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1. INTRODUKTION 

 Projekt information  

Clinton Marine Survey har på uppdrag av Ystads Kommun utfört sjömätning samt drönarflygning 
(utförd av Drönarbolaget, Ystad) för framtagande av terrängmodeller för kuststräckorna Ystads 
Sandskog och Löderups Strandbad som en del av pågående kontrollprogram för 
kustskyddsåtgärder. Det övergripande syftet med mätningen är att undersöka sandfodringens 
påverkan inom utläggningsområdena och studera förflyttningen av sand mellan år. 

Mätningarna utfördes under sju fältdagar i augusti – oktober år 2019 med sjömätningsfartyget M/V 
Northern Star och med drönare. 

Från och med år 2018 har terrängmodeller skapats för sandstränderna, vilket gett skäl att överge 
den gamla metoden med profilinmätningar, se mätrapport ”2018007-YSTAD-GEO-SURVEYREP”. 
Enbart terrängmodeller från år 2018, 2019 har använts för att studera förflyttningen av sand under 
denna period. 

 

Projekt:          2019066_Ystad_Annual2019_MBES 

Mätuppdrag: Batymetri samt fotogrammetri 

Syfte: Undersöka sandfodringens påverkan inom 
utläggningsområdena och studera förflyttningen av sand 
mellan år 

Område: Ystads Sandskog och Löderups Strandbad 

Kund: Ystads Kommun 

Beställarens representant: Mona Skoog 

Utförande datum: 2019-08-20 – 2019-10-30 

Mätbåt: M/V Northern Star 

Mätansvarig: Bruno Bonja Westergren 

Rapportering: Bruno Bonja Westergren 

Dataprocessering: Bruno Bonja Westergren samt Karin Lundström 

QA/QC check: Trolle Carlsson 

 

Kontakt Beställare:  

Mona Skoog 
Nya Rådhuset, 
271 80 Ystad 
Tel: 0411-57 72 17 
E-post: mona.skoog@ystad.se 
 
 
Kontakt Clinton Marine Survey:  
Trolle Carlsson 
Fannys väg 3 
131 54 Nacka 
Tel: 0708-79 90 23 
E-post: trolle.carlsson@clinton.se 

  

mailto:mona.skoog@ystad.se
mailto:trolle.carlsson@clinton.se
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 Rapportens  syfte 

Tillhandahålla information om utfört arbete, presentera resultat, diskutera trender och felkällor samt 
ge förslag på eventuella förbättringsåtgärder. 

 Mätområde 

Mätområdet ligger i anslutning till Ystads Sandskog och Löderups Strandbad (Figur 1 – Figur 3). 
För att motverka sandflykt vid Ystads Sandskog finns fem hövder/bryggor i anslutning till stranden 
samt fem vågbrytare ca 60 m från land i östra delen av mätområdet. Vid Löderups Strandbad finns 
sex hövder i anslutning till stranden. 

 

Figur 1 Översiktsbild av mätområdena Ystads Sandskog och Löderups Strandbad 

 

Figur 2 Översiktsbild av sjömätningsområdet vid Ystads Sandskog. 
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Figur 3 Översiktsbild av sjömätningsområdet vid Löderups Strandbad. 
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 Datakäl lor  t i l l  grund för  r itningar  och 
volymberäkningar  

Data från sjömätningen och drönarflygningen har använts för att skapa två terrängmodeller för 
respektive område vilka redovisas som planritningar. Årets terrängmodeller har jämförts med 
motsvarande modeller från 2018 års mätning för att skapa två s.k. differensmodeller 
(höjdskillnadsmodell) vilka redovisas som planritningar samt för att beräkna volymförändringar. 
Resultatet av volymberäkningarna redovisas som mängd deponerad eller eroderad sand för 
respektive område. Modellerna som ligger till grund för ritningar och beräkningar har en cellstorlek 
(upplösning) på 0,5 m där höjden för varje cell utgörs av medelhöjden för alla punkter inom denna 
cell. Planritningarna som omfattar Ystads Sandskog är i skala 1:2500 och ritningen som omfattar 
Löderups Strandbad är i skala 1:1500. För att enklare kunna jämföra årets resultat med föregående 
år inkluderas även terrängmodellerna och differensmodellerna från år 2018 i leveransen som fyra 
nya ritningar. 

 Produkter  

Listade planritningar i Tabell 1 bifogas tillsammans med rapporten för att visualisera resultatet av 
mätningarna. 

