda till att vinterns 

istäcken inte hann smälta under sommarhalvåret vilket resulterade i tillväxt på glaciärer. Övriga faktorer 

som kan bidra till glaciationer är globala effekter som Milankovitch cykler med variationer i 

solinstrålning, förändringar av jordaxelns lutning och rotation samt jordbanans form resulterar i 

temperaturförändringar. Temperaturkurvan under Kvartär pendlade mellan varmt och kallt vilket 

resulterade i kallperioder (glacialer) och varmperioder (interglacialer). Interglacialerna benämns även 

som mellanistider och är mellanskeden av varmperioder med isfria områden och tillbakadragande av 

inlandsisen. Interglacialerna kännetecknas av transgression, förhöjda havsnivåer, till följd av frigjort 

smältvatten samt förändrade vegetationsförhållande beroende på det geografiska området (Lundqvist 

et.al. 2011). 

Den senaste nedisningen i Sverige skedde under en tid som i Nordeuropa kallas för Weichsel. Det är 

en glacial som började för 117 000 år sedan då de nordligaste delarna av Skandinavien började täckas 

av is (Gembert, 1996). 

Vid det globala LGM täcktes norra Europa av istäcket som sträckte sig från Irland i väst till utkanten 

på Taimyrhalvön i norra Ryssland. Detta massiva istäcke bestod av tre separata istäcken som påverkades 
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olika av utomstående effekter. Varefter avsmältningen fortgick utvecklades detta nordeuropeiska istäcke 

till tre skilda istäcken, varav det ena blev det Fennoskandiska istäcket (Stroeven, et.al. 2016). Det 

Fennoskandiska istäcket hade sin LGM (Last Glacial Maximum) för 22 000–18 000 år sedan, vid den 

tidpunkten hade inlandsisen sin maximala utbredning innan avsmältningen började. Under LGM var 

hela Sverige täckt av ismassorna. Därefter började avsmältningen och isen rörde sig norrut och inåt 

landet (Lundqvist et.al. 2011). Det Fennoskandiska istäcket har ett deglaciatiosmönster som avspeglar 

klimatologiska och geomorfologiska skillnader. Iskanten i de nordvästliga delarna av Sverige präglas 

av hög nederbörd reagerar enkelt mot variationer i klimatet och lämnar kvar detaljerat framträdande 

moräner och avsättningar av sediment i fjordar och dalar (Stroeven, et al., 2016).  

 

2.1.1 Glaciationens slutskede 
Postglacialtiden anses börja vid Holocen (11,7 Ka) då temperaturen steg kraftigt och ökade 

avsmältningshastigheten av inlandsisen. Postglaciala företeelser är bland annat den isostatiska 

landhöjning som pågår än idag. Det är en effekt av att det massiva istäcket med sin tyngd pressade ner 

jordskorpan. Det Fennoskandiska istäcket tros ha pressat ner jordskorpan mellan 800–1000 meter som 

mest. Landet höjs således för att nå sitt ursprungliga läge. En annan postglacial effekt är den högsta 

kustlinjen (HK), som är ett resultat från den havsnivåhöjning som blev av det fria smältvattnet. Stora 

delar av Sverige blev när isen försvann, dränkt av havet i stället och landskapet är fortfarande mycket 

nedtryckt från isen tyngd (Lundqvist et.al. 2011). 

Glaciala temperaturförhållanden påverkar deglaciationsmönstret, då varm- eller kallbottnade 

glaciärer har olika erosions och ackumulationsegenskaper. Isens temperaturförhållanden har en stor 

betydelse i bildandet av landformer och bevarandet av äldre landformer från tidigare glaciationer. En 

kallbottnad is kännetecknas av att den är bottenfrusen och deformation sker främst av isen. I en 

kallbottnad is kan erosion av underlaget enbart ske på en mycket mindre skala, som på en landskapsnivå 

är omärkbar (Atkins, 2013). Äldre landformer lämnas opåverkade och bevaras av en kallbottnad is i 

högre grad än av en varmbottnad. I en varmbottnad is kan isen förflytta sig med hjälp av bottenglidning. 

På grund av sin rörelse kan den erodera underlaget och radera tidigare bildade landformer ur landskapet. 

Ur det subglaciala smältvattnet kan ackumulation av sediment ske och landformer kan därför bildas 

(Kleman, 1994). 

De glaciärer som återfinns i Sverige idag är inte kvarlevor från den senaste istiden. Utan dessa 

glaciärer är en följd av senare klimatförändring (Lundqvist, 2004; Lundqvist, 2016). 

 

2.2 Distribution av kvartära jordtäcket 
Jordarterna i Sverige har mestadels tillkommit i samband med senaste nedisningen under Weichsel, eller 

i senare stadier efter istidens slut (Gembert, 1996). Under istiden samlades lösa material inuti isen på 

grund av isens erosiva egenskaper. Delar av berggrunden kunde ryckas loss och tidigare lösa 

sedimentavlagringar i form av vittringsmaterial ansamlades inuti isen. När isen sedan smälte föll dessa 

sediment ur isen och bildade ett jordtäcke med diverse landformer (Lundqvist, 2006). Distributionen av 

jordarter kan ses på SGU:s jordartskarta (Figur 2). 
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Figur 2. Karta över jordarterna i projektets valda område. Omarbetad från SGU:s jordartskartan (© SGU). 

