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Using LiDAR for mapping karst on the island of Gotland, in the Baltic Sea – a methodology study 

Förord 

Detta är ett examensarbete i Biogeovetenskap, 15 hp vid Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi (INK), Stockholms universitet. Studien genomfördes under vårterminen 2015, den 27 
april till den 12 augusti. Handledare för examensarbetet var Clas Hättestrand, professor i naturgeografi 
vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. Examinator var Lars-Ove Westerberg, 
universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. 

Christine Stocklassa Palmlöv 

Stockholm den 12 augusti 2015. 

Abstract 

LiDAR (Light Detection and Ranging) is an active remote sensing system which is used to map the 
surface of the Earth and which can be processed to show the ground surface under the canopy cover. 
The aim of this study is to examine if LiDAR can be used as a method for mapping karst on the island 
of Gotland, what kind of karst morphologies may be identified and their geographical distribution. 
LiDAR was visualized in the computer platform ArcGIS and in ArcMap version 10.3 (Esri). More 
than 2000 karst objects were mapped using LiDAR. Of these, eight different locations including 34 
potential karst objects were chosen for field control. Six different classes of karst have been identified 
including three classes of dolines. The results show that LiDAR can be used for mapping karst, 
especially the bigger karst morphologies which are easier to identify. The results from the field control 
show that 45 % of the small dolines, 43 % of the medium sized dolines and 33 % of the large dolines 
which has been mapped in LiDAR were actual dolines. For larger scale karst morphologies the success 
rate was almost 100 %. The method did not lend itself well to identification of sinkholes, most likely 
related to the very small size of these on Gotland. 

Keywords: LiDAR, ArcGIS, karst, dolines, methods, mapping, identification, Gotland. 
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1. Inledning 

1.1. Karst 
Forskning och kunskap om karst är viktig eftersom karst är en vanlig kemisk vittringsform som 
förekommer i områden med karbonatberggrund. Karst finns i många länder, bland annat i USA, Kina, 
Slovenien, Italien och Frankrike. Kolsyra från regnvattnet löser upp karbonater i berggrunden. När 
regnvattnet transporteras genom jordlagren tar det upp ytterligare koldioxid från det organiska 
materialet. I kontakt med kalkstensberggrunden sker upplösning av karbonater och karstifiering kan 
ske (Sheen, 2000).  
 
Vanliga karstformer är karstgrottor, slukhål, doliner och underjordiska dräneringssystem (Kaligarič & 
Ivajnšič, 2014). De flesta publikationerna som behandlar ämnet karst studerar huvudsakligen 
karstgrottor (Weischampel et al., 2011; Sauro et al., 2013; Hämmerle et al., 2014), slukhål (Gutiérrez 
et al., 2014; Kobal et al., 2015) och doliner (Theilen-Willige et al., 2014 ), i en del fall även tornkarst 
(Waltham, 2008) och sprickkarren (Lundberg, 2013). Flertalet publikationer är från USA, Kina, 
Slovakien, Frankrike och Tyskland eftersom dessa länder har en stor utbredning av karst.  
Det är viktigt att känna till den geografiska utbredningen av karst eftersom karstområden kan innehålla 
grundvattenakvifärer som är av betydelse för grundvattentillgångarna i samhället (Perttu et al., 2012). 
Grundvattenakvifärer bildade i karbonatberggrund har en ökad föroreningsrisk då berggrunden är 
mycket permeabel samt en ökad risk för markradon (Erlström et al., 2009). Det är därför viktigt att 
känna till var dessa grundvattenakvifärer är belägna. Det är även viktigt att ha kunskap om 
utbredningen av karst för att kunna göra riskbedömningar över t.ex. riskerna med slukhål inom 
infrastruktur och samhälle och därmed kunna förebygga skador och ekonomiska förluster (Currens et 

al., 2012; Zhu et al., 2014). Karstgrottor bestående av droppstenar är ett viktigt klimatarkiv som kan 
studeras för att få en förståelse för hur klimatet på jorden har förändrats under längre tidsperioder (Van 
Beynen et al., 2004; Fairchild & Baker, 2012). Karstgrottor är även viktiga ur ett arkeologiskt 
perspektiv (Day, 1996; Bernardini et al., 2013) eftersom dessa kan ha fungerat som boplats för 
människor. Genom studier av karstgrottor kan man studera människans utveckling och migration.  
 
Av världens landyta är 7-10 % karstifierad (Angel et al., 2004), medan endast 1 % av Sveriges yta är 
karstifierad (Engh, 1980). Enligt Engh (1980) är karstifieringen troligen större än detta eftersom all 
karst på jorden inte är utforskad. Det största karstområdet i Norden finns i Mo i Rana i Norge 
(Knutsson & Morfeldt, 1973). Områden med karst i Sverige utgör enbart en liten del av all karst på 
jorden. I andra länder är karstformerna vanligen större och kan orsaka större samhällsskador. 
 
I Sverige finns kalkstensberggrund främst i södra Lappland (Björkliden), Dalarna, Jämtland, 
Härjedalen, Skåne, Östergötland (Vättern) och i platåbergen i Västergötland. Berggrunden på Öland 
och Gotland består även av kalksten (Engh, 1980) vilket är en viktig förutsättning för karstifiering. 
Störst förekomst av karst i Sverige finns i fjällkedjan i området runt Torne träsk. Förekomsten av karst 
är även stor i södra Västerbotten och i nordvästra Jämtland, i den s.k. Korallgrottan i 
Bjurälvskalkstenen (Knutsson & Morfeldt, 1973).  
 
Lummelundagrottan på Gotland är den mest studerade karstmorfologin i Sverige (Lundevall, 1965; 
Engh, 1980). Gotlands begränsade grundvattentillgångar är en av anledningarna till att det är av 
betydelse att känna till utbredningen av karst. Många arter av flora och fauna är även beroende av 
karst för sin fortlevnad då karst kan utgöra refugier för dessa arter (Day, 1996). 
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1.2. Problemställning och syfte 

 
I Sverige är karst koncentrerat till bl.a. Gotland (figur 4), men det är dåligt känt precis var eftersom 
man tidigare endast har kunnat kartera karst genom fältstudier och dessa är svåra att göra heltäckande. 
Men numera finns det LiDAR-data som i andra områden på jorden används för att kartera karst. Det 
finns därför en anledning att testa detta även i Sverige och på Gotland. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka följande frågeställningar; 

• Hur kan LiDAR användas för att kartera karst på Gotland? 
• Vilka typer av karst kan man då identifiera och vilken geografisk placering har dessa? 

 
Studien avser att bidra till utvecklandet av nya karteringsmetoder för identifiering av karst samt ökade 
kunskaper om karst i Sverige. 

2. Bakgrund 

Ordet karst kommer från det slaviska ordet Kras som betyder naken stenig mark (Engh, 1980). Ordet 
är av preindoeuropeiskt ursprung. Den första kända studien om karstgrottor är daterad till år 825 f.Kr i 
Assyrien (Engh, 1980). Ordet karst härstammar från kalkstensplatån Karst mellan Slovenien och 
Kroatien (Kaligarič & Ivajnšič, 2014; Mihevc et al., in prep.).  

Karst och karstlandskap bildas när karbonatbergarter, t.ex. kalksten och dolomit löses upp genom 
kemisk vittring med kolsyra (Wang et al., 2014) i en kemisk process (korrosion) som kan beskrivas 
enligt följande reaktionsformel; 

CaCO3 (kalksten) + H2O + CO2 ↔ Ca (HCO3)2 (Sheen, 2000; Zhou et al., 2015).  

Kolsyra bildas när atmosfärens koldioxid (CO2) löser sig i regnvatten enligt följande reaktionsformel 
(Wang et al., 2014);  

CO2 + H2O ↔ H+ + HCO3
- 

När regnvattnet transporteras genom jordlagren tillsätts ytterligare koldioxid från det organogena 
materialet som brutits ned och i kontakt med karbonatberggrunden startar upplösningen och 
karstifiering kan ske. 