Tabell 1 Produkter 

Produkt Namn 

Planritningar (dwg, pdf) 

2019066_Ystad_Annual2019_YstadsSandskog_DTM 

2019066_Ystad_Annual2019_YstadsSandskog_DIFF 

2019066_Ystad_Annual2019_LoderupsStrandbad_DTM 

2019066_Ystad_Annual2019_LoderupsStrandbad_DIFF 

2018007_Ystad_Annual2018_YstadsSandskog_DTM 

2018007_Ystad_Annual2018_YstadsSandskog_DIFF 

2018007_Ystad_Annual2018_LoderupsStrandbad_DTM 

2018007_Ystad_Annual2018_LoderupsStrandbad_DIFF 
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2. GEODETISKA PARAMETRAR 

 Projekt ion 

Alla terrängmodeller och ritningar har projektionen Sweref 99 TM. 

 Vert ikalt  datum 

Alla höjder redovisas i RH2000. 

 Tidsprotokol l  

All data är insamlad i UTC. 
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3. UTRUSTNING 

 Mätfartyg 

Sjömätningsfartyget M/V Northern Star har använts för mätningar i Ystad och Löderup, se Figur 4 
– Figur 5. Fartyget är relativt grundgående och har ett ställbart pålmonterat multibeamekolod. Vid 
djup grundare än 2m har lodet vinklats ut 45 grader för att öka täckningsgraden och datakvalitén 
vid grunda djup. För att erhålla täckning på grunda djup kan man antingen höja öppningsvinklarna 
på ekolodet eller fysiskt vinkla upp lodet mot vattenytan, det senare alternativet gör att man i större 
utsträckning använder den högre kvalitén för strålarna i lodets mitt istället för ytterstrålarna. 

 

Figur 4 M/V Northern Star i Kåseberga hamn samt mätning med vinklat ekolod utanför Ystads Sandskog. 
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Figur 5 Specifikation M/V Northern Star. 
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 Sjömätningsutrustn ing  

En sammanfattning av utrustningen som användes under projektet: 

Tabell 2 Sammanfattning av sjömätningsutrustning 

Utrustning – M/V Stenkoll 

Positionering Applanix Wavemaster II 

Multibeamekolod Norbit 0.9°x0.9⁰ vid 400 kHz 

Ljudhastighetsprofiler AML SVS 

Ljudhastighetsprofil separat mätare Valeport SWiFT SVP 

 

3.2.1. Multibeamekolod 

På M/V Northern Star används ett pålmonterat Norbit iWBMS multibeamekolod med integrerad INS 
och ljudhastighetssensor, se Figur 6. Multibeamekolodet har opererat med frekvensen 400 kHz 
och 512 beams per ping (pingrate 15 – 30 Hz). Lodet har en maximal täckning på 140 grader och 
en upplösning på 0.9 grader across – track och 0,9 grader along – track. 

 

 

Figur 6 Multibeamekolod Norbit iWBMS på M/V Northern Star. 
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3.2.2. Ljudhastighet 

Ljudhastigheten i vatten beror på temperatur och salthalt. Detta påverkar ekolodet då det mäter 
intensitet och tidsskillnader på tillbakastudsande ljudstrålar. Den integrerade ljudhastighetssensorn 
i lodet mäter därför kontinuerligt ljudhastigheten. Den integrerade sensorn används för jämförelse 
mot en extern ljudhastighetsmätare som sänks ner till botten och mäter en profil av ljudhastigheten 
(SVP). Eventuella refraktionsproblem korrigeras under efterprocessering i EIVA NaviEdit. 

3.2.3. Positionering 

M/V Northern Star är utrustad med en Applanix POS MV Wavemaster II med GNSS RTK-
korrigering, se Figur 7. Systemet kombinerar GNSS-data med gyro- och accelerationsdata från 
IMU samt heading från GAMS för att producera en robust och noggrann positions- och 
orienteringslösning. Alla offsets från GPS-antennen till ekolodet är noggrant inmätta och 
kontrollerade i kalibreringstester. Visuell kontroll av positionsnoggrannhet gjordes kontinuerligt 
under insamlingen. Typisk mätnoggrannhet för bägge systemen är +- 1 – 2 cm för positionering i 
xy led. 

 

Figur 7 Positioneringsutrustning Applanix POS MV Wavemaster II på M/V Northern Star. 

 Drönare 

Drönarbolaget Sverige utförde fotogrammetrisk inmätning med en quadcopter vid båda 
strandzonerna i anslutning till sjömätningsområdena i Ystad och Löderup. Mätningarna har använts 
för att ta fram terrängmodeller, vilka har högre precision än tidigare år då transekter mätts in till fots 
med handhållen RTK-GPS. Flygfotografering har gjorts med DJI Matrice 210 RTK drönare med 
monterad DJI Zenmuse x4s samt Zenmuse X5S kamera och Olympos 17 mm – objektiv, se Figur 
8. 