 

2.3 Landformer 
Morän är Sveriges vanligaste jordart då den täcker ungefär 75% av Sveriges landyta (Gembert, 1996). 

Moränen bildades då lösa material och delar av den ytliga berggrunden plockades upp av inlandsisen 

som rörde sig över Sverige. När isen smälte avsattes dessa lösa material som ett nytt jordtäcke ovanpå 

berggrunden och blev det svenska moräntäcket. Moränen i Sverige förekommer i många olika former 

och varianter. Jordarten är osorterad eller inte helt och hållet sorterad och förekommer som ett täcke 

med mycket varierande kornstorlek och kantiga fragment (SGU, 2020). Det svenska moräntäcket 

varierar mycket och består av kornstorlekar där allt mellan stora block, grus, mo och ler förekommer. 

Kompositionen och kornstorleksvariationen på moräntäcket beror på isens transportsträcka, vilken de 

ingående bergarterna är samt innehåll av tidigare sediment från preglaciala vittringsprocesser. 

Klassificeringen av moränen görs baserat på dess innehåll och blockighet. Vid deglaciationen bildades 

även geomorfologiska formationer av moränen e.g. De Geermorän, Veikimorän och ändmorän (SNA, 

2009). 

 

2.3.1 Supraglaciala landformer 
Supraglaciala förhållanden råder ovanpå isen där landformen bildas på grund av avsättning i 

supraglaciala sjöar ovanpå isen (Johnson & Menzies, 2002).  

En supraglacial landform är moränplatålandskap, som i de norra delarna av Sveriges kallas 

Veikimorän. Till utseendet är moränplatålandskap uppbyggt av platåer med ryggar runt sig, som är går 

att urskilja från varandra genom sänkor mellan sig. Dessa sänkor är ofta vattenfyllda (SNA, 2009). 

Kanterna mellan platåerna och sänkorna är distinkta snarare än runda (Peterson & Smith, 2013). När det 

kommer till specifikt veikimorän i bergsmiljö hittas landformen i dalarna mellan bergen. Här saknar de 

ryggar runt sig men visar fortfarande tydligt upp platåer vilket är typiskt för veikimorän. Veikimoränens 

morfologi gör landformen enkel att kartera med hjälp av enbart tolkning av flygfoton. (Hättestrand, 

1998).  

 

2.3.2 Proglaciala landformer 
Proglaciala landformer bildas framför iskanten på en aktiv inlandsis. Sediment avsätts längs med 

isfronten vilket resulterar i moränryggar. Ändmoräner är den landform som bildas då isens 

tillbakadragande rörelse avstannat vilket genererar en större tillgång på material som faller ur isen vid 

avsmältning och därmed bildar en ryggform av morän parallell med iskanten. Om isen blir stillastående 

under en lång tid kan en större vall bildas vilken kallas för randmorän. Mindre former av ändmoräner 

kallas för De Geermoräner. De bildas innanför iskanten under avsmältningen till följd av årliga 

säsongsbetonade temperaturvariationer, under sommarhalvåret (SNA, 2009).  
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Isdämda sjöar är en proglacial sjö som bildas då inlandsisen släpper ifrån sig större isblock som 

blockerar isens vanliga dräneringsväg vilket skapar stora ansamlingar vatten och sjöar. Denna typ av sjö 

är mycket instabil då den kan brista och våldsamt svämma över stora områden. Rämnandet av isdämda 

sjöar sker när kraftbalansen rubbas. När sjöns vätsketryck överskrider istäckets tryck vid utloppet blir 

den isdämda sjön instabil och riskerar därför att brista. Spår av isdämda sjöar kan vara strandlinjer, 

deltan och glacifluviala rännor (Stroeven, et.al., 2016).  

 

2.3.3 Subglaciala landformer 
Subglaciala landformer är ett samlingsnamn för de landformer som bildas under isen (SNA,2009). När 

morän avsätts av isen kan storskaliga landformer träda fram i form av moränbacklandskap. Det finns 

olika typer av moränbacklandskap men de karaktäriseras av att de uppvisar massiva landskap med 

fastmark samt stora sjöar, alternativt våtmarker eller torvmarker. 

Drumliner är en landform med runda långsmala ryggar som ofta förekommer svärmvis i landskapet. 

De består av morän eftersom de bildas subglacialt. Drumliner kan också bildas runt ett topografiskt 

hinder, exempelvis en berghäll då kallas dessa för läsidesmoräner (Gembert, 1996). Drumlinerna bildas 

parallellt med isens rörelseriktning (SNA, 2009). Drumliner är en typ av glacial lineation (Peterson & 

Smith, 2013).  