Den kemiska vittringen av kalksten bildar inga sekundära material eller restprodukter utan 
vittringsprodukten är lösta joner, vilket är anledningen till att grundvattnet och vattendragen på jorden 
är rika på kalciumjoner (Ca2+) och bikarbonatjoner (HCO3

-) (Wang et al., 2014).  

Enligt Engh (1980) krävs fyra särskilda förhållanden för att synlig karst ska uppstå: 1. Det krävs att 
kalkbergarten är tillräckligt ren. 2. Berggrunden får inte täckas av mäktiga lösa avlagringar.                     
3. Berggrunden får inte täckas av lösa avlagringar med en hög kalkhalt. 4. Det får inte förekomma 
några andra formbildande processer som kan dominera över karstvittringen. 

För att karstifiering skall ske krävs det även att bergarten är av en viss karaktär. Karst bildas enbart i 
karbonatbergarter som kalksten och dolomit samt i evaporiter som t.ex. gips, anhydrit och stensalt. 
Under särskilda förhållanden med extrem tropisk fuktighet kan karst uppstå även i kvartsiter (Bögli, 
1980). Pseudokarst är en erosionsform som bildats i andra bergarter än kalksten (Engh, 1980). Detta är 
en karstform som inte samtliga forskare anser skall definieras som karst. 
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Det finns två typer av karst, den ena uppstår genom kortvarig karstvittring av den övre 
berggrundsytan, s.k. karren, dvs. mindre karstmorfologier. Den andra typen av karst uppstår när 
berggrunden utsätts för långvarig vittring. Detta kan ge upphov till bildandet av grottsystem och andra 
större landformer (Ford & Williams, 1989). Slukhål bildas i välutvecklade karstlandskap och leder 
ofta till problem vid t.ex. samhällsplanering eftersom områden av denna karaktär har en ökad risk att 
kollapsa (Currens et al., 2012). Mammutgrottan i Kentucky i USA (540 km lång) är världens största 
karstsystem (Groves & Meiman, 2005). En annan karstformation är doliner, cirkulära depressioner 
som bildats genom berggrundsytans långvariga vittring eller genom kollaps av underjordiska 
kalkstensgrottor. För att bildningen av karst skall ske krävs det att berggrunden består av sprickor, 
sprickzoner eller skiktfogar där surt regnvatten kan tränga igenom och starta erosionsprocessen som 
leder till vittring (Knutsson och Morfeldt, 1973). Den hydrologiska cykeln och bergartens porositet är 
ett betydande element för graden av karstifiering (Ford & Williams, 1989). 

2.1. Definitioner och karstklasser 

Definitionen av karst varierar. Enligt vissa publikationer är karst enbart de spricksystem som bildas i 
karbonatberggrund. I SGUs beskrivning till regionala berggrundskartan över Gotland definieras t.ex. 
karst som att det har uppkommit genom kemisk upplösning av kalkstensberggrunden (Erlström et al., 
2009). Detta beskrivs huvudsakligen som karstifierade sprickor i kalksten med hög karbonathalt och 
denna karstmorfologi benämns sprickkarren (Erlström et al., 2009). Enligt SGUs karteringar 
förekommer karst huvudsakligen inom kalkstensplatåer belägna 25 meter över havet (figur 1 och 2). 

 

Fig.1. Karta som visar höjdreliefen på Gotland med områden belägna högre än 25 m över havsytans nivå 
(Erlström et al., 2009) © Sveriges geologiska undersökning. 
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Fig.2. Karta som visar områden med frekvent förekomst av karst på Gotland samt lokal förekomst av karst. 
Områden med förekomst av karst överlappar till stor del med områden som är belägna 25 m över havsytans nivå 
(figur 1) (Erlström et al., 2009) © Sveriges geologiska undersökning. 

En annan form av karst är slukhål som är en punkt eller plats i vilken ytvatten kan försvinna ned i 
marken. Slukhål bildas när den underliggande berggrunden utsatts för långvarig kemisk vittring vilket 
leder till att den övre berggrunden kollapsar. Gradvis eller plötsligt sker en sänkning av den 
topografiska ytan (Sauro, 2003). Slukhålen på Gotland är troligen av en mindre diameter, dvs. 
vanligtvis decimeter till meterstorlek, till skillnad från t.ex. i Kentucky, USA där slukhålen kan nå en 
diameter av ett tiotals meter (Zhu et al., 2014). Detta kan påverka möjligheten till kartering av karst i 
LiDAR-data (C. Jacobson, koordinator övervakning av biologisk mångfald, enheten för natur och 
biologisk mångfald, Naturvårdsverket, muntlig inf. 2015-05-13). Great Blue Hole utanför Belize i 
Mellanamerika är ett exempel på ett slukhål som är beläget under vattenytan. Slukhålet är 124 m djupt 
och 300 m brett med ett karaktäristiskt utseende (Illustrerad vetenskap, 2011-03-21).  

En tredje karstform som SGU redovisar är s.k. paleokarst. Denna form av karst har bildats vid 
regressioner under silurperioden när havsytan sjönk och berggrunden exponerades för de aerila 
förhållandena och påföljande kemisk vittring (Erlström et al., 2009).  

Raukar definieras enligt SGU inte som karst, utan är en erosionsform bildad i kustnära områden 
genom abrasion då kalkberggrunden utsatts för vågornas kraft (Erlström et al., 2009). Raukar består av 
revkalksten som är mer motståndskraftigt mot kusterosion än omgivande lagrade bergarter. Raukar 
som återfinns i inlandet indikerar att de bildats under tidigare geologiska perioder när havsnivån var 
högre än idag (Erlström et al., 2009). 

Ytterligare karstformer omfattar s.k. doliner, cirkulära, skålliknande eller trattliknande depressioner i 
berggrunden (Sauro, 2003). Doliner har en sluten botten och den långsamma karstifieringen av 
berggrunden leder till en karaktäristisk skålform. Det finns ett flertal doliner, t.ex. lösningsdoliner, 
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kollapsdoliner och alluvialdoliner (Engh, 1980). Storleken på en dolin kan variera från 1 meter till 
flera kilometer och dess sidor kan vara starkt lutande eller med en mindre lutning. Doliners struktur 
varierar kraftigt och det finns därför svårigheter med att klassificera dem. Polje är en karstform som 
liknar doliner, men dessa kan vara flera kilometer i längd och begränsas huvudsakligen till områden 
som inte har utsatts för glaciation. Källor, områden där underjordiskt vatten tränger fram i markytan är 
en annan karstform (Engh, 1980). Karstgrottor är en omtalad karstform bestående av underjordiska 
håligheter under markytan som bildats när det nedträngande regnvattnet eroderat berggrunden. Dessa 
grottor kan vara torra, vattenförande eller vattenfyllda.  

Karstkullar är större kullar som formats genom karstifiering. De är vanligen runda till formen och har 
kanter med en markant relief. Ytterligare karstformer är kägelberg. Dessa är större än karstkullar och 
är ovanliga i Sverige. I Kina finns områden med tornkarst och spira-lika karren, s.k. karstskogar 
(Jennings, 1983; Waltham, 2008). Storskalig sprickkarst är ytterligare en karstform och denna bildar 
djupa spricksystem i kalkberggrunden. 