 

 

 
Figur 8 Drönare DJI Matrice 210 RTK med monterad DJI Zenmuse x4s samt Zenmuse X5S kamera och 
Olympos 17 mm – objektiv. 
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4. FÄLTARBETE 

 Mobi l iser ing och funkt ionstest  

M/V Northern Star mobiliserades i Ystad där den sjösattes för transport över vatten till respektive 
sjömätningsområde vid Ystads Sandskog och Löderups Strandbad. 

Kalibrering av mätutrustningen sker kontinuerligt för att kunna nå önskad kvalité på data. Vid 
mätområdet genomfördes funktionstester för att kontrollera att instrumenten fungerade med de 
inställda parametrarna. Inga anmärkningar gjordes vid dessa tester. 

 Sjömätning 

Sjömätningen utfördes 20, 21 och 22 augusti samt 28, 29 och 30 oktober. Glappet mellan 
mätningarna i augusti och oktober beror på en längre period av dåligt väder. Mätfart var mellan 3 - 
5 knop. 

 Drönarf lygning 

Flygningarna utfördes den 19 september 2019. En pilot från Drönarbolaget var på plats tillsammans 
med två mättekniker från Clinton Mätkonsult. 

Fotograferingen utfördes från ca 50 m höjd fluget i stråk över områdena. Beräknad mätosäkerhet 
(GSD) för bilderna är ca 11 mm vid denna flyghöjd. 

Inmätning av s.k. markstöd (GCP) för geografiska referenser till flygbilderna har gjorts med Leica 
GS16 (GNSS) av Clinton Mätkonsult. Totalt har 30 markstöd mätts in för Ystads Strandskog samt 
4 markstöd för Löderups Strandbad. 
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5. PROCESSERING 

 Processer ing av batymetr i  

Clinton Marine Survey använder EIVA NaviSuite för både insamling och processering av MBES – 
och punktmolnsdata; detta tillåter ett strömlinjeformat och skräddarsytt arbetsflöde som framtagits 
under en längre tid och anpassats till höga kvalitetskrav. Clinton Marine Surveys generella 
arbetsflöde visas i Figur 9. 

 

Figur 9 MBES – processeringsflöde. 

Data samlas in i NaviPac/NaviScan och rådata sparas i SBD-format som är ett binärt filformat som 
innehåller all sensordata (position, GPS-höjd, kurs, höjddata, roll, pitch och heave). SBD - filerna 
har importerats i NaviEdit för kontroll och korrigeringar av tex ljudhastighet och geoidmodell. 

Utifrån den importerade datan i NaviEdit byggs en terrängmodell i NaviModel. Denna innehåller 
information som höjd (minimum/maximum/medelyta), standardavvikelse och datadensitet vilket 
används för att kunna genomföra en detaljerad kvalitetskontroll. Felaktiga data har raderats från 
terrängmodellen antingen med hjälp av filter eller genom manuell editering, dock går raderade 
punkter att återacceptera i NaviModels terrängmodellsformat. Färdiga terrängmodeller exporteras 
från NaviModel för vidare hantering i AutoCad. 
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 Processer ing  av pos it ioner ing (sjömätning)  

Ingen efterprocessering av positioneringen har gjorts då realtidslösningen har använts för att 
positionera ekolodsdatan. Positioneringen har RTK korrigeras, höjdsatts (applicering av 
geoidmodellen SWEN17_RH2000 i NaviPac) och projicerats (Sweref 99 TM). Eventuella fel som 
till exempel tillfällig förlust av RTK korrigering har varit lätta att upptäcka då de påverkar den 
insamlade datan direkt. Innan ett mätområde har ansetts färdigt har sjömätningen granskats för att 
se att inga fel uppkommit. Inga positioneringsfel har påträffats. 

 Processer ing av fotogrammetr i  

Bilderna från drönarflygningen har processerats i Pix4D för generering av ortofoto samt 
terrängmodell. Modellerna har georefereras med hjälp av koordinatsatta markstöd (GCP) samt 
oförändrade referenspunkter från 2018 års fotogrammetrimodell. Ortofoton och punktmoln har 
exporterats från Pix4D för import i NaviModel som TIFF- och LAS filer. Utifrån punktmolnet har en 
terrängmodell byggts i samma gridstorlek som batymetrin (0.5 m x 0.5 m). Datan har editerats i 
viss mån vid till exempel strandlinjen där vatten och vågor klippts bort. 