Dödismorän bildas vid dödisavsmältning vilket betyder att morän som ansamlats i isen och sedan 

antingen fallit ned i glaciala sprickor eller att bottenmoränen tryckts upp i sprickorna. Detta efterlämnar 

ett landskap med moränkullar så kallat moränbacklandskap (Gembert, 1996). 

Ribbmorän beskrivs som ett område med återkommande moränryggar. Bildningssättet för 

ribbmoräner är omdiskuterat bland forskare, men de är huvudsakligen överens om att den bildats under 

deglaciation. Känt är att ribbmoränens ryggar är orienterade parallellt med iskanten när den drar sig 

tillbaka (Hättestrand & Kleman, 1999). Dessa förekommer med små jämna mellanrum och är 

orienterade vinkelräta mot isens rörelseriktning. Ribbmorän kan anta mängder av olika former och har 

av Dunlop & Clark (2006) klassificerat 16 olika typer av ribbmorän (Benn & Evans, 2010. s. 469), 

överlag är dock deras ryggar är ofta lätt böjda med den konkava sidan mot isen (Dunlop & Clark, 2006). 

Ryggarna är ofta lätt böjda med den konkava sidan mot isen (Hättestrand, 1997). Ribbmoräns mönster 

i landskapet är enkelt att känna igenom från flygfoton eller höjddata (Hättestrand, 1998). Vanligtvis 

förekommer ribbmorän i dalar och över flacka områden (Lundqvist et.al. 2011). Det brukar vara 

liknande storlek på ribbmoränerna över hela fältet där de förekommer. Avståndet mellan de individuella 

ryggarna av ribbmoränerna är även periodiskt vilket ger en regelbundenhet i deras morfologi. Vanligt 

förekommande att det vid ribbmoräner finns drumliniseringar (Dunlop & Clark, 2006). Om 

drumliniseringar förekommer i anknytning till ribbmoräner ligger dem i en vinkelrät riktning mot 

ryggarna av ribbmoränerna. Vilket då visar att de kan härstamma från en liknande isavsmältingsriktning 

(Hättestrand & Kleman, 1999). Hur exakt ribbmoräner bildas är diskuterat av forskare. Men överlag är 

det vedertaget att det är en landform som bildas subglacialt. En teori är att ribbmoräner bildas genom att 

sprickor skapas i den frusna moränen under isen, vilket är ett resultat av när gränsen mellan varm- och 

kallbottnad is rör sig vid isens reträtt under en deglaciation (Hättestrand & Kleman, 1999). I Sverige 

används oftast termen rogenmorän istället för ribbmorän. Termen används enbart i Sverige och 

härstammar från området Rogen i Härjedalen (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2022). 

 

2.3.4 Glaciofluviala landformer 
Den glaciofluviala geomorfologin har utvecklats av smältvattnets erosion eller ackumulation. 

Isälvsavlagringar bildas då vattnet som strömmande ur inlandsisen förde med sig lösa sediment ur 

isälvarna. När vattnet passerade mynningen minskade således flödeshastigheten och energin vilket 

gjorde att sedimenten avsattes (SGU, 2020). 

Rullstensåsar är avlånga ryggformer som bildas vid isälvsmynningen. De är landformer som visar 

subglaciala dräneringsvägar och är ofta välbevarade landformer i landskapet (Hooke, 2020). När isen 

smälter och drar sig tillbaka faller tidigare uppsamlat sediment ur isens mynning. Detta sker när vattnets 

bärande förmåga förloras till följd av minskad energi och flöde i vattnet. När energin i vattnet minskar 

faller sedimenten ur vattnet (Hooke, 2020). De tyngre sedimenten faller ner till botten först och finare 

sediment lägger sig sedan ovanpå. De förekommer i landskapet som enstaka eller flertalet parallella 

ryggar. Längden på rullstensåsarna varierar från meterlånga till tiotals kilometer (Stroeven et.al. 2016). 

Isälvssediment i form av sand och grus är en vanlig naturresurs som används i bygg- och 
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anläggningsbranschen. Tillgången är god i rullstensåsar och därav anläggs grustag vid rullstensåsar. Det 

är dock inte en oändlig resurs utan det finns en begränsad tillgång på isälvsmaterial eftersom 

rullstensåsarna endast bildas vid glaciationer. Rullstensåsarna är också en viktig del i reningsprocessen 

för vatten. Regnvatten infiltreras genom åsar i en naturlig reningsprocess innan den når grundvattnet 

och kan utnyttjas (SGU, 2020). 

I terräng med hög relief hittas slukåsar i riktning ner för sluttningar på bergen. Slukåsar är grusåsar 

i liten storlek som uppkommit under tiden avsmältningen av isen ägde rum. Då vattnet som smält tagit 

sig ner i sprickor som uppkommit i ytan mellan underlaget och själva isen (Lundqvist, 2006).  