2.2. Karst, en samhällsaspekt 

Karst utgör en viktig reservoar för grundvattnet på jorden, s.k. grundvattenakvifärer (Knutsson & 
Morfeldt, 1973). Vattentäkter belägna i kalkstensberggrund har en ökad risk för att bli förorenade, 
detta på grund av att håligheter uppstår i ytan vilket kan leda till en ökad spridning av föroreningar 
(Knutsson & Morfeldt, 1973). Koldioxidhalten i atmosfären kan reduceras vid storskalig vittring av 
karbonatbergarter, vilket i sin tur kan ha en positiv inverkan på klimatförändringarna (Liu et al., 
2011). Ur samhällssynpunkt är slukhål ett problem eftersom riskerna för att berggrunden ska kollapsa 
ökar. Detta kan leda till skador på infrastruktur och bebyggelse i samhället (Currens et al., 2012). 

2.3. LiDAR 

LiDAR (Light Detection and Ranging) är ett aktivt fjärranalyssystem som används för att kartera 
jordytan (Doctor & Young, 2013; NOAA, 2015-05-18). Aktivt innebär i detta fall att höjddata kan 
inhämtas både dag- och nattetid (NOAA, 2015-05-18). Med hjälp av olika filtreringar av det 
ursprungliga punktdatamolnet kan man filtrera bort vegetation och bebyggelse. LiDAR kallas även 
LADAR, dvs. laserhöjdmätning (NOAA, 2012). Det ursprungliga användningsområdet för LiDAR var 
att kartera partiklar i atmosfären (NOAA, 2012) och tekniken har funnits i över 40 år. LiDAR liknar 
radartekniken, men istället för radiovågor används ljus i form av intensiva laserpulser (100 per 
sekund) till ett grundobjekt (NOAA, 2012; Lantmäteriet, 2014-01-01). Laserpulserna sänds ut från ett 
flygplan eller från stationära och mobila enheter och färdas med ljusets hastighet (NOAA, 2012). 

LiDAR används t.ex. för att framställa höjddata, till mätningar av partikelhalten i atmosfären 
(atmosfäriskt LiDAR) och för att mäta havsdjup (batymetrisk LiDAR) (Weng, 2012; NOAA, 2015-05-
18). LiDAR används även för att konstruera kartor över kustlinjer, konstruera DEM (Digital Elevation 
Models) till ArcGIS och som ett användbart verktyg för riskanalyser av naturkatastrofer (NOAA, 
2015-05-18). Andra användningsområden är t.ex. inom gruvdrift, hydrologi, geomorfologi och 
arkeologi (Varela-Gonzáles et al., 2013). LiDAR används för riskanalyser inom samhällssektorn och 
för identifiering av naturresurser, floder, infrastruktur, flygtransporter och inom jordbruket (Snyder, 
2012). LiDAR är ett viktigt verktyg för att göra riskbedömningar och riskanalyser, t.ex. avseende 
kärnkraftsolyckor i områden med spridningszoner i berggrunden. 
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2.4. Historisk metodik 

Ur ett historiskt perspektiv har karteringen av karst inte varit lika enkel och effektiv som idag. Förr 
karterade man karst i fält utan förberedande digital kartering och man studerade karst utan att 
egentligen ha vetskapen om dess geografiska placering. God lokalkännedom och kommunikation med 
lokalbefolkningen angående deras kännedom om utbredningen av karst var viktigt (Engh, 1980). Detta 
kunde vara ett tidskrävande arbete och en del lokaler var avlägsna vilket ledde till att det kunde finnas 
oupptäckt karst (Engh, 1980). En annan metodik för att kartera karst var användandet av den 
geologiska berggrundskartan. På denna kunde områden med kalkberggrund, vilket är en förutsättning 
för att karst ska bildas, väljas för att eventuellt finna potentiella områden med karst (Engh, 1980).  

När flygbildstekniken kom fick man en god bild av markytans utseende, men mycket av berggrunden 
doldes av den överliggande vegetationen och speciellt lövträd hindrade karteringen, vilket gjorde 
denna teknik mer användbar för öppna ytor i landskapet (Weng, 2012). Satellitdata som möjliggjorde 
användandet av olika våglängder kunde indikera olika fenomen, t.ex. naturtyp och berggrund. Denna 
metod kan dock inte användas för att se igenom vegetationen och därför är det viktigt att använda 
flygbilder insamlade från vegetationsfria årstider (Lantmäteriet, 2014-09-17). Styrkan med LiDAR-
metodiken är att man kan observera objekt under träden eftersom ljusstrålarna skjuts i en sned vinkel 
från flygplanet eller en stationär eller mobil station (NOAA, 2012). Det unika med Lidar är att när 
ljusstrålarna reflekteras tillbaka har de inhämtat information om ytorna under vegetationen vilket leder 
till att man kan kartera berggrunden (NOAA, 2012). Sammanfattningsvis, kan LiDAR användas för att 
på kort tid identifiera karstområden (Zhu et al., 2014). Innan detta krävdes mycket tidskrävande 
fältarbete. 

2.5. Svensk nationell höjdmodell 

GSD-höjddata (Geografiska Sverigedata), en ny nationell höjdmodell över Sverige har sedan år 2009 
tagits fram av Lantmäteriet på uppdrag av regeringen. Regeringen ansåg att kraven på noggrannhet i 
höjdmodellen måste öka (Lantmäteriet, 2014-01-01). I höjdmodellen delas Sverige in i nio områden 
och modellen beräknas vara färdig inom 7 år (Lantmäteriet, 2014-01-01). Kartering av höjddata sker 
från en flyghöjd av 1700-2300 m (Lantmäteriet, 2014-01-01). Lantmäteriets terrängmodell har namnet 
GSD-Höjddata, 2 grid+. Grid motsvarar rutnät eller raster (Lantmäteriet, 2014-01-01). Ett grid 
motsvarar ett regelbundet rutnät (Lantmäteriet, 2014-01-01) där varje grid har 2 m upplösning vilket 
anses vara en hög upplösning. Punkttätheten varierar mellan 0,5-1 punkt per kvadratmeter 
(Lantmäteriet, 2014-01-01). Gotland omfattas av produktionsområde E som skannas oberoende av 
årstid och vegetationsperiod (Lantmäteriet, 2014-01-01). 

2.6. DEM och TIN 

DEM (Digital Elevation Model) är en yta som motsvarar topografin, dvs. en höjdmodell. Genom 
insamling av höjddatapunkter i terrängen med LiDAR sker interpolering av DEM-ytorna i TIN 
(Triangulated Irregular Network) vilket ger ett heltäckande raster som bevarar terrängformerna 
(Lantmäteriet, 2014-01-01). DEM används därefter som raster i dataprogrammet ArcGIS för 
visualisering av topografi (NOAA, 2012). Höjddata med 2+ grid innebär en interpolering av punkter 
på jordytan, ett raster med ett kvadratiskt rutnät där sidan är 2 meter lång. 
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3. Beskrivning av undersökningsobjekt och metod 

3.1. Allmän beskrivning 

I denna studie användes det geografiska informationssystemet ArcGIS for desktop och ArcMap 
version 10.3 (Esri). ArcGIS-plattformen hanterar geografiska data samt annan information i databaser. 
Det finns många olika funktioner i ArcGIS, exempelvis verktyg för analys, kartering, konvertering till 
olika filformat, uppbyggnad av databaser, georeferering av kartor samt matematiska beräkningar. Man 
kan även editera kartors utseende och layout. I denna studie har ArcGIS använts för processering av 
LiDAR-data och tolkning.  

För att finna exakt positionering i fält via GPS användes appen PDF Maps (Avenza Systems Inc., 
version 2.4.0). I denna app finns en funktion som gör att surfplattan kan användas som en GPS-
mottagare. En fördel med detta är att GPS-mottagaren inte kräver mobil uppkoppling eftersom den är 
satellitbaserad. Denna app är kompatibel med iOS surfplatta, t.ex. Apple Ipad. LiDAR-kartor med 
karteringar gjorda i ArcGIS av potentiella karstförekomster exporteras till PDF-format. I PDF Maps på 
surfplattan importeras sedan dessa PDF-filer till appen och öppnas. Appen är tillgänglig i fält via 
surfplattan och har flera olika funktioner. För att GPS-funktionen ska fungera krävs det att man 
befinner sig geografiskt i det specifika kartområdet. Det finns ett flertal funktioner i appen, bl.a. 
möjlighet till positionering, s.k. ”place marker”, namngivning av objekt, beskrivning av objekt, 
fotografering, avståndsmätning samt lokalisering via koordinatangivelse, s.k. ”georeferencing”.  