För att kunna utföra korrekta volym- och differensmodeller har sandstranden i terrängmodellen 
definierats med hjälp av polygoner som exkluderar höjddata från buskage, branter och bryggor. 

Detta år har ingen ansamling av alger påträffats i större utsträckning vid strandkanten vilket gjort 
det enklare att definiera själva strandkanten. 

 Kombinerad  fotogrammetri -  och batymetrimodel l  

År 2018 valde man att interpolera mellan fotogrammetri- och batymetrimodellen för att skapa en 
heltäckande terrängmodell för Ystads Sandskog samt för Löderups Strandbad. I år har ytorna 
jämförts var för sig och inte slagits samman till följd av det fel som interpoleringsmetoden 
introducerar, se 7.4. 

 Beräkning av sandflykt  

Beräkningarna av sandflykten baseras på jämförelse av terrängmodeller från olika tidpunkt för 
samma område. Om man subtraherar dessa terrängmodeller får man en differensmodell där data 
från de båda tidpunkterna överlappar. Denna visar var sand tillkommit eller försvunnit under 
tidsperioden. Om man multiplicerar varje cells höjdvärde i differensmodellen med dess gridstorlek 
får man fram hur mycket volymen förändrats. Det är denna metod som ligger till grund för 
volymberäkningarna som presenteras i resultatdelen. Differensmodellerna bifogas som 
planritningar. 

Det överlappande området mellan mättillfällen definierades år 2016 av Marin Miljöanalys som 
utförde den första sjömätningen med multibeamekolod vid Ystads Sandskog samt Löderups 
Strandbad. Detta har följts av två sjömätningar av Clinton Marine Survey åren 2017 samt 2018. 
Detta område ligger till grund för inom vilket område man utför volymberäkningarna. I år utökas 
området till att innefatta en större yta då mätningarna 2018 och 2019 har samma täckningsyta, se 
7.3.1. 

Volymökning definieras som grundare områden (deponering) jämfört med föregående mättillfälle 
vilka indikeras av positiva (röd) höjdvärden för differensmodellerna i planritningarna. 
Volymminskning definieras som djupare områden (erosion) jämfört föregående mättillfälle vilka 
indikeras av negativa (blå) höjdvärden för differensmodellerna i planritningarna. Gröna områden 
(nära noll) i differensmodellerna indikerar små eller inga förändringar jämfört med föregående 
mättillfälle. 
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6. RESULTAT 

Resultatet av volym- och differensmodellerna visar på en nettominsking av sand under vatten (9000 
m3) samt ovan vatten (400 m3) vid Ystads Sandskog sedan år 2018. Vid Löderups Strandbad har 
det skett en nettominskning av sand under vatten (30 900 m3) och en marginell nettoökning av 
sand ovan vatten (100 m3) 

 Ystads Sandskog  

6.1.1. Topografi 

Höjden i terrängmodellen vid Ystads Sandskog varierar mellan 3 m och - 6 m (RH2000). Figur 10 
illustrerar den färdiga terrängmodellen som genererats utifrån årets mätning. Botten vid den västra 
delen av sjömätningsområdet täcks i viss omfattning av vegetation, se Figur 11. I västra delen av 
sjömätningsområdet ligger ett område känt som Revnabben i anslutning till Engelska Bryggan vilket 
utgörs av resterna från Ystads första hamn, se Figur 12. Detta område karaktäriseras av stenig och 
beväxt botten och har exkluderats från volymberäkningarna, se 7.3.3.  

Bifogad planritning ”2019066_Ystad_Annual2019_YstadsSandskog_DTM” ger en mer detaljerad 
bild av topografin i området. 

 

Figur 10 Översiktsbild av terrängmodell för området Ystads Sandskog. Höjdintervall 0 m till -9 m. 
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Figur 11 Vegetation i den sydvästra delen av mätområdet. 

 

Figur 12 Grunt stenigt, beväxt område känt som Revnabben i anslutning till Engelska bryggan. 
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6.1.2. Sandflykt 

Volymberäkningarna visar att ca 9 000 m3 sand har försvunnit till havs vilket skiljer sig mot 
föregående år då mängden sand ökade med 51 200 m3. Gällande land har 400 m3 sand försvunnit. 
Arean för erosion utgör 57 % av analysområdet till havs och 51 % på land. Se Figur 13 samt Tabell 
3 – Tabell 4, avrundning till hundratal.  

Tabell 3 Resultat av volymberäkningar, Ystads Sandskog 2017 – 2018 och 2018 – 2019. 