Laterala smältvattenrännor visar upp var iskanten innan varit. Laterala smältvattenrännor är ett 

översiktligt begrepp för att beskriva rännor bildade av smältvattnets erosion, där vatten har smält och 

runnit längs med iskanten (Benn & Evans, 2010). Smältvatten rinner således i rännor vid bergssidorna 

vilket eroderar berget och resulterar i skvalrännor. De kan antingen bildas i berg eller i mer lätteroderade 

jordar som morän (Lundqvist, 2006). I en morän kan rännorna således utveckla ett mer böljande och 

meandrande utseende. Längs med bergssidorna har rännorna en mer distinkt riktning. Denna typ av 

subakvatisk avsmältning kan ge upphov till skvalrännor. Dessa bildas när smältvatten från isen tar sig 

fram längs med glaciärens sidor, mellan själva isen och de närliggande marken. Skvalrännornas rikting 

visar hur isens yta har sluttat när avsmältningen skett. Bildas ofta som serier av flera skvalrännor, 

eftersom avsmältningen av isen rört sig nedåt. (Gembert, 1996).  

 

2.4 LiDAR och geografiska data 
Den traditionella metoden för att kartera landformer har varit att observera dem i fält eller genom att 

tolka flygbilder. De senaste decennierna har en ny metod växt fram som komplement till dessa 

traditionella sätt. LiDAR (Light Detection and Ranging) är en metod för fjärranalys som använder sig 

av luftburen laserskanning, där vegetation och andra störningsmoment kan skalas bort. Detta bidrar till 

att enbart själva markytan blir synlig i höjdmodellen (Slatton, et al., 2007). Skanningspunkterna 

interpoleras sedan till ett sammanställt DEM-raster (Wehr & Lohr, 1999) som kan användas för att 

projicera en terrängskuggningsmodell. Användningen av LiDAR sparar tid och pengar när det kommer 

till kartering av områden. Gränser mellan olika landformer kan digitaliseras med hög precision och bidra 

till att gamla kartor kan förbättras (Johnson, et al., 2015).  

Vad som påverkar hur en terrängskuggning av en höjdmodell ser ut är tre stycken olika parametrar: 

riktning (azimuth), höjd (altitude) samt z-värde. Rikting påverkar från vilket håll som solen ska belysa 

rastret. Höjden bestämmer i vilken infallsvinkel som solen belyser, den vinkel det ska vara mellan solen 

och den yta som ska belysas. Både rikting och höjd anges i grader. Z-värdet är ett mått på skuggningens 

storlek, som anpassar skuggningen efter höjdvärderna. Ju högre z-värde desto mer överdriven skuggning 

ges rastret (Lantmäteriet, 2020). Denna skillnad i hur höjdmodellen kan ljussättas är en betydande faktor 

när det kommer till karteringen av landformer. Eftersom dessa tre faktorer påverkar upplevelsen av 

landskapet. Förändra, tydliggöra eller överdriva vissa former medans andra kan döljas, förvrängas eller 

helt och hållet inte synas.  

Nationell höjdmodell från Lantmäteriet (u.å.) baseras på LiDAR data och kan användas för att på ett 

nytt och effektivt sätt kartera landformer i områden som är svåråtkomliga eller täckta av mycket 

vegetation, vilket innan gjort de svåra att kartera. Därför kan detta set av data användas när det kommer 

till geomorfologiska analyser av landskapet, genom användning av det i GIS. Denna användning av 

LiDAR ger en helt ny nivå av detaljrikedom på karteringen, och skapar möjligheter för innan oupptäckta 

landformer att karteras (Dowling et. al, 2013). Landformer som är för små för att synas på topografiska 

kartor eller är otydliga i fält kommer fram med användningen av LiDAR-baserade höjddata (Johnson, 

et al., 2015). På så sätt möjliggöra för nya tolkningar av hur landskapet uppkommit. Exempel på detta 

är landformer Murtoos som de senaste åren kartlagts i Sverige samt Finland med hjälp av LiDAR (Ojala, 

et al., 2019).  

 

3. Metod & Data 
Nedan följer en beskrivning av vilken data som tillhandahållits och vilka metoder som använts för att 

kartera landformer. Tidigare studier som använt sig av metoder att kartera med LiDAR användes som 

inspiration för utformningen av tillvägagångssättet (Peterson, et al., 2017: Dowling et. al, 2013). Vid 

val av hur indelningen av landfomerna till karteringen skulle ske, hämtades inspiration från Sveriges 
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Geologiska Undersöknings kartering av istida landformer (Peterson & Smith, 2013). De glaciala 

landformerna delades upp i olika grupper baserat på deras uppkomstmiljö. Dessa grupper är: 

supraglacial, proglacial, subglacial samt glacifluvial. Supraglacial, proglaical och subglacial ingår alla 

tre i kategorin glaciala landformer. 

LiDAR-data erhölls från Lantmäteriet. Datan som laddades ner var: Markhöjdmodell Nedladdning, 

grid 1+. Vilket är en höjdmodell med 1 m upplösning i rasterformat, som är baserad på den nationella 

höjdmodellen. Metadatan för denna är insamlad med luftburen laserskanning samt har 

koordinatsystemet SWEREF 99 TM, höjd RH 2000. Annan data som användes för att underlätta 

karteringen var: Ortophoto RGB 0,5 m, Berggrund 1:50 000-1:250 000 2021, Jordarter 1:25 000 2021.  