3.2. Metodbeskrivning 

Metodiken i denna studie redovisas i figur 3. I ArcGIS for desktop och ArcMap v. 10.3 (Esri) 
programvara visualiserades data. LiDAR-höjdmodellen DEM (Digital Elevation Model) utgjorde det 
ursprungliga rastret. GSD-Höjddata, grid 2+ (Lantmäteriet, 2014-01-01) användes för att skapa 1) ett 
hillshade-raster och 2) ett slopeshade-raster. Vid hämtning av höjddata från GET-tjänsten, 
Lantmäteriets Geodata (SLU), delades Gotland in i fyra mindre områden. För varje område skapades 2 
skuggningsmodeller från både nordväst och nordost (315˚ och 45˚) (totalt 8 skuggningsmodeller). 
ArcToolbox-verktygen ”hillshade” och ”slope” i raster surface användes för att skapa 
skuggningsmodeller över höjddata. Slope användes för att identifiera depressioner i berggrunden som 
indikatorer på grottsystem, karren och doliner. Hillshading användes för att se högre topografiska 
objekt och landformer. Huvudsakligen användes hillshade-verktyget med vinkeln 45˚. Hillshade-
rastret hade inställningarna azimuth 45˚ och 315˚, där vinkeln 45° valdes för studien för att denna 
vinkel bedömdes framhäva karstförekomster bättre. Hillshade-rastret representerades av en gråskala 
med gradient samt standardavvikelsen 2 och en genomskinlighet av 30 %. Slopeshade-rastret 
representerades även det av en gråskala med gradient. Standardavvikelsen var 2,5 med en inverterad 
gradient som ytterligare underlättade visualiseringen av topografin. Genomskinligheten på slopeshade-
rastret var 50 %. Jämförelse mellan de två verktygen hillshade- och slopeshade-raster utfördes för en 
bedömning av lämplighet för studien. Hillshade-rastret bedömdes vara lämplig för denna studie 
eftersom denna gav bäst visualiseringseffekt. De fyra DEM-filerna (höjdmodellerna) hade 
inställningen 1 i gamma stretch för att förtydliga variationer i topografin. 

För området importerades GSD-Översiktskartan (Lantmäteriet, 2010-04-19) och GSD-Vägkartan 
(Lantmäteriet, 2014-12-22). Även GSD-Ortofoton (Lantmäteriet, 2014-09-17) importerades, samtliga i 
rasterformat med 1 m upplösning från Lantmäteriets Geodata. Flyghöjden från vilken ortofotona är 
tagna varierar mellan 2500-7400 m (Lantmäteriet, 2014-09-17). GSD-Översiktskartan i rasterformat 
(skala 1:250 000) användes för undersökning av den geografiska placeringen av de studerade 
lokalerna samt ytterligare data avseende topografi, vattendrag och bebyggelse. GSD-Vägkartan (skala 
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1:100 000) användes för att finna lämpliga vägar vid fältkarteringen. GSD-Ortofoto användes för att 
identifiera vegetation, bebyggelse, vägnät, vattendrag och antropogen påverkan och för en översiktlig 
bild av lokalerna. Data importerades till ArcMap. Koordinatsystemet SWEREF 99 TM användes 

(Lantmäteriet, 2014-01-01). Den manuella karteringen utfördes i ArcMap genom skapandet av en 
shape-fil som motsvarade en specifik klass av karst. Därefter karterades dessa med hjälp av 
klassificerade polygoner i olika färgsättningar (bilaga 1). SGUs karta över karstfrekvensen på Gotland 
(Erlström et al., 2009) georefererades för jämförelse med egna karteringar. Fältförberedelser skedde 
genom upprättandet av ett fältprotokoll för användning vid fältobservationer bestående av viktiga 
faktorer, observationer och parametrar. Vidare förberedelser omfattade val av karteringslokaler och 
objekt (figur 3), upprättandet av kartor, datautrustning samt val av lämpliga vägar med hjälp av 
vägkartan, ortofoto och Google Earth.  

Karteringar av LiDAR-data i ArcGIS importerades till appen PDF Maps (Avenza Systems Inc., 
version 2.4.0) på surfplatta (Ipad 5). Det förberedande arbetet inför fältkarteringen och skapandet av 
kartor var tidskrävande och cirka en vecka ägnades åt detta. Därefter genomfördes en 7-dagars 
fältkartering på Gotland mellan den 1-7 juni 2015, innan den slutliga analysen gjordes. PDF Maps 
användes till att fotografera objekten i fält och för koordinatangivelse. Under fältkarteringen 
studerades 34 st. utvalda karstobjekt som varit särskilt framträdande i LiDAR. Vägkartan (skala 
1:100 000) (Lantmäteriet, 2015) över norra- och södra Gotland användes för att finna lämpliga vägar. 
En surfplatta användes för att finna lokalerna i fält. Efterkartering av karsttyper i LiDAR gjordes efter 
fältkarteringen och insamlade data analyserades. Litteratur har hämtats från Stockholms universitets 
litteraturdatabas, Google scholar, Web of Science samt från böcker i ämnet.  

 

Fig.3. Flödesschemat beskriver de steg, kriteria och verktyg som har använts inom studien. 
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3.3. Klassificeringssystem karst 

I denna studie har 6 olika klasser av karst använts vid karteringen; liten dolin, mellanstor dolin, stor 
dolin, karstkulle, slukhål och storskalig sprickkarst. För de tre klasserna av doliner är 
storleksgränserna definierade efter vad som kan urskiljas i LiDAR-data. Samtliga klasser definieras 
enligt följande; 

Klass 1. Liten dolin < 5 meter i diameter. 

Klass 2. Mellanstor dolin, 5-10 meter i diameter. 

Klass 3. Stor dolin > 10 meter i diameter. 

Klass 4. Karstkulle: cirka 25 meter hög, < 200 m bred och < 400 meter lång. Karstkullar liknar de 
större karstformationerna kägelkarst och tornkarst, men är av en mindre storlek. Karstkullar är 
formationer med utpräglad höjd och relief, bildade genom karstifiering. 

Klass 5. Slukhål: Slukhål är en negativ cirkulär ytform i karbonatberggrund i vilken vatten kan 
transporteras ned i underjordiska dräneringssystem. Slukhålen på Gotland är små, vanligen decimeter- 
till meterstorlek. 

Klass 6. Storskalig sprickkarst: Längd något hundratals meter, bredd tiotals meter. 

3.4. Områdesbeskrivning 

Inom studien har åtta olika lokaler studerats med varierande geografisk placering på Gotland (figur 4). 
Rammträsk (lokal 1), Asträsk (lokal 2) och Hagebyträsk (lokal 3) är alla belägna i Stånga socken på 
Gotland i närheten av Lojsta Hed. Lummelunda (lokal 4) är belägen norr om Visby och Lickershamn 
(lokal 5) är belägen ett antal mil norr om Visby, i närheten av Ireviken. Fleringe (lokal 6) ligger på 
Norra Gotland, ca 6 mil norr om Visby. Filehajdar (lokal 7) och Hejnum hällar (lokal 8) ligger båda i 
anslutning till Tingstäde träsk, väster om Slite. Studieområdet visas i figur 4. 