Sandflykt, volym – Ystads Sandskog 2018, 2019 

År 2018 2019 

Deposition Baty 63 300 m3 25 300 m3 

Erosion Baty 12 100 m3 34 300 m3 

Netto Baty 51 200 m3 - 9 000 m3 

Deposition Land  3 300 m3 

Erosion Land  3 700 m3 

Netto Land  -400 m3 

Tabell 4 Resultat av areaberäkningar, Ystads Sandskog 2017 – 2018 och 2018 – 2019. 

Sandflykt, area – Ystads Sandskog 2018, 2019 

År 2018 2019 

Deposition Baty 357 200 m2 (82 %) 292 200 m2 (43 %) 

Erosion Baty 77 800 m2 (18 %) 394 500 m2 (57 %) 

Deposition Land  20 500 m2 (49 %) 

Erosion Land  21 600 m2 (51 %) 

Differensmodellen (Figur 13) indikerar en sandtransport åt nordost. Påverkansområdet för sandflykt 
återfinns framförallt i anslutning till hövder och vågbrytare. Den generella sandflykten på land kring 
hövderna karaktäriseras av erosion öster om hövderna och deposition till väster. Till havs råder 
omvänt förhållande vid ytterkanten av hövderna där man kan se en erosion väster om hövderna 
och en deposition till öster, detta gäller dock inte de två hövder närmast Revnabben. Runt 
vågbrytarna i östra delen av analysområdet verkar det skett en erosion mellan brytarna och 
strandlinjen och en deposition längre ut till havs. För noggrannare studie av differensmodell mellan 
åren 2018 – 2019 , se bifogad planritning ” 2019066_Ystad_Annual2019_YstadsSandskog_DIFF”. 

Om man jämför årets resultat med differensmodellen från år 2018, se Figur 14 skiljer sig dessa 
något från varandra. Denna modell omfattar ingen differensmodell för land varpå analysen enbart 
omfattar resultatet från sjömätningarna åren 2017 – 2018. Vid ytterkanten av hövderna kan man 
se en erosion öster om hövderna och deposition till väster, detta mönster blir tydligare desto längre 
ifrån Revnabben hövderna ligger. Det verkar ske en erosion närmast land mellan hövderna och 
innanför/öster om vågbrytarna och en deposition utanför hövderna och brytarna. För noggrannare 
studie av differensmodell mellan åren 2017 – 2018, se bifogad planritning 
”2018007_Ystad_Annual2018_YstadsSandskog_DIFF”. 
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Figur 13 Differensmodell av påverkansområden för deposition och erosion baserad på Clintons mätningar 
2018 och 2019 vid Ystads Sandskog. Höjdintervall: -2 m till 2 m. 

 

Figur 14 Differensmodell av påverkansområden för deposition och erosion baserad på Clintons mätningar 
2017 och 2018 vid Ystads Sandskog. Höjdintervall: -2 m till 2 m. 
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 Löderups Strandbad 

6.2.1. Topografi 

Höjderna i terrängmodellen vid Löderups Strandbad varierar mellan 4,5 m och – 6,5 m (RH2000). 
Figur 15 illustrerar den färdiga terrängmodellen som genererats utifrån årets mätning. 
Bottenförhållandena i områdets västra del karaktäriseras av sandflykt med stora sandbankar 
ovanpå hårdbotten och den östra delen domineras av homogen botten. Strandzonen utgörs av 
främst av erosionsskydd förutom runt de två hövderna längst österut som utgörs av sandstrand. 
Sedan 2018 har ett nytt erosionsskydd tillkommit öster om tredje hövden västerifrån. 

Längst österut i området i anslutning till Löderups Strandbads Camping har en stor del av 
sandstranden eroderat sedan år 2018. Om man jämför ortofoton i ritningarna 
”2019066_Ystad_Annual2019_LoderupsStrandbad_DTM” och 
”2018007_Ystad_Annual2018_LoderupsStrandbad_DTM” syns detta tydligt. En meters – kurvan 
ligger ca 20 m längre upp på land år 2019 än 2018. 

Bifogad planritning ”2019066_Ystad_Annual2019_LoderupsStrandbad_DTM” ger en mer 
detaljerad bild av topografin i området. 

 

Figur 15 Översiktsbild av terrängmodell för området Löderups Strandbad. Höjdintervall 0 m till -9 m. 

Vraket som upptäcktes år 2018 ligger kvar men är mer begravt i sand i år. Det andra oidentifierade 

objektet ligger även det kvar och är mindre begravt i sand i år, se mätrapport ”2018007-YSTAD-
GEO-SURVEYREP – BILAGA C”. 
  