Den nedladdade höjddatan lades in i ArcMap, där den bearbetades ihop till ett raster genom 

ArcToolbox-verktyget Mosaic to new raster. Det nya rastret gavs pixeltyp 32 bit Float. Efter detta 

användes ArcToolbox-verktyget Hillshade för att skapa terrängskuggning. Parameter som angavs var: 

Azimuth 315, Altitude 45 och Z-värde 1. Höjddatan över området delades in i 25 stycken lika stora 

rutor, genom ArcToolbox verktyget Create Fishnet. Verktyget 3D Analyst Tool användes i ArcMap för 

att ta fram höjdprofiler på vissa av landformerna. Detta för att urskilja vilken typ av landform det rörde 

sig om.Varje ruta gicks igenom översiktligt för att identifiera vilka typer av landformer som förekom i 

området. När en landform identifierades markerades denna ut i ett polygonlager. Vid bedömning och 

tolkning av vad för landformer som hittats med hjälp av LiDAR användes redan karterade landformer 

från andra studier i andra områden. Där med säkerhet just landformerna i fråga blivit karterade. Exempel 

på hur landformer kan framkomma genom användandet av LiDAR data visas av Johnson, et al. (2015) 

där exempel på specifika landformers utseende i LiDAR visas upp och exemplifieras.  

 

3.1 Begränsningar 
De olika geomorfologiska strukturerna som fokuserades på under karteringen var: supragalcial, 

proglacial, subglaciala samt glacifluviala. Enstaka moränryggar karterades samt vissa av moränryggarna 

i ribbmoränen. I karteringen av moränryggar gjordes ingen specifik indelning med avseende på 

bildningssätt. Till rännor hör samtliga smältvattenrännor som bildats av smältvattnets erosion, både 

laterala smältvattenrännor och skvalrännor. Till åsar hör både rullstensåsar och slukåsar. 

De supraglaciala- och subglaciala landformerna karterades som polygonlager medan de proglaciala- 

och glacifluviala landformerna karterades som linjeobjekt. 

 

 
Figur 3. Diagram över indelningen av landformerna 

 

4. Resultat 
Resultatet består av en karta som uppvisar de identifierade landformerna i området (Figur 4). Med det 

skapade rastret innehållande terrängskuggning som bakgrund och landformerna utmarkerade ovanpå 

det. Supraglaciala landformer visar upp veikimorän, proglaciala landformer uppvisar moränryggar, 

subglaciala landformer identifierar ribbmorän och de glacifluviala landformerna delades upp i tre 

underkategorier: dödisgrop, ränna samt ås (Tabell 1). Sju stycken områden av särskilt intresse valdes ut, 

där förstoring av dem togs fram och markerades ut (Figur 5–11). 

Vid val av utformning på den producerade kartan följdes Sveriges Geologiska Undersöknings råd 

om att efterlikna och följa deras utformning på kartor för att på så sätt underlätta för forskare eller andra 

aktörer (Peterson & Smith, 2013). Ett liknande visuellt utseende gör kommunikation och spridning av 

kartorna lättare. 
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Figur 4. Området som karterats med identifierade landformer utmarkerade enligt legend. Visat i ArcGIS med 

terrängskuggning som bakgrund. Förstorade områden kan ses i Figur 5-11 i rapporten. (© Lantmäteriet). 

 

De identifierade landformerna sammanställdes i en tabell, där antalet karterade landformer är 

redovisade. Sammanlagt karterades 324 landformer ut (Tabell 1). Noterbart är att proglaciala 

moränryggar har karterats ut i ribbmoränområden. Dessa bör ej förväxlas med linjelagret för proglaciala 

landformer kvarstår för att förtydliga ribbmoränens ryggar. I området karterades flest rännor, följt av 

moränryggar och två områden i nära anslutning till varandra uppvisade veikimorän. 

 
Tabell 1. Antal identifierade landformer som blivit karterade. 

Landform Antal 

Supraglacial (Polygon) 2 

Veikimorän 2 

Proglacial (Linje) 128 

Moränrygg 128 

Subglacial (Polygon) 9 

Ribbmorän (e.g. Rogenmorän) 9 

Glacifluvial (Linje) 185 

Ås 27 

Ränna 157 

Dödisgrop 1 

 

Veikimorän identifierades i den södra delen av områdets omfång (Figur 5), som två områden i nära 

anslutning till varandra. Moränryggar karterades ut dalgångar i anslutning till ribbmorän samt i högre 

relief-områden vid nutida glaciär (Figur 6). Områden med ribbmorän fanns nästan uteslutandes i 

dalgångar med vattenansamlingar (Figur 7). Rännor identifierades på många olika ställen i området. 
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Mest prominenta i anslutning till sluttningar. Två stycken olika utseenden på dessa rännor kunde ses. 