Urbergets djup varierar geografiskt på Gotland. På norra delen av Gotland är djupet ned till urberget 
300 m och på södra delen 800 m (Erlström et al., 2009). Det subkambriska peneplanet utgör 
urbergsytan med lokala variationer i topografin och utgörs av höjdområden som har påverkat 
sedimentationen i den övre berggrunden (Erlström et al., 2009). På Gotland finns karst endast i 
områden med ren karbonatberggrund utan inblandning av t.ex. lermineral (Erlström et al., 2009). Den 
karst som finns vid Lummelundagrottorna skiljer sig från andra karstområden på Gotland eftersom det 
är en begränsad förekomst av s.k. pavement, dvs. plana berggrundsytor med förekomst av 
sprickkarren. De typer av karst som förekommer i Lummelunda består av doliner, slukhål, källor och 
karstgrottor. Lummelundaströmmen från Martebo myr påverkar Lummelundagrottornas utveckling. På 
Gotland råder på sommaren ett fukttempererat (oceaniskt) klimat med varm sommar och på vintern ett 
milt klimat, en faktor som kan påverka vittringshastigheten hos karsten (Engh, 1980). 
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Fig.4. a) Översiktskarta över Gotland som visar de åtta fältkontrollerade lokalerna, vilka markeras av de röda 
punkterna (nr. 1-8) (Lantmäteriet, 2009-08-24) © Lantmäteriet (I2014/00691). b) Sverigekarta som visar 
studieområdet (Geodataportalen, 2015-07-30). 

3.5. Geologin i de karterade lokalerna 

Den geologiska sammansättningen i lokalerna sammanfattas i tabell 1. Karst är koncentrerat till 
områden med karbonatberggrund. Den stratigrafiska indelningen av bergarter redovisas i figur 5. 

Tabell 1. Stratigrafiska enheter och huvudbergarter i de fältkarterade lokalerna. 

Lokal (nr och namn) Stratigrafisk enhet Ytlagrens sammansättning i 
lokalen 

1.Rammträsk Hemselager (Fogdestam, 1982) Ren kalksten (Fogdestam, 
1982) 

2.Asträsk Hemselager (Fogdestam, 1982) Ren kalksten. I norr märgelsten 
och starkt märglig kalksten 
(Fogdestam, 1982) 

1-3 

6 5 

7 

8 

4 

a 

b 
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3.Hagebyträsk  Hemselager (Fogdestam, 1982) Ren kalksten (Fogdestam, 
1982) 

4.Lummelunda Undre och övre Visbylager 
samt Högklintlager 
(Fogdestam, 1982) 

Strandgrus med klappersten och 
revkalksten (Hedström et al., 
1940) 

5.Lickershamn Högklintlager (Fogdestam, 
1982) 

Ren kalksten (Fogdestam, 
1982) 

6.Fleringe Slitelager (Fogdestam, 1982) Moränmärgel med fyndplats av 
molluskskal (Hedström et al., 
1933) 

7.Filehajdar Slitelager (Hedström et al., 
1928) 

Lagrad, i regel kristallin 
kalksten eller revkalksten 
(Hedström et al., 1928) 

8.Hejnum hällar Slitelager (Hedström et al., 
1928) 

Lagrad, i regel kristallin 
kalksten eller revkalksten 
(Hedström et al., 1928) 

 
 

 

Fig.5. Berggrundskarta över Gotland som visar den stratigrafiska indelningen av bergarter (Erlström et al., 2009) 
© Sveriges geologiska undersökning. 
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4. Resultat 

4.1. Kartering 

LiDAR-data har tolkats i ArcGIS där potentiella karstformer, definierade enligt en klassificering har 
karterats enligt tabell 2. LiDAR fungerar väl för dolinkartering och därför har denna studie ett särskilt 
fokus på doliner. Den geografiska fördelningen av karterade karstförekomster redovisas i figur 6. 
Exempel på områden med tydlig karstifiering redovisas i figur 7 (I - III). 

Tabell 2. Klassificering av karsttyper vid kartering i LiDAR, samt storleksintervall hos doliner. 

Klass Karsttyp Karaktär i LiDAR 
1 Liten dolin < 5 m 

 
2 Mellanstor dolin: 5-10 m 

 
3 Stor dolin >10 m 

 
4 Karstkulle 

 
5 Slukhål Ej identifierbara i LiDAR i denna studie 
6 Storskalig sprickkarst 

 
 

 
Fig.6. LiDAR-DEM som beskriver förekomsten av karst och olika karstformer (A-G) på Gotland, redovisade i 
figur 7 (I - III). © Lantmäteriet (I2014/00691). Bakgrundsbild: GSD-Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet 
(I2014/00691). 
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Fig.7 (I). Exempel på områden med tydlig karstifiering, LiDAR och foto. A) Små doliner. B) Storskalig 
sprickkarst. C) Karstkullar. C1) Sprickkarren på en av karstkullarna. Bakgrundsbild: GSD-Höjddata, grid 2+ © 
Lantmäteriet (I2014/00691). 

 

 

 

    

B 

C

B 

A A 
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Fig.7 (II). Exempel på områden med tydlig karstifiering, LiDAR och foto. D) Karstkulle (blå polygon) och små 
doliner (gröna polygoner). D1) Sprickkarren på karstkulle D. D2) Liten dolin på karstkulle D. E) Mellanstor dolin 
(1) och kollapsdolin (2). E1) Mellanstor dolin. E2) Kollapsdolin. Bakgrundsbild: GSD-Höjddata, grid 2+ © 
Lantmäteriet (I2014/00691). 

D2

B 

1

E1 E2 

2
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Fig.7 (III). Exempel på områden med tydlig karstifiering, LiDAR och foto. F) Mellanstor dolin. G) Stora 
doliner. Bakgrundsbild: GSD-Höjddata, grid 2+ © Lantmäteriet (I2014/00691). 

I studien har 2 196 karst-polygoner karterats. Av de extraherade polygonerna var 987 st. klassificerade 
som sannolika små doliner, 142 st. som mellanstora doliner, 325 st. som stora doliner, 723 st. som 
karstkullar och 19 st. som storskalig sprickkarst. I LiDAR karterades ett potentiellt slukhål som inte 
visade sig stämma vid fältkarteringen. Av de i LiDAR karterade objekten har 34 st. karstobjekt som 
uppvisar tydlig karstifiering klassificerats och valts för fältkartering enligt följande; små doliner (11 
st.), mellanstora doliner (7 st.), stora doliner (9 st.), karstkullar (5 st.), slukhål (1 st.) och storskalig 
sprickkarst (1 st.). Karteringen visar att karst huvudsakligen förekommer på mellersta Gotland. På 
nordligaste och sydligaste Gotland har ingen karst identifierats. Karstkullar identifierades 
huvudsakligen i Stånga på södra Gotland. De tre karstkullar som fältkontrollerades hade moränsvansar 
(figur 8). 

F
F

G

G
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Fig.8. De tre karterade karstkullarna vid Hageby träsk, Stånga. © Lantmäteriet (I2014/00691). 

Storskalig sprickkarst finns främst i Filehajdar, Hejnum hällar, Follingbo, Träkumla och Stenkumla. 
Karteringsresultaten visar att de mest framträdande karstformerna i LiDAR är små doliner, 
mellanstora doliner, stora doliner, karstkullar och storskalig sprickkarst. Möjligheten att identifiera 
slukhål på Gotland med LiDAR är mycket begränsad, troligtvis mycket beroende på dess små 
dimensioner. Detta visar att det huvudsakligen är de större karstmorfologierna som kan karteras i 
LiDAR. LiDAR-data över raukar skiljer sig från karst genom ett annorlunda uttryck. Raukar återfinns 
nära nuvarande strandlinje vid kusterna och är en erosionsform skapad av havets vågor. Raukar har 
positiv relief och förekomsten är ofta i grupper om flera (figur 9).  

     

Fig.9. a) LiDAR-höjdmodell som visar raukområdet vid Lummelunds bruk, nordvästra Gotland. b) Höjdmodell 
som visar raukområdet vid Digerhuvud, Fårö. © Lantmäteriet (I2014/00691). 