Sandflykt och hårdbotten Homogen botten 
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6.2.2. Sandflykt 

Volymberäkningarna visar att ca 30 900 m3 sand har försvunnit till havs och att 100 m3 sand har 
tillkommit på land. Även år 2018 försvann sand från området men detta år i något större omfattning. 
Arean för erosion utgör 63 % av analysområdet till havs och för deposition på land utgör den 60 %. 
Se Figur 16 samt Tabell 5 – Tabell 6, avrundning till hundratal. 

Tabell 5 Resultat av volymberäkningar, Löderups Strandbad 2017 – 2018 och 2018 – 2019. 

Sandflykt, volym – Löderups Strandbad 2018, 2019 

År 2017 – 2018 2018 – 2019 

Deposition Baty 55 300 m3 64 900 m3 

Erosion Baty 79 300 m3 95 800 m3 

Netto Baty -24 000 m3 - 30 900 m3 

Deposition Land  1 600 m3 

Erosion Land  1 500 m3 

Netto Land  100 m3 

Tabell 6 Resultat av areaberäkningar, Löderups Strandbad 2017 – 2018 och 2018 – 2019. 

Sandflykt, area – Löderups Strandbad 2018, 2019 

År 2017 – 2018 2018 – 2019 

Deposition Baty 243 400 m2 (49 %) 207 700 m2 (37 %) 

Erosion Baty 251 700 m2 (51 % ) 353 200 m2 (63 %) 

Deposition Land  5 600 m2 (60 %) 

Erosion Land  3 800 m2 (40 %) 

Differensmodellen (Figur 16) indikerar en sandtransport åt nordost. Påverkansområdet för sandflykt 
återfinns framförallt i västra delen till havs i området samt längs med strandlinjen runt hövderna. 
Den generella sandflykten på land kring hövderna karaktäriseras av erosion öster om hövderna 
och deposition till väster. Detta gäller dock inte runt hövden (som har en annan form) näst längst 
österut av området där erosion har inträffat på båda sidor sedan år 2018. Gällande sandstranden 
längst österut i anslutning till Löderups Strandbads Camping täcks bara en liten del in av 
analysområdet då det finns lite strand att jämföra mellan åren 2018 – 2019 till följd av erosion. Det 
gör att detta område inte kommer med i volymberäkningarna av sandflykt. Om man ser till 
fördelningen av arean för sandflykt utgör depositionsområden 60 %, men volymen är näst intill 
likvärdig. Erosionen kan därför antas vara begränsad till ett mindre område men av större magnitud. 
Till havs vid ytterkanten av de tre hövderna längst österut kan man se en erosion väster om 
hövderna och deposition till öster. Det verkar ske en erosion längs med strandskydden i stora delar 
av området närmast land och en deponering mellan hövderna en bit ut i vattnet. För noggrannare 
studie av differensmodell mellan åren 2018 – 2019 , se bifogad planritning ” 
2019066_Ystad_Annual2019_LoderupsStrandbad_DIFF”. 
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Om man jämför årets resultat med differensmodellen från år 2018, se Figur 17 kan man se vissa 
likheter. Denna modell omfattar ingen differensmodell för land varpå analysen enbart omfattar 
resultatet från sjömätningarna åren 2017 – 2018. Sand verkar generellt förflyttas från väst till öst 
längs med kusten och påverkansområdena för sandflykt är desamma, och återfinns framförallt i 
västra delen till havs av området samt längs med strandlinjen runt hövderna. Det verkar ske en 
erosion längs med strandskydden i stora delar av området närmast land och en deponering mellan 
och runt ytterkanten av hövderna en bit ut i vattnet. 

För noggrannare studie av differensmodell mellan åren 2017 – 2018, se bifogad planritning 
”2018007_Ystad_Annual2018_LoderupsStrandbad_DIFF”. 

 

Figur 16 Differensmodell av påverkansområden för deposition och erosion baserad på Clintons mätningar 
2018 och 2019 vid Löderups Strandbad. Höjdintervall: -2 m till 2 m.  

 

Figur 17 Differensmodell av påverkansområden för deposition och erosion baserad på Clintons mätningar 
2017 och 2018 vid Löderups Strandbad. Höjdintervall: -2 m till 2 m. 
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7. SLUTSATSER, DISKUSSION SAMT 

FELKÄLLOR 

 Påverkansområde 

Löderups Strandbad verkar ha det mest utbredda påverkansområde för sandflykt till havs vilket 
man kan se i Figur 16 – Figur 17. Ystads Sandskog är mindre utsatt för erosion i den västliga delen 
av analysområdet till havs, se Figur 13 – Figur 14. Detta beror troligtvis på det skyddande 
grundområdet Revnabben (Figur 12) som minskar vågpåverkan vid västliga vindar vilket även 
skulle kunna förklara vegetationen som finns närmast Revnabben och som inte påträffas längre 
österut i analysområdet. Om sandflykten är mindre ökar möjligheterna för vegetation att etablera 
sig vilket troligtvis dämpar sandflykten ytterligare då sanden binds av växtligheten och minskar 
bottenstressen. 