En typ av rännor som visade upp ett meandrade beteende (Figur 8). Den andra längs med bergväggar, 

som uppvisade ett rakt utseende (Figur 9). Åsarna som kartlades var även utspridda över området. Till 

största delen i sluttningar till dalgångar. Inom åsarna identifierades åsar (Figur 10) och även slukåsar 

(Figur 11). 

 

 
Figur 5. Veikimorän markerat med röd linje, visat med terrängskuggning. Kartposition A i Figur 4. (© 

Lantmäteriet). 
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Figur 6. Nutida glaciär i bildens mitt, moränrygg uppe till höger markerad med röd linje. Visat med 

terrängskuggning. Kartposition B i Figur 4. (© Lantmäteriet). 

 

 
Figur 7. Ribbmorän i bildens mitt, markerat med röd linje. Visat med terrängskuggning. Kartposition C i Figur 4. 

(© Lantmäteriet). 
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Figur 8. Laterala smältvattenrännor, med meandrande utseende. Visat med terrängskuggning. Kartposition D i 

Figur 4. (© Lantmäteriet). 

 

 
Figur 9. Skvalrännor längs med bergvägg, i NV-SÖ dippande riktning. Röd linje visar strandvall och blå linjer 

visar skvalrännor. Visat med terrängskuggning. Kartposition E i Figur 4. (© Lantmäteriet).  
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Figur 10. Ås placerad i väst-östlig riktning, visat med terrängskuggning. Kartposition F i Figur 4. (© 

Lantmäteriet). 

 

 
Figur 11. Slukåsar längs med bildens mitt, markerade med röd ring, i riktning N-S. Visat med terrängskuggning. 

Kartposition G i Figur 4 (© Lantmäteriet). 

 

 

5. Diskussion  
I undersökningsområdet karterades sammanlagt 324 landformer. Genom att sammanställa deras 

utbredning och orientering på en karta kan slutsatser dras om deglaciationens riktning.  

Totalt valdes sju områden att rikta fokus mot då de var av särskilt intresse, benämnda A till G, dess 

placering inom det karterade området kan ses i Figur 4. De olika landformerna som dessa förstorade 

områden visar upp kommer diskuteras i nästkommande stycken.  
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5.1 Förstorade områden 
5.1.1 Veikimorän 
Område A (Figur 5) visar ett av de två karterade områden med Veikimorän. Den påvisar karaktäristiska 

kännetecken med platåer och sänkor och distinkta branter mellan dessa. Veikimoränen är omdiskuterat 

bland forskare som ännu inte vet med säkerhet hur den bildas. Eftersom den bildas av avsättning i 

supraglaciala sjöar kan den inte säga något specifikt om isens deglaciationsriktning.  

Veikimorän är en relativt ovanlig landskapsform, därav skulle dessa platåer kunna tolkas annorlunda 

efter att ytterligare observationer utförts på platsen. Enbart baserat på terrängskuggningen, uppvisar 

platsen ett karaktäriskt utseende för veikimorän. Noterbart är att ett område som är känt för Veikimorän 

ligger ca 100 km från det karterade området, strax norr om Gällivare. Vilket då skulle kunna styrka att 

det är just veikimorän som har karterats.  

 

5.1.2 Moränryggar 
Område B (Figur 6) visar ett område där en moränrygg har karterats, så kallad sidomorän. Denna har 

bildats på grund av nuvarande avsmältning av dagens glaciärer och kan inte korreleras till deglaciationen 

av det fennoskandiska istäcket. Moränryggar bildas parallellt med iskanten, genom avsättning av 

sediment. Vilket uppvisar att isen bör ha avsmält i riktning V till Ö eller Ö till V, då rikting på de 

karterade moränryggarna överlag är sträckta från N till S.  

I dalgångarna i området har proglaciala landformer, moränryggarna, karterats ovanpå de subglaciala 

landformerna, ribbmorän. Detta gjordes för att tydliggöra i vilken riktning som moränryggarna i området 

sträcker ut sig. 

 

5.1.3 Ribbmorän 
Område C (Figur 7) visar ett av de karterade områden för subglacial ribbmorän. Ribbmorän var den 

enda typen av subglaciala landformen som identifierades i området. De lokaliserades till de större 

dalgångarna, där flertalet moränryggar med ett sammanhängande mönster observerades. Vilket tyder på 

att det rör sig om ribbmorän istället för enskilda moränryggar.  

Böjningen på ryggnara av de ribbmoränen som identifierats under denna kartering är svåra att tolka 

på detaljnivå, eftersom de oftast förekom i dalgångarna, som till stor del är vattenfyllda vilket täcker 

ryggarna, eller har bidragit till att tydliga former eroderats bort. Ryggarna på ribbmoränen sträcker sig i 

N till S syns, men vad som är den konkava sidan av ryggarna var svårtolkat. Därför gav denna kartering 

en bild av att deglaciationen rört sig vinkelrätt i förhållande till N och S, men ingen tydlig indikation på 

om deglaciationen rört sig V till Ö eller Ö till V, om Dunlop och Clarks (2006) tolkning följs.  