Resultaten av karteringen visar att slukhål och mindre karren inte med säkerhet kunde identifieras i 
LiDAR. Enbart de tre klasserna av doliner, karstkullar samt storskalig sprickkarst kunde identifieras.  

4.2. Fältkontroll 

Karteringen av LiDAR-data i ArcGIS har jämförts vid fältkontroll för att undersöka metodikens 
användbarhet för tolkning av karst. Här jämfördes 34 tolkade och klassificerade karstobjekt, fördelade 
på 8 lokaler med resultatet i fält. Dessa redovisas i figur 10. Resultatet redovisas i tabell 3 och 4 samt i 
figur 11-16. 

a b 
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Fig.10. GSD-höjddata raster (LiDAR) som visar Gotlands topografi samt de 8 karterade lokalerna (nr. 1-8 anger 
lokal). 1. Rammträsk. 2. Asträsk. 3. Hagebyträsk (samtliga tre lokaler belägna i Stånga). 4. Lummelunda. 5. 
Lickershamn. 6. Fleringe. 7. Filehajdar. 8. Hejnum hällar. Bakgrundsbild: GSD-Höjddata, grid 2+ © 
Lantmäteriet (I2014/00691). 

     
Fig.11. Jämförelse av tolkning i LiDAR och resultat vid fältkontroll. a) Filehajdar: Tolkning indikerade liten 
dolin (pil). Fältresultatet överensstämmer med tolkningen. b) Hejnum hällar: Tolkning indikerade mellanstora 
doliner. Fältresultatet skiljde sig från tolkningen och utgjordes av flera sänkor. c) Lummelunda: Tolkning 
indikerade stora doliner. Fältresultatet skiljde sig från tolkningen och utgjorde skuggan av en ancylusvall © 
Lantmäteriet (I2014/00691). 

       

Fig.12. Foton av karstformer i fält. a) Filehajdar: Liten dolin. b) Lummelunda: Mellanstor dolin. c och d) 
Hejnum hällar: Mellanstor dolin. 
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Fig.13. a och b) Lummelunda: Foton av stora doliner. 

Vid fältkontrollen i Hejnum hällar (figur 14) observerades två mindre doliner (57,67973 N, 18,67128 
E) som inte var karterade i LiDAR. Storleken hos dolinerna var ca 1x1 meter. Håligheter i 
berggrunden, vilket kan vara eventuella vittringshål observerades i området (figur 14b och 14c). 
Vittringshålen kan vara förstadier till de mindre dolinerna i området. 

     

Fig.14. a) Hejnum hällar: Pilen indikerar en av de mindre dolinerna (storlek 1x1 m). b och c) Hejnum hällar: 
Pilarna visar eventuella vittringshål i berggrunden på platsen. 

Vid identifieringen av dolinerna i fält var det ibland svårt att urskilja om det var en dolin eller en 
djupare sänka i berggrunden. Genom efterkartering i LiDAR kunde sänkor och doliner differentieras 
genom deras morfologi. En sänka är elliptisk med en sluten och en öppen ände, medan en dolin är 
rund och är sluten eller rund och i vissa fall med en mindre öppning i ena änden.  

Storskalig sprickkarst återfinns ofta tillsammans med småskalig sprickkarst, som t.ex. i Hejnum hällar 
(lokal 8). Storskaliga sprickor kan identifieras i LiDAR (figur 15a), till skillnad från småskaliga 
sprickor som inte kan identifieras (figur 15b). I områden med storskalig sprickkarst kan det även 
finnas småskalig sprickkarst, men för att kunna kartera dessa krävs en fältkontroll. 

I Hejnum hällar observerades småskalig sprickkarst i fält på plan karbonatberggrund (figur 16a), s.k. 
pavements i omgivande högre belägna områden i anslutning till den storskaliga sprickkarsten. Vid 
fältkontroll observerades även två eventuella vittringshål i berggrunden vid lokalen Hejnum hällar 
(figur 16c). 

 

a b c

A 

a b 
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Fig.15. a) LiDAR-bild över storskalig sprickkarst i Hejnum hällar. b) Detalj av figur a; pilen indikerar område 
med småskalig sprickkarst, observerat i fält © Lantmäteriet (I2014/00691). c) Foto av storskalig sprickkarst i 
Hejnum hällar. 

           

Fig.16. a) Foto av småskalig sprickkarst, s.k. sprickkarren i pavement (plan öppen berggrundsyta) i Hejnum 
hällar. b) Insidan av en karstspricka visar den eroderade berggrunden. c) Eventuella vittringshål i Hejnum hällar 
(storlek 1x1 dm). d) Småskalig sprickkarst i Hejnum hällar. 

 

De tre klasserna av doliner förekom i lokalerna Lummelunda, Lickershamn, Filehajdar och Hejnum 
hällar. Resultatet från fältkontrollen redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Sammanställning av fältkartering av potentiella doliner som visar de tre klasserna av doliner och den 
procentuella framgången vid tolkning av LiDAR-data. 

LiDAR-
karaktär 

Karstklass Antal 
fältkarterade 

Antal riktiga Procentuell 
framgång 

 

1. Liten dolin 11 5           45 % 

 

2. Mellanstor dolin 7 3           43 % 

 

3. Stor dolin 9 3           33 % 

 Summa 27 11            
 

a b c d

A 

a b c
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Tabell 4. Sammanställning av fältkartering av potentiella karstkullar och den procentuella framgången vid 
tolkningen av LiDAR-data. 

LiDAR-
karaktär 

Karstklass Antal 
fältkarterade 

Antal riktiga Procentuell 
framgång 

 

Karstkullar 5 5 100 % 

 

5. Diskussion och analys 

Resultaten visar att LiDAR är en fungerande metodik för att kartera karst på Gotland. Dock finns det 
vissa karstformer som inte är enkelt identifierbara med LiDAR, t.ex. slukhål, sprickkarren och 
småskalig sprickkarst. Detta visar att det enbart är makroformerna av karst som går att identifiera med 
LiDAR. Storskalig sprickkarst var lätt att identifiera både i LiDAR och i fält, troligen beroende på 
dess tydliga form och storlek. De mindre karstformerna som ej är identifierbara i LiDAR, t.ex. 
småskalig sprickkarst visar sig vid fältstudier ofta vara associerad med storskaliga karstmorfologier. 
Kunskapen om dessa sammanhang är viktig vid LiDAR-tolkning. Det finns vissa mindre 
karstmorfologier som inte kan identifieras i LiDAR, men dessa kan dock återfinnas i fält om kunskap 
finns om de större karstformer som dessa brukar associeras med.  
 
Den procentuella framgången vid fältkarteringen av potentiella karstkullar visade sig vara 100 % 
vilket visar att LiDAR därför lämpar sig mycket bra för kartering av sådana karstobjekt. De tre 
klasserna av doliner var dock svåra att kartera i LiDAR. Den procentuella framgången vid tolkning av 
dessa var endast cirka 40 %. Detta beror troligen på att doliner är svåra att identifiera i LiDAR då det 
inte finns någon vedertagen klassifikation för deras storlek och form. Det vanligaste skälet till att 
dolinerna feltolkades var valet av skuggningsvinkel i LiDAR vilket påverkar hur väl dolinerna kan 
identifieras. Resultatet skulle troligen bli bättre om man fortsatte studien och karterade om de tre 
dolinklasserna i LiDAR efter genomförd fältkontroll. 
 