 Tidpunkt  för  mätning  

Årets sjömätning har utfört i två omgångar. Den första omgången utfördes i mitten av augusti och 
den andra omgången i slutet av oktober. Detta har lett till höjdskillnader till följd av att sandtransport 
skett mellan mättillfällena. Detta gäller både för Ystads Sandskog och Löderups Strandbad. 
Gällande Ystads Sandskog är skillnaderna inte lika markanta som för Löderup och finns därför med 
i terrängmodellen för 2019 års mätning. Skillnaderna blir dock synliga i differensmodellen för Ystads 
Sandskog som en kant, se Figur 20. Gällande Löderup var skillnaderna i höjd +-1.5 m mellan 
mättillfällena vilket ledde till beslutet att lägga samman data från sjömätningen där skillnaderna i 
höjd mellan de olika mättillfällena år 2019 var som minst, se Figur 18. Detta innebär att data från 
de område där störst sandtransport sker i Löderup kommer från oktober 2019 detta år. 
Differensmodellen för Löderups Strandbad innehåller dock även den en skarp kant vilket beror på 
att terrängmodellen från år 2018 består av data från två olika mättillfällen samma år. 

 

Figur 18 Data från Löderups Strandbad innanför den gröna begränsningslinjen är från oktober 2019 och 
utanför är från augusti 2019. Vid kanten av den gröna begränsningslinjen är skillnaderna som minst i höjd 
mellan de olika mättillfällena. 
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Under de 10 veckor som gått mellan mättillfällena 20 augusti och 30 oktober har stora mängder 
sand förflyttats inom mätområdena, framförallt för Löderups Strandbad. Detta innebär att resultatet 
kan variera kraftigt från år till år kopplat till vart sanden momentant befinner sig beroende på väder 
innan tidpunkt för mätning. Lämpligast vore om mätningarna fortsatt sker under sommartid innan 
höststormarna påbörjar erosionen av stranden. Detta borde göra det enklare att se var sanden 
minskar och ökar från år till år längs med strandkanten, hövder och vågbrytare. 

Fördelen med mätning efter sommaren är att man kan se vart erosionen sker inom mätområdet. 
Den generella årstidsvariationen av sandtransport illustreras i Figur 19. Med andra ord, det som 
ser ut som en deposition i differensmodellerna i Figur 13 – Figur 14 och Figur 16 –  Figur 17 kan 
bero på att sanden har eroderat från en annan plats och är enbart en momentan bild av vart sanden 
befinner sig just nu i förhållande till föregående mättillfälle. Modellerna indikerar att sandtransporten 
sker i nordostlig riktning vilket innebär en påfyllnad av sand inom analysområdena västerifrån och 
en förlust av sand i nordost. 

Om mätningarna sker efter att höststormarna börjat rulla in finns risken framförallt för Löderups 
Strandbad att sanden hunnit färdas utanför analysområdet vilket bidrar till ökad nettoförlust i 
resultatet utan att sanden nödvändigtvis lämnat systemet, det är fullt möjligt att sanden återvänder 
under sommaren. 

 

Figur 19 Generell förklaring om hur sandflykt varierar beroende på årstid Earl, S. (2019). Physical Geology. 
British Columbia: BC Campus OpenEd. 
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Figur 20 Plötslig höjdskillnad i Ystads Sandskogs differensmodell till följd av att sandtransport skett mellan 
mättillfällena i augusti och oktober år 2019. 

 Analysområde 

7.3.1. Utökat analysområde 

Analysområdet för volymberäkningarna och differensmodellerna har varit detsamma under åren 
2017, 2018. Analysområdet har endast innefattat sjömätningsområdet då det ej funnits jämförbara 
terrängmodeller för stranden fram tills nu. I och med att analysområdet från och med i år även 
innefattar stranden med kommer en utökning av analysområdet att ske. Det är därför motiverat att 
även utöka analysområdet för sjömätningsområdet. Täckningsgraden år 2019, 2018 är i princip 
identisk. Tidigare år har ytan varit något mindre. Se Figur 21 – Figur 22 för utökade analysområden. 

Innebörden av ett utökat analysområde är att resultaten av volymberäkningarna kan komma att 
skilja sig något från föregående år då man tar ett större område i beaktande. Ett utökat 
analysområde ger dock en bättre bild av sandflykten i området. 