 

5.1.4 Rännor 
157 rännor karterades ut i området. Två specifika platser med karterade rännor har valt att förstoras och 

diskuteras eftersom deras utseende skiljer sig markant. Område D (Figur 8) visar laterala 

smältvattenrännor med en meandrande form. Detta beror på att vatten har eroderat sig igenom morän.  

Genom att noggrannare studera det centrala området omkring Figur 8 D kan en vattendelare 

identifieras. Rännorna i området följer topografin snarare än den bedömda isriktningen. Denna typ av 

landform är ett resultat av smältvattnets erosion. Det topografiska hindret tvingar smältvattnet att välja 

en ny väg som den eroderar sig fram genom. Jordarten i området är morän vilket ger den en 

karaktäristiskt meandrande utseende för att den enklare kan erodera jordtäcket. Vatten som får flöda fritt 

rör sig nedför en sluttning vinkelrätt mot höjdkurvor som med sina isolinjer visar på ekvivalent höjd 

(Hooke, 2020). 

 Område E (Figur 9) visar skvalrännor som har bildats i berg vilket ger rännorna en mer rak och 

distinkt riktning. För att kunna särskilja dessa skvalrännor från strandvallar bildade av isdämda sjöar, 

kan höjdkurvor göras med hjälp av verktyget 3D Analyst Tool i ArcMap. Genom att dra en linje tvärs 

över eller längs med en skvalränna kan en höjdprofil skapas (Figur 12). Dessa tenderar att luta lätt nedåt 

till följd av att iskanten under deglaciation är svagt lutade mot fronten av isen. Skvalrännor tolkas då 

som spår efter iskanten position under avsmältningen och är en viktig landform när det kommer till att 

avläsa i vilken riktning som deglaciationen har skett. Skvalrännorna i Figur 12 lutar nedåt mot Ö vilket 

indikerar att isen har rört sig mot V.  
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Strandvallar bildas till följd av isdämda sjöar och har ett liknande utseende som skvalrännorna i 

terränskuggningen. En markant skillnad är dock att en strandvall inte bör luta alldeles för mycket, 

eftersom vattenytan på sjön är horisontell, men en lätt lutning kan vara en följd av landhöjningen. En 

höjdprofil i sluttningsriktningen längs en strandvall bör även visa flertalet vallar för att indikera 

strandvallar. Regnéll et.al. (2019) har gjort en liknande kartering i samma område som detta projekt 

karterat. Där de studerat tidigare isdämda sjöar med hjälp av att kartera strandvallar. Baserat på den 

studien av förekomsten av relikta isdämda sjöar i området skulle Figur 9 kunna uppvisa strandvallar 

istället för rännor, vilket kan tolkas som att de linjära formerna skulle kunna vara strandlinjer, som 

härstammar från tidigare isdämda sjöar. Något som dock säger emot detta är att de linjära former som 

karterades lutar 35 meter nedåt åt öst och är ungefär 2000 meter långa (Figur 12). Denna lutning 

motsäger att det skulle vara strandlinjer. Dock poängterar Rengéll et.al. (2019) att de strandlinjerna som 

de karterat har en lutning till följd av landhöjningen i området. De har gjort en projektion för att 

kompensera för denna landhöjning. Enligt de höjdkurvor som vi gjort (Figur 12) är lutningen på 

landformerna för kraftig för att möjligtvis kunna klassas som strandlinjer. I en höjdkurva gjord från hög 

topografi till låg topografi visar inte heller några tydliga platåer som kan indikera strandvallar. I 

jämförelse med andra områden där strandvallar är kända kan inte likheter heller dras.  

Det som vi har karterat som skvalrännor dippar mot öst vilket motsäger deglaciationsrikntningen 

som Regnéll et.al. föreslår (2019) och går istället i riktning mot det som Kleman (1997) föreslår, att 

deglaciationen rört sig från öst till väst. Dock skulle den översta vallen markerat med röd färg i Figur 9 

kunna vara en strandvall eftersom den inte lutar lika mycket som de övriga markerade med blått. 

Höjdprofilen för denna möjliga strandvall (Figur 13) lutar endast 5 meter i höjdled på 1000 meter i sidled 

vilket skulle kunna motiveras bero på landhöjningen i området. En höjdprofil gjordes även tvärs över 

denna strandvall för att studera om den påvisar det platå-likt karaktäristiska draget hos strandvallar 

(Figur 14). 

 

 
Figur 12. Höjdprofil längs med en skvalränna från Figur 9 (©ArcMap). 

 

 
Figur 13. Höjdprofil längs med en strandvall från Figur 9 (©ArcMap). 
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Figur 14. Höjdprofil tvärs över en strandvall, från Figur 9 (©ArcMap). 