En viktig kommentar är att noggrannheten och insamlingsparametrar hos LiDAR-data i studien är 
utanför studiens kontroll eftersom databasen kommer från externa källor. I andra studier har man testat 
olika interpoleringar och parametrar för att skapa höjdmodeller i LiDAR med speciellt fokus på 
ändamålet (Doctor & Young, 2013; Migoń et al., 2013; Zhu et al., 2014). I denna studie har inget 
försök med olika interpoleringar genomförts för höjdmodellen. Mer sofistikerade interpoleringar av 
LiDAR-data med fokus på karstidentifiering kan vara ett viktigt steg i att ytterligare förbättra 
metodiken. Med nuvarande upplösning, 2 m grid, är det sannolikt så att mindre karstformer, som t.ex. 
småskalig sprickkarst inte detekteras lika väl. I en mer omfattande studie skulle programvaran Summit 
Evolution Lite kunna användas för 3D-visualisering av berggrundsytor och för identifiering av 
småskaliga objekt. Detta skulle kunna vara ett användbart komplement till LiDAR. En av styrkorna 
med Summit är säker identifiering av positiva och negativa ytformer, vilket i LiDAR är mer 
komplicerat. 
 
Vidare är det viktigt att ha i åtanke att karstifiering är ett dynamiskt system och man kommer därför att 
finna objekt i olika faser av utveckling. Vissa objekt är fullständigt utbildade medan andra är nästan 
försvunna och kan representera en kvarleva av en tidigare formation, detta försvårar klassificeringen i 
avgränsade karstformer.  
 
Nuvarande studie stämmer väl överens med SGUs studie om karst som visar att karst vanligtvis 
förekommer i områden belägna 25 m över havet (Erlström et al., 2009). Detta beror troligen på att det 
finns en ökad förekomst av friliggande berggrund i inlandet på höga höjder. Resultaten från 
karteringen i LiDAR visar att det inte finns någon karst på nordligaste och sydligaste delarna av 
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Gotland vilket stämmer överens med Erlström et al. studie (2009). Förekomsten av karst på Gotland 
har ofta en koncentrerad utbredning och förekommer i avgränsade områden. Detta kan bero på att 
dessa områden består av en ren karbonatberggrund utan inblandning av t.ex. lermineral och att miljön 
är gynnsam för karstifiering. 
 
Det har varit svårt att finna litteratur som beskriver och definierar storlek och form hos doliner 
eftersom dolinernas storlek varierar globalt på olika geografiska platser. Flertalet publikationer 
behandlar dolinernas bildningssätt och ursprung (Mihevc, 1998; Čar, 2001) och några definierade 
storleksklasser är svåra att finna eftersom det inte finns någon vedertagen klassifikation för detta 
(Sauro, 2003). 
 

Studien hade gynnats av tillgång på expertis i fält avseende Gotlands geologi och karstförekomst för 
att säkerställa korrekt identifiering vid fältkontroll. Fältkontrollen visar en större säkerhet vid tolkning 
av karstkullar än för doliner. Detta är troligtvis beroende på att karstkullar har en positiv topografisk 
relief. Skuggor i LiDAR-data härrörande från högre belägna objekt kan feltolkas som doliner. Vid 
fältkontroll kan skuggan visa sig vara en effekt av t.ex. en strandvall. Detta var fallet vid t.ex. lokalen 
Lummelunda. 
 

Karteringen av karst med visuella dataprogram som fjärranalys och GIS är relativt nytt och därför 
fortfarande under utveckling (Siart et al., 2009). Förståelsen för de olika ArcGIS-verktygen och deras 
användning är mycket viktigt för att tolkningen skall vara rättvisande. De två ArcToolbox-verktygen 
Slope- och Hillshade har t.ex. olika egenskaper. Slope används då man vill finna ett geografiskt 
område och bedöma topografin. Verktyget kan användas för att identifiera negativ och positiv relief. 
Verktyget Hillshade är lättare att visualisera objekt med, men har två nackdelar; man kan enbart se 
objekt i bilden från en viss vinkel och mindre detaljer är inte synliga. Det hade varit önskvärt efter 
genomförd fältkontroll att omkartera i LiDAR för att testa och optimalisera olika skuggningsvinklar 
eftersom man då har kännedom om vilket karstobjekt man betraktar. 

I LiDAR kan inte vegetationen generellt observeras, men det kan ändå vara av betydelse att ha 
kunskap om vilken vegetation som dominerar i områden där karst har identifierats. Den huvudsakliga 
vegetationen på samtliga lokaler var liljekonvalj, getrams, barrträd, orkidéer, smultron, svartkämpar, 
röllika, slån, bergslok, vildlin, smörblommor, mossor, blåsippor, teveronika, skogsviol, lingonris och 
midsommarblomster. I metadata beskrivs inte tidpunkten för insamlingen av LiDAR-data, men det är 
troligen så att vegetationen i vissa karterade områden påverkat LiDAR-datats utseende. Ytterligare 
observationer är att jordtäckets mäktighet varierade kring 0-10 cm i områden med karst och i områden 
med tydlig karstifiering var jordtäcket vanligen 0-5 cm. Detta kan påverka karstifieringsgraden och 
stämmer väl med tidigare studier (Erlström et al., 2009). Depressioner i markytan med överfyllnad av 
löst sediment kan vara en indikator på karst (Siart et al., 2009).  

Hydrogeologiska förhållanden och grundvattenakvifärens inverkan på karst bör diskuteras, men ligger 
utanför ramen för denna studie. Det hade varit önskvärt att kombinera redan kända kunskaper om 
hydrogeologiska förhållanden på Gotland. Många studier (Zhu et al., 2014) visar att det finns ett starkt 
samband mellan hydrogeologiska förhållanden och t.ex. slukhål. I Siart et al. studier (2009 & 2013) 
valdes områden ut efter deras sluttningsgrad och därmed infiltrationsförmåga för att identifiera 
karstdepressioner och slukhål.  

Fältkontrollen i denna studie genomfördes i juni och förhållandena var relativt torra för årstiden. Det 
hade varit intressant att genomföra studien under en period med högre vattenflöde. Då hade vattnets 
rörelsemönster kunnat studeras i t.ex. bäckar och vattendrag. Det är känt att många bäckar slutar 
abrupt i slukhål (Zhu et al., 2014). I de fältkontrollerade lokalerna varierade fuktigheten i marken, men 
i de små- och mellanstora dolinerna var fuktigheten vanligtvis hög i mittpartiet.  
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I denna studie redovisas inte någon ingående analys av glacial genes eller påverkan, men det är 
observerat att karterade karstobjekt vanligtvis har en annan riktning än glaciala lineament. Ett exempel 
är storskalig sprickkarst med en dominerande Ö-V riktning som skiljer sig markant från den kända 
dominerande NNV-SSO isrörelseriktningen på Gotland (Munthe et al., 1933). Den glaciala påverkan 
på karstkullarna är delvis mycket tydlig i form av moränsvansar på många av dessa. Karstkullarna är 
normalt inte utdragna i isrörelsens riktning vilket indikerar att isen inte kan ha omformat karstkullarna 
genom erosion, utan den påverkan som finns är främst pga. deposition. 

I denna studie har det observerats, i likhet med många andra studier, att fältobservationen och 
identifieringen av karstformationer försvåras avsevärt då de ofta är täckta av rasmassor, sediment, 
vatten eller vegetation och även antropogen påverkan (University of Northern Iowa. 2015-05-10; 
Cornell University, 2015-05-18).  

Ytterligare exempel på svårigheterna med identifiering och klassificering av karstformer är att under 
fältkarteringen identifierades doliner som ofta innehöll mindre ojämnheter (figur 17), som eventuellt 
skulle kunna vara slukhål. Detta observerades t.ex. i Lickershamn, Lummelunda, Filehajdar och 
Hejnum hällar. I Hejnum hällar observerades två mindre håligheter (figur 16c) i den friliggande 
berggrunden som eventuellt skulle kunna vara s.k. vittringshål. Det är även här en komplicerad 
bedömning. I områden med håligheter i marklagret är det rimligt att även finna slukhål i doliner.  

 

Fig.17. Exempel på håligheter, fuktig mark samt vegetationstäcke i Filehajdar som försvårar bedömningen av 
karstform.  