Skillnad i höjd mellan mättillfällen 
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Figur 21 Utökat analysområde för Ystads Sandskog: 2017, 2018 (gul), 2019 (röd). 

 

Figur 22 Utökat analysområde för Löderups Strandbad: 2017, 2018 (gul), 2019 (röd). 

7.3.2. Vegetation, stenområden och bryggor 

I beräkningarna av sandflykt antas att allt sediment som förflyttats inom analysområdena är sand. 
Det stämmer troligtvis relativt väl för sandstränderna där man tydligt kan se vilka områden som är 
täckta av sand och inte. Gällande till havs kommer volymberäkningarna och differensmodellerna 
att innefatta både sten och vegetation. Stenområden kan antas vara relativt konstanta över tid 
beroende på storlek och utbredning till exempel området Revnabben, se 7.3.3. Gällande växtlighet 
förändras denna från år till år och är svår att exkludera från mätningarna. Detta blir en felkälla i 
resultaten då man inte jämför faktiskt sandbotten.  
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Då man bara är intresserad av omfördelningen av sand inom områdena exkluderas bryggor, större 
stenområden och vegetation på land från analysområdet då dessa skulle kunna bidra till fel i 
resultaten. 

7.3.3. Revnabben 

Revnabben ligger i västra utkanten av mätområdet vid Ystads Sandskog, se Figur 12. Detta område 
är ett rev och karaktäriseras av stenig och beväxt botten och har därför exkluderats från 
volymberäkningarna och differensmodellerna då det inte säger något om sandtransporten i 
området. 

Det grunda djupet och vegetationen bidrar till svårigheter att mäta in detta område vilket påverkar 
datakvalitén och genererar osäkra mätresultat. Dock har detta område sjömätts med varierande 
framgång sedan år 2016 vilket gjort att möjligheterna att jämföra skillnaderna för detta område från 
år till år varierar. Som vi kan se på Figur 21 har data härifrån knappt heller ingått i resultatet av 
differensmodeller och volymberäkningar. Till följd av att M/V Northern Star är större och mer 
djupgående än M/V Stenkoll medförde detta att data ej kunnat erhållas i samma utsträckning som 
föregående år. Clinton Marine Survey anser att det är bättre att gränsen för analysområdet dras i 
kanten av Revnabben då detta medför positiva effekter såsom säkrare arbete och bättre och mer 
relevanta resultat. 

 Interpolat ion  

Interpolerade områden vid strandkanten tenderar att vara grundare än i verkligheten. Detta baseras 
på resultat från år 2018 och 2019 då områden som interpolerats år 2018 har mätts år 2019. Detta 
tyder på en skarpt sluttande slänt precis vid strandkanten vilket är rimligt då strandkanten är ett 
utsatt erosionsområde till följd av vågpåverkan under hösten. Batymetri- och 
fotogrammetrimodellerna från år 2019 har därför inte slagits samman. Jämförelser mellan 
mättillfällena har enbart gjorts för områden med faktiskt insamlade data. 
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8. REKOMMENDATIONER 

 Ortofoton 

Utifrån levererade ortofoton över land kan man analysera hur erosionsskydd förändras över tid för 
att analysera hur pass väl de står emot vågornas energi. Ortofoton ingår i leveransen och finns 
med i samtliga ritningar för respektive år (2018, 2019). För bättre upplösning bör ritningarna 
granskas i AutoCad, de utskrivna ritningarna som PDF är något mer lågupplösta. 

 Mätområde 

Det kan vara lämpligt att utöka mätområdet för Löderups Strandbad i sydvästlig riktning för att täcka 
in påverkansområdet för de stora sanddynorna. För Ystads Sandskog ser man inga uppenbara 
förändringar längre ut till havs. 

 Maringeologiska mätningar  

Det skulle vara intressant att undersöka sandens beskaffenhet och mäktighet till havs och på land 
vid nästkommande mätning för att skapa sig en mer tredimensionell bild av mängden sand inom 
analysområdena. För ytgeologin skulle man kunna använda den backscatter – data som kan 
samlas in i samband med sjömätningen av området och verifiera med bottenprovtagning. För att 
få fram sandens mäktighet kan ett bottenpenetrerande ekolod användas. 

 Väderdata 

Det vore intressant att korrelera resultaten från de årliga sjö- och landmätningarna i Ystads 
Sandskog och Löderups Strandbad med väderdata för att ytterligare förstå sandflyktens dynamik. 
Det är möjligt att man utifrån att studera väder, vind och strömmar kan skapa sig ytterligare 
förståelse för när och i vilken omfattning som sandtransporten sker för respektive område. 