 

5.1.5 Åsar 
Inom kategorin åsar, har två olika typer valt att diskuteras. Rullstensås (Figur 10) och slukåsar (Figur 

11). Rullstensåsar är orienterade i isens riktning, vilket gör att rullstensåsen som karteras ut i förstoring 

av område F uppvisar en deglaciationsriktning från Ö till V eller V till Ö. Samtliga karterade slukåsar 

är orienterade vinkelrätt med höjdkurvorna förutom i det förstorade området G. Där slukåsarna är 

belägna på en sluttning men inte är perfekt orienterade nedför sluttningen, utan snarare sträcker sig med 

höjdkurvorna än vinkelrätt ifrån dem (Figur 15). Med tanke på att slukåsar bildas i terräng med hög 

relief och i sluttningens riktning avviker detta område från principen för vart slukåsar hittas. De följer 

således inte mönstret med höjdkurvorna. Dock har dessa åsar ett karaktäristiskt utseende med vad som 

tidigare studier observerats som slukåsar genom användandet av terrängskuggning baserat på LiDAR. 

Med detta i åtanke skulle dessa åsar kunna härledas till att vara någon form av moränrygg, då 

orienteringen på dessa överensstämmer med den översiktligt bedömda isriktningen, V-Ö eller Ö-V. 

 

 
Figur 15. Karterade slukåsar i grönt, från Figur 11. Uppvisade ovanpå höjdkurvor. Omarbetning av allmänna 

kartan (© Lantmäteriet). 

 

5.2 Tolkning av deglaciationsrikting 
Under den senaste istiden var stora delar av glaciären var kallbottnad i vilken erosion och ackumulation 

är minimal eller obefintlig (Kleman. et.al., 1997). Detta innebär att de karterade landformerna inte med 

säkerhet bildades under den senaste deglaciationen under Weichsel. Då erosionen är minimal i en 

kallbottnad glaciär kan relikta landformer bevaras från tidigare glaciationer. Under detta projekt har 

endast en geomorfologisk kartering basert på LiDAR data gjorts. Vilket försvårar härledningen till 

vilken av de tidigare nedisningarna som landformerna härstammar ifrån. För att göra en kronologisk 

datering av landformerna krävs andra analysmetoder, som kol-14-metoden där spårning av organiskt 

material och dess sönderfall kan ge en tidsangivelse (Stroeven et.al. 2016). 

 Genom att känna till olika landformers bildningssätt och avsättning av sediment i förhållande till 

isen kan deras placering i landskapet ge indikationer på hur isen har rört sig. Enligt tidigare forskning 

av Kleman (1992) tros den senaste glaciationen ha smält mot de östra delarna av Sarekmassivet. Denna 

teori kan utmanas något av Regnéll et.al. (2019) där spår från isdämda sjöar har studerats öster om 
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Sarekmassivet, och indikerar att det sista kvarvarande istäcket under Weichsel istället fanns ännu längre 

öster om Sarekmassivet. När det kommer till karteringen som gjorts under omfånget för detta projekt, 

kan en översiktlig studering avläsa en deglaciationsrikting som generellt sträcker sig öst till väst i 

området, baserat på positioneringen av de karterade landformerna.  

 

5.3 Felkällor 
Arbetet utfördes enbart med hjälp av digitalt kartmaterial från området. För att göra en fortsättning på 

denna kartering skulle en tillhörande fältexkursion till området vara mycket givande. Vars syfte skulle 

vara att kontrollera de karterade landformerna ute i fält. Dock skulle en fältkartering vara svår och 

krävande med tanke på att terrängen i Sarek till stor del är mycket svårtillgängligt fjällområde. Omfånget 

av områdets storlek kan ha bidragit till att landformer som förekommer i området inte blivit identifierade 

under detta projekt. Samt landformer som inte uppvisar “ideala” utseende kan ha missats. Eftersom 

arbetet utfördes enbart baserat på LiDAR, valdes i största grad enbart övergripande samlingsnamn på 

landformerna som karterades ut. Som med fältobservationer som komplement skulle kunna identifieras 

tydligare.  

 

6. Slutsats 
 

● Baserat på de karterade landformerna kan det översiktliga deglaciationsmönstret i området  

tolkas gå från Ö till V. Då specifikt skvalrännornas lutning indikerar att isen har avsmält och 

rört sig mot V. 

● Inom omfånget för detta projekt har inte något fokus lagts på om de karterade landformerna är  

spår från den senaste istiden eller ej. Vilket vidare studier bör gå in på för att på ett mer 

konkret sätt kunna bedöma deglaciation som skett i området.  

● Att identifiera landformer med LiDAR är ett modernt, smidigt och förmånligt sätt att kartera  

landformer i landskapet. Metoden bör kompletteras med fältundersökningar, för att ge en så 

korrekt kartering som möjligt. Ett exempel är som förarbete för att planera inför 

fältobservationer. 

● Mer exempelbilder på landformers utseende i LiDAR bör tas fram för att underlätta kartering  

och tolkning av landformer i framtida arbeten.  

 

Tack 
Vi vill tacka vår handledare Rickard Pettersson för idén till projektet och allt stöd under arbetets gång. 

Hans kunskaper har inspirerat oss att vidareutveckla vårt engagemang för geomorfologi och 

landskapsutveckling. 
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Bilaga 

 
Bilaga 1. Karterade landformer i området. Se legend för beskrivning.  
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