Det skall även beaktas att denna studie omfattar tolkning och analys av många olika karstformer 
spridda över flera olika geografiska områden. Det är möjligt att studier av endast en specifik karstform 
i ett begränsat område hade kunnat bättre pröva LiDARs användning för identifiering av karst. T.ex. 
hade fältarbetet och även identifieringen vid fältkontroll kunnat underlättas. 

6. Material- och metodbegränsningar 

6.1. Felkällor 

I denna studie har objekt valts ut för fältkartering. Det har inte skett någon slumpning av stickprov. 
Stickprov har gjorts över olika karsttyper som vid den manuella karteringen ansågs motsvara 
önskemålen för att bedömas som karst. Valet av hillshade-vinkel kan inte med säkerhet bedömas vara 
optimal. Skillnaden i LiDAR mellan hillshade och slope undersöktes där det bedömdes att hillshade 
med vinkeln 45 var optimalt. Vinkeln 315 i hillshade prövades även, men den var inte optimal då den 
försämrade visualiseringen av karstformationer. Om mer tid hade varit disponibel hade ett mer 
rättvisande statistiskt underlag kunnat göras över karstformationer, bl.a. genom ytterligare fältstudier. 
Kvaliteten på LiDAR-data samt upplösningen är svårt att ha en åsikt om. Vissa objekt och former kan 
vara täckta av vatten och vegetation i fält. Det har även funnits svårigheter med att finna publicerat 
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material avseende karst på Gotland och användandet av LiDAR-data som metodik för att kartera karst. 
Merparten av publikationerna från andra geografiska områden behandlar karstformationer av större 
storlek än den man kan finna på Gotland. Dessa forskningsresultat har därmed begränsad relevans för 
denna studie. Rutnätets interpolering (2 meters storlek) kan medföra att vissa mindre objekt inte är 
synliga i LiDAR. Ytterligare felkällor kan t.ex. vara att karstformen hos objekt felaktigt identifierats 
vid fältkartering, att ett ArcGIS-verktyg använts på ett felaktigt sätt eller att höjddata som har 
importerats inte återger vissa typer av strukturer eller karstformer med viss morfometri och djup. 

7. Fortsatta studier 

Under denna studie har tid och resurser varit begränsade, men slutsatsen är att LiDAR kan fungera 
som metod för att kartera karst. Manuell tolkning av LiDAR-data är användbart för identifiering av 
områden med förekomst av karst, men för detaljer måste fältstudier bedrivas. Jämfört med att bara 
bedriva fältstudier sparar LiDAR-metodiken mycket tid. I vidare studier skulle fler verktyg kunna 
prövas i ArcGIS, t.ex. genom att använda hillshading med andra vinklar samt konturering. Detta kan 
ge en ännu tydligare bild av potentiella karstområden. Om mer tid hade funnits tillgängligt hade 
rasterkalkylatorn kunnat användas för att finna objekt av ett visst djup. Verktyget fill hade kunnat 
användas för att identifiera t.ex. slukhål och doliner av ett specifikt djup, s.k. morfometrianalys. Med 
denna metodik hade fler karsttyper kunnat karteras på kortare tid och behovet av en manuell kartering 
hade minskat. Troligen hade en metodik där man använder fler analyser och verktyg kunnat ge en 
ökad framgång vid fältkarteringen. Vid ytterligare studier skulle det vara intressant att slumpa ut 
områden av en viss karaktär och utseende. Detta för att öka graden av äkthet. Olika typer av karst har 
olika riktning. ArcGIS-verktyg bör därför kunna användas vid vidare studier för att finna objekt som 
har en viss riktning (N-S eller Ö-V) och öka preciseringen. Användandet av automatiserade ArcGIS-
verktyg för att identifiera karst skulle troligtvis inte förbättra möjligheterna till identifiering, men kan 
förenkla karteringen eftersom man då skulle kunna undvika att råka kartera objekt som doliner, när de 
egentligen har en positiv relief. Möjligen skulle detta kunna automatisera karstkarteringen över stora 
geografiska områden för att undvika en manuell, tidskrävande kartering. Det skulle även vara till hjälp 
för att kartera otillgängliga områden. Få studier är gjorda avseende kartering av karst på Gotland och 
det skulle därför vara intressant att vidare studera ämnet genom utveckling av LiDAR som en 
användbar karteringsmetodik. De flesta studier som behandlar karst på Gotland beskriver 
Lummelundagrottorna och få andra studier är publicerade, t.ex. avseende andra typer av karst som 
slukhål och doliner. Detta skulle med fördel kunna genomföras för att bidra till forskningen om karst. 
Det var oumbärligt att använda PDF Maps på surfplatta eftersom det hade varit problematiskt att finna 
karteringsobjekt och lokaler i fält utan detta verktyg. Papperskartor över lokalerna var ett bra 
komplement till PDF Maps för att få en tydligare överblick över områdena. Många objekt var 
dessutom långt bortom vägarna, vilket gjorde det extra viktigt att bära med sig en kompass och 
papperskarta. Vid fortsatta studier hade intresse även funnits för att använda ytterligare geofysiska 
mätmetoder, t.ex. seismik för att finna håligheter i berggrunden. Det skulle även vara av intresse att 
undersöka det maximala djupet hos ett av de eventuella vittringshålen i berggrunden på Hejnum hällar. 

8. Slutsats 

I denna studie har en karteringsmetod som använder LiDAR med hög upplösning för att kartera 
potentiella karstformer i detalj i ArcGIS använts. Metoden applicerades på Gotland och visar 
förekomsten av ett stort antal karstformationer som inte med enkelhet har kunnat karteras med tidigare 
metodik. Fältkontrollen visar att träffsäkerheten för denna metod varierar mellan näst intill fullständig 
vid identifiering av karstkullar samt mellan 33 och 45 % för doliner inom studieområdet. Metoden 
visar sig vara mindre lämplig för identifieringen av slukhål på Gotland. Detta är troligen relaterat till 
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deras begränsade storlek. Identifieringen av storskalig sprickkarst i LiDAR med efterföljande 
fältkontroll visade att karteringen stämde, dock kan man inte med fullständig säkerhet anta att detta 
gäller för andra lokaler på Gotland. LiDAR har visat sig särskilt användbart i områden med skog och 
vegetation där karstformationer inte kan detekteras med t.ex. ortofoto. LiDAR-data med 
skuggningsrelief, s.k. hill-shade och slope-shade visar ytformer med god tydlighet och har använts 
som det huvudsakliga verktyget för kartering. Studier av geologiskt bakgrundsmaterial samt ortofoton 
har varit ett viktigt hjälpmedel vid val av karteringslokaler och objekt. Kartering av karst med LiDAR 
kan vara ett viktigt verktyg för myndigheter vid samhällsplanering och geologisk riskbedömning. 
Denna studie är ett inledande försök att använda LiDAR för identifiering av karst på Gotland. Vidare 
studier bör omfatta automatisering av identifiering i ArcGIS med urval avseende fler parametrar som 
djup, storlek och form. Detta kan vara sekventiellt användande av ArcGIS-verktyg, t.ex. LAS-Dataset 
till Raster, sökning i Raster Calculator och polygon-klassifikation kombinerat med ytterligare 
fältstudier.  
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Bilaga 1. Kartor över de olika formerna av karterad karst på Gotland. 

            Karta över karteringar i LiDAR. 
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           Karta över små doliner (gröna polygoner) karterade i LiDAR. 
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            Karta över mellanstora doliner (gula polygoner) karterade i LiDAR. 
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              Karta över stora doliner (mörkgula polygoner) karterade i LiDAR. 
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             Karta över karstkullar (blå polygoner) karterade i LiDAR. 
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           Karta över storskalig sprickkarst (lila polygoner) karterat i LiDAR. 
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