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SMED utgör en förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, som är ett samarbete mellan 

IVL, SCB, SLU och SMHI. Samarbetet inom SMED inleddes 2001 med syftet att långsiktigt 

samla och utveckla den svenska kompetensen inom emissionsstatistik kopplat till åtgärds-

arbete inom olika områden, bland annat som ett svar på Naturvårdsverkets behov av ex-

pertstöd för Sveriges internationella rapportering avseende utsläpp till luft och vatten, 

avfall samt farliga ämnen. Målsättningen med SMED-samarbetet är främst att utveckla och 

driva nationella emissionsdatabaser, och att tillhandahålla olika tjänster relaterade till 

dessa för nationella, regionala och lokala myndigheter, luft- och vattenvårdsförbund, när-

ingsliv m fl. Mer information finns på SMEDs hemsida www.smed.se. 
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Förord 
Naturvårdsverket gav under 2009 SMED (SvenskaMiljöEmissonsData) i uppdrag 
att analysera effekterna av att introducera markanvändningsdata med högre geogra-
fisk upplösning i beräkningarna av belastning av kväve och fosfor till vatten. Upp-
draget har utförts av Marcus Liljeberg och Heléne Ejhed, IVL, Jakob Nisell SLU 
och Hanna Gustafsson, SMHI. 
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Sammanfattning 
Projektets huvudsyfte är att generera nya geografiska dataunderlag avseende mark-
användning med bättre upplösning för beräkningar inom SMED Vatten och att 
undersöka konsekvenserna för kommande rapporteringar av att använda markan-
vändningsdata med högre rumslig- och tematisk upplösning. 

Underlaget till arbetet som genomförts i projektet är dels det tidigare markanvänd-
ningsunderlaget som använts inom SMED Vatten för beräkningar av belastningar 
till vatten tillsammans med ett nyframtaget underlag för markanvändningsdata som 
bygger på SMD (Svenska Marktäckedata). Båda markanvändningsdatabaserna 
relateras till den geografiska indelningen som utgörs av hydrologiskt beräknade 
delavrinningsområden. Underlaget har lästs in i geodatabaser där data relateras till 
varandra genom rumsliga beräkningar i ett geografiskt informationssystem.  

För klasserna skog och tätort överskattas arealen generellt i PLC5 data jämfört med 
SMD och för klasserna myr och vatten sker en underskattning av klassarealerna i 
PLC5 jämfört med SMD. Minsta arealskillnaden blir på klassen vatten som också 
uppvisar den minsta standardavvikelsen. 

Konsekvensen av att byta kartdatabas för beräkning av markanvändningsarealer är 
liten vid en total jämförelse mellan markanvändning i PLC5 beräkningarna jämfört 
med arealer hämtade ur SMD. Orsaken till detta är att arealerna hos de områden 
som står för en stor andel av bruttobelastningen är desamma i de båda underlagen. 
För enskilda delavrinningsområden kan förändringen vara stor. 

Beräkningstekniskt eller kostnadsmässigt finns det inga skäl att använda SMD som 
kartdatabas för att generera markanvändningsklassning för belastningsberäkningar 
i SMED Vatten. Det finns ingen anledning att byta ut den gamla klassningen med 
avseende på geografisk upplösning då förbättringen med att använda SMD är allt-
för marginell i jämförelse med andra osäkerheter och felkällor. Däremot är det 
troligt att belastningen kommer att förändras om lämpliga läckagehalter kan ansät-
tas till fler klasser och den vägen öka noggrannheten i belastningen av kväve och 
fosfor. 
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Inledning 
Inom SMED – Vatten baseras många beräkningar på markanvändningsdata. För 
beräkningar relaterade till jordbrukssektorn används Jordbruksverkets blockdatabas 
som innehåller arealuppgifter för jordbruksmark i Sverige vilken kombineras med 
det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IAKS) för uppgifter om 
grödoslag etc. Underlaget till blockdatabasen utgörs av Lantmäteriets ekonomiska 
kartor som i dag ersatts av fastighetskartan och som är den mest detaljerade kartse-
rien av lantmäteriets allmänna kartor. För beräkningar inom andra sektorer (t.ex. 
skog, myr, sjö) används idag Lantmäteriets GSD Översiktskarta (Röda kartan). 
Översiktskartan är genererad i en grundskala på 1:250 000 och är enligt Lantmäte-
riet lämplig som bakgrund för tematiska presentationer inom skalområdet 1: 100 
000 – 1: 500 000. Markslag i översiktskartan omfattar hav (territorialvatten och 
internationellt vatten), sjö, tätorter, annan koncentrerad bebyggelse, skog, öppen 
mark, kalfjäll, glaciär och sankmark. 

Markanvändning med högre upplösning är tillgänglig i form av GSD-
Marktäckedata (även kallad Svenska Marktäckedata, SMD), en svensk version av 
den europeiska klassningen Corine. Marktäckedata är en rikstäckande, homogen 
databas med ett 60-tal klasser indelade i fem huvudklasser, anlagda ytor (1), jord-
bruksmarker (2), skog och halvnaturliga marker (3), öppna våtmarker (4), vatten 
(5).1 Minsta karteringsenhet är 1-25 hektar, beroende på klass. Klassindelningen är 
gjord med hänsyn till behoven inom planering och miljöövervakning. Den ger 
information om markanvändning, markslag och vegetation. Huvudsakliga indata-
källor är: Satellitdata från Landsat TM med 30x30 meters geometrisk upplösning 
och med multispektrala data för att erhålla klasser som skog och våtmarker, Lant-
mäteriets terrängkarta, vägkarta och geografiska grunddata (GGD), Lantmäteriets 
vegetationskarta, riksskogstaxeringsdata från Sveriges Lantbruksuniversitet, upp-
gifter från länsstyrelsernas miljöenheter om klasser som inte kan erhållas ur andra 
källor, kommunkartor, andra data, från t ex SMHI (vattendrag), SCB (tätorter, 
småorter), SGU, Naturvårdsverket m.fl. Enligt produktbeskrivningen för GSD-
Marktäckedata planeras ajourhållning med ett intervall på fem till tio år (men hit-
tills har ingen uppdatering gjorts). 

Dagens beräkningsrutiner inom SMED – Vatten, där geografiska datakällor med 
varierad produktionsskala blandas, ger upphov till förlust av information som är 
svår att uppskatta. Förutom ökad geografisk upplösning är det möjligt att i beräk-
ningsunderlaget inkludera ytterligare tematiska klasser som kan användas vid be-
räkning av belastning. Mer detaljerad markanvändningsdata kan också möjliggöra 
beräkningar där vägar inkluderas och om SMD används som geografisk bas skapas 
möjlighet för framtida differentieringar av diffus belastning från olika sorters skog 
och övrig mark eftersom fler klasser kan nyttjas. 

                                                      
 
1
 GSD Corine Marktäckedata, Nomenklatur och klassdefinitioner. 

http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/kartor/SCMDbil.pdf 
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Mål och avgränsning 
Projektets huvudsyfte är att generera nya geografiska dataunderlag avseende mark-
användning med bättre upplösning för beräkningar inom SMED – Vatten och att 
undersöka konsekvenserna för kommande rapporteringar av att använda markan-
vändningsdata med högre rumslig- och tematisk upplösning. 

Nuvarande markanvändning och belastning jämförs med belastning framräknad 
med tillgång till mer högupplöst data. Jämförelse genomförs genom statistisk bear-
betning av förändrade arealer samt i TBV där resulterande belastning jämförs för 
respektive geografisk datakälla. Resultaten utvärderas mot tidigare beräkningar för 
att få en uppfattning om hur nya markanvändningsdata påverkar resultaten. Data-
mängder, beräkningstider, ajourhållning av data och inköpskostnader jämförs för 
att ge en uppfattning om eventuella framtida nackdelar som användning av mer 
högupplöst data kan medföra. 
Projektet utvärderar inte införande av nya tematiska klasser för vilka läckagehalter 
eller annat beräkningsunderlag saknas. 
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Material och metod 
Underlaget till arbetet i projektet är dels det tidigare markanvändningsunderlaget 
som använts inom SMED Vatten för beräkningar av belastningar till vatten till-
sammans med ett nyframtaget underlag för markanvändningsdata som bygger på 
SMD. Båda markanvändningsdatabaserna relateras till den geografiska indelningen 
som utgörs av hydrologiskt beräknade delavrinningsområden. Underlaget har lästs 
in i geodatabaser där data relateras till varandra genom rumsliga beräkningar i ett 
geografiskt informationssystem.  

Geografisk indelning 
Den hydrologiska indelningen, som är grunden för beräkningarna i avrinningsom-
råden, har hämtats från SVAR (Svenskt Vattenarkiv). Sedan gammalt är Sverige 
indelat i huvudavrinningsområden plus ett antal landområden (kilar), som avvattnar 
kustnära områden mellan huvudavrinningsområdena. Huvudavrinningsområdena 
har sedan indelats i delavrinningsområden på land (s.k. standardavrinningsområ-
den) med en genomsnittlig areal av 35 km2, med undantag för de större sjöarna. 
SVAR uppdateras årsvis och i PLC5-uppsättningen har 2006 års version använts. 
Det använda registret innehåller ca 12 900 områden på land, varav några avvattnas 
till Norge (gröna områden i figur 1). Totalt finns det 13 424 delavrinningsområden 
varav 332 stycken ligger helt eller delvis utanför Sveriges gräns. I figur 1 presente-
ras den Svenska indelningen i delavrinningsområden geografiskt där variationen i 
delavrinningsområdenas storlek framgår. 
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Figur 1 Delavrinningsområden i Sverige med områden som helt eller till del ligger i 

Norge respektive Finland. Gröna områden ligger inom Sveriges gräns men avvattnas 

till annat land. 
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Delavrinningsområden finns sedan tidigare framtagen som geografisk vektordata 
där varje delavrinningsområde är beskrivet som avgränsade polygoner med en unik 
identifiering och tillhörande, beskrivande tabellinformation. Delavrinningsområden 
är definierade med GSD översiktskartan som geografisk bas vilket medför att pass-
ningen mot GSD fastighetskartan blir generaliserad vilket visas i figur 2. Det inne-
bär att total area mellan ett delavrinningsområde (den röda begränsningslinjen i 
figuren nedan) och areasumman av de SMD klasser som ingår i ett godtyckligt valt 
delavrinningsområde kan avvika från varandra. 

 
Figur 2 Exempel på generalisering av gränser för delavrinni ngsområden mot GSD fastig-

hetskartan. Områdesindelning för delaro visas som r öd linje. 

SMED markanvändning 
Den markanvändning som använts fram till nu inom SMED är en kombination av 
olika underlag med varierad produktionsskala. Klasserna som representerar all 
marktäckning är 8 stycken och omfattar tätort, öppen mark, jordbruk, skog, myrar, 
hyggen, fjäll och vatten. Med undantag av jordbruksmark och hygge kommer klas-
serna ursprungligen från Lantmäteriets GSD-Översiktskarta (Röda kartan). Kartan 
innehåller tematisk information om markslag och markanvändning med begräns-
ningslinje och identitetspunkt för tätorter från SCBs tätortsavgränsningar samt 
annan koncentrerad bebyggelse, öar större än 4 ha, skog, öppen mark, kalfjäll, 
glaciär större än 6 ha, samt sankmark större än 36 ha. Kartan är lämplig att använda 
i skalområdet 1: 100 000 – 1: 500 0000. 
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Jordbruksmark kommer ifrån Jordbruksverkets blockdatabas som kompletteras 
med Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd (IAKS). Hyg-
gesarealer kommer ifrån Skogsstyrelsens hyggesarealer (Brandt et al 2008). 
Både jordbruksmark och hyggesarealer har en betydligt högre upplösning jämfört 
med de övriga klasserna och kan närmast jämföras med GSD fastighetskartan som 
är den kartdatabas som har den högsta tillgängliga upplösningen av alla Lantmäte-
riets kartdatabaser. Den markanvändningssyntes som tas fram är en kombination av 
dessa underlag. 

När markanvändningskartan med ursprung och klasser enligt ovan är framtagen 
beräknas klassarean per delavrinningsområde. I beräkningen hanteras markanvänd-
ningsdata som ett raster med en pixel med storlek 25 * 25 meter. Detta innebär en 
mindre förlust av information eftersom både jordbruksblock och hyggesdata egent-
ligen har en finare upplösning. Förlusten av precision anses försumbar. Den totala 
arealen för varje klass summeras per unikt delavrinningsområde och sparas som ett 
attribut till varje objekt direkt i vektordata. I detta steg förloras den geografiska 
informationen för klasserna inom delavrinningsområden och det är inte längre 
möjligt att utnyttja rumslig information om klassernas geografiska fördelning inom 
ett delavrinningsområde.  

IAKS data innehåller information om grödoslag och areell täckning som används 
för belastningsberäkningar för jordbruket. Jordbruksmarkens areal justeras mot 
dessa uppgifter. Delavrinningsområden som har större areal jordbruksmark i IAKS 
justeras upp på bekostnad av öppen mark och vid det omvända förhållandet justeras 
jordbruksmarken ner där överskjutande del läggs på öppen mark. I de fall arealen 
öppen mark inte räcker till används klassen skogsmark som justeringsklass. 
För de delavrinningsområden som ligger utanför Sveriges gräns och därför saknar 
markanvändning i de underlag som används, hämtas markarealer från GRID Aren-
dal (Brandt m.fl 2008) vilket innebär att arealer för jordbruksmark och hyggen 
saknas för områden i Norge och Finland. 

Svenska CORINE Land Cover 
Nomenklaturen i CORINE Land Cover (CLC) är ursprungligen utvecklad och 
anpassad för Medelhavsländerna. Den är uppbyggd i tre nivåer och utgör på 3-
ställig nivå en blandning av vegetations- och markanvändningsklasser. Av CLCs 
44 klasser förekommer 35 klasser i Svenska CORINE Land Cover (SCLC). 

Svenska marktäckedata 
För att bättre uppfylla svenska behov har en mer detaljerad produkt kallad Svenska 
Marktäckedata (SMD) tagits fram. SMD består av ett antal underklasser till SCLCs 
3-ställiga nivå. Förutom tillägg av underklasser har den svenska produkten en 
mindre minsta redovisningsenhet vilket medfört att heterogena klasser som före-
kommer i SCLC blir överflödiga i SMD. För fullständig beskrivning av nomenkla-
tur och klassindelning hänvisas till ”Nomenklatur och klassdefinitioner”, (Lantmä-
teriet 2003). 
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Svensk marktäckedata har levererats från Lantmäteriet och innehåller markanvänd-
ning fördelat på totalt 59 klasser. För klassnamn och beskrivning hänvisas till bila-
ga 1. Eftersom klasserna jordbruksmark och hygge redan har den upplösning som 
eftersträvas i nya markanvändningsdata inom SMED och som dessutom har en 
bättre upplösning än den i SMD används dessa som tidigare. Svensk marktäcke 
data kombineras med jordbruksklasser från blockdata och med hyggesarealer från 
Skogsstyrelsen vilket ger ett tillskott på ytterligare två klasser. Upplösningen i 
SMD data är 100 * 100 meter per pixel men upplösningen för block och hygges-
data är omräknad till 25 * 25 meter varför hela datasetet utökades till upplösningen 
25 * 25 meter 
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Figur 3 Svensk Marktäckedata utökad med klasserna jordbruks mark från Jordbruksver-

kets blockdata och hyggesarealer från Skogsstyrelse n. Figuren illustrerar upplösningsnivå 

och heterogenitet av tillgängliga SMD-klasser i ett nationellt perspektiv. 
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Tabell 1 Förklaring av den färgkodning som används i figur 3 . 
Förklaring

Tät stadstruktur

Orter >200 invånare mindre grönområden

Orter>200 invånare större områden grönt

Orter<200 invånare

Enstaka hus och gårdsplaner

Industrier handelsenheter offentlig service mm

Väg och järnvägsnät med kringområden

Hamnområden

Flyplats

Grus- och sandtag

Övriga mineralextraktioner

Deponier

Byggplatser

Urbana grönområden

Idrottsanläggningar, skjutbanor, mm

Flygfält (gräs)

Skidpist

Golfbana

Ej urban park

Campingplats och fritidsbebyggelse

Åkermark

Fruktodlingar

Betesmark

Lövskog ej på myr eller berg i dagen

Lövskog på myr

Lövskog på berg i dagen

Barrskog på lavmark

Barrskog ej på lavmark 5-15 m

Barrskog ej på lavmark > 15 m

Barrskog på myr

Barrskog på berg i dagen

Blandskog ej på myr eller berg i dagen

Blandskog på myr

Blandskog på berg i dagen

Naturlig gräsmark

Hedmark (ej gräshed)

Busksnår

Hygge

Ungskog

Barrskog ej på lavmark

Stränder dyner och sandslätter

Berg i dagen

Områden med sparsam vegetation

Brandfält

Glaciärer och permanenta snöfält

Gräshed

Örtäng

Limnogena våtmarker

Blöt myr

Övrig myr

Torvtäckt

Saltpåverkade kärr,marskland 

Vattendrag

Sjöar och dammar

Sjöar och damma igenväxande yta

Kustlagun

Estuarie

Kusthav oceaner, öppen yta

Kusthav oceaner, igenväxande yta

Jordbruksmark BLOCK-data

Hygge Skogsstyrelsen

99  

Eftersom det inte finns någon möjlighet att hantera dessa klasser i det Tekniska 
beräkningssystemet för vatten (TBV) då lämpliga läckagehalter saknas slogs klas-
ser samman till de åtta klasser som använts tidigare. Processen med justering av 
arealer enligt block, hygge och IAKS data är densamma som för den tidigare mark-
användningen enligt PLC 5, varför arealerna för dessa klasser blir oförändrade. 
Vidare används samma klassfördelning inom delavrinningsområden som helt eller 
till del ligger utanför Sveriges gräns och som därför saknar klasser enligt SMD. 

Två dataset genererades ur markanvändningsdata. Ett med SMD klasserna så som 
de redovisas ovan och ett dataset med sammanslagna klasser för körning i TBV. 
För beräkning av förändring för bruttobelastning av kväve och fosfor användes den 
nya markanvändningen beräknad från SMD som indata till TBV. Det var inte möj-
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ligt att utnyttja nya SMD klasser för tätorter eftersom beräkningen för dagvatten 
utnyttjar ytterligare information såsom kommuntillhörighet, befolkningsmängd etc. 
I stället låstes indata för dagvatten till den befintliga markanvändningen enligt 
PLC5. Detta innebär att emissioner genererade ur markanvändningsklassen tätort, 
dagvatten kommer att vara oförändrad. 

TBV belastningsberäkningar 
Belastningen av N och P har beräknats i TBV baserat på PLC5 indata och med 
jämförelse av belastningen baserat på markanvändning från SMD genererad inom 
detta projekt och belastningen baserad på Översiktskartan (Röda kartan) genererad 
inom PLC5 projektet. Enbart klasserna fjäll, myr, öppen, skog och vatten berörs av 
förändringen i markanvändning genom den metod som använts för att sammanstäl-
la arealerna i detta projekt. Endast klassen Vatten är en antropogen källa, övriga 
källor som får förändrad belastning i detta projekt är naturliga bakgrundskällor. 
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Resultat 
Den summerade arealen för respektive markanvändningsberäkning PLC5 – SMD 
beräknades i geodatabasen och jämfördes mot varandra. Resultatet av jämförelsen 
redovisas i nedanstående tabell. 

Tabell 2 Resultatsammanställning av totala markanvändningsar ealer utryckt i km². 

   Fjäll  Hygge  Jordbruk  Myr  Skog  Tätort  Vatten  Öppen Total 

PLC5 40 420 16 140 32 190 35 030 285 690 5 880 39 150 21 350 475 860 

SMD 11 290 16 140 32 190 39 200 281 390 3 260 40 800 51 710 475 980 

Relativ 

förändring -72% 0% 0% 12% -2% -45% 4% 142% 0% 

De totala klassarealerna för hela Sverige ger att andelen hygge och jordbruksmark 
är den samma som tidigare medan arealerna för skog och vatten förändras margi-
nellt, arealer för myr och tätort förändras påtagligt och arealerna för fjäll och öppen 
mark förändras väsentligt. Förklaringen till denna stora förändring för klasserna 
öppen mark och fjäll står att finna i hur klasser slås samman i SMD data snarare än 
en faktiskt geografisk förändring. 

Om jämförelsen istället görs för de klasser som omfattas av geografisk förändring, 
myr, skog, tätort, vatten och sammanställer dessa som genomsnittlig avvikelse 
tillsammans med standardavvikelse för alla delavrinningsområden i landet blir 
resultatet följande: 

Tabell 3 Genomsnittlig areell förändring med absolut differe ns och standardavvikelse i 
km 2 för olika markanvändningsklasser för samtliga dela vrinningsområden.  
 SMD  PLC5  Diff. Absolut diff. STD 

Myr 2.92 2.61 0.31 0.99 1.96 

Skog 20.96 21.28 -0.32 1.66 3.39 

Tätort 0.24 0.44 -0.20 0.22 1.31 

Vatten 3.04 2.92 0.12 0.17 0.56 

För klasserna skog och tätort överskattas arealen generellt i PLC5 data jämfört med 
SMD och för klasserna myr och vatten sker en underskattning av klassarealerna i 
PLC5 jämfört med SMD. Minsta arealskillnaden blir på klassen vatten som också 
uppvisar den minsta standardavvikelsen. 
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Tabell 4 Genomsnittlig areell förändring med absolut differe ns och standardavvikelse i 

km 2 för olika markanvändningsklasser för samtliga dela vrinningsområden grupperat på 

rapparo.  

 SMD  PLC5  Diff. Absolut diff. STD 

Myr 2.81 2.53 0.28 0.81 1.26 

Skog 25.90 26.16 -0.26 1.53 2.31 

Tätort 0.32 0.56 -0.24 0.25 0.81 

Vatten 3.30 3.16 0.14 0.16 0.28 

 
Tabell 5 Genomsnittlig areell förändring med absolut differe ns och standardavvikelse i 

km 2 för olika markanvändningsklasser för samtliga dela vrinningsområden grupperat på 

havsbassäng.  

 SMD  PLC5  Diff. Absolut diff. STD 

Myr 1.96 1.76 0.20 0.32 0.38 

Skog 16.33 16.11 0.22 1.05 1.19 

Tätort 0.48 0.83 -0.35 0.35 0.33 

Vatten 2.36 2.23 0.12 0.12 0.07 

 
Tabell 6 Genomsnittlig areell förändring med absolut differe ns och standardavvikelse i 

km 2 för olika markanvändningsklasser för samtliga dela vrinningsområden grupperat på 

vattendistrikt.  

 SMD  PLC5  Diff. Absolut diff. STD 

Myr 1.90 1.69 0.21 0.32 0.38 

Skog 35.79 35.86 -0.07 0.85 1.04 

Tätort 0.34 0.55 -0.22 0.22 0.20 

Vatten 3.75 3.64 0.11 0.11 0.04 

Areaskillnaden mellan klasser beräknat ur PLC5 klassning respektive SMD-
klassning är ungefär den samma för alla grupperingsnivåer, delaro, rapparo, havs-
bassäng och vattendistrikt, vilket beror på att differensen fördelas som positiv re-
spektive negativ för geografiskt närliggande delavrinningsområden, differenserna 
”tar ut varandra”. Detta kan i sin tur en relateras till skillnaden i geografisk upplös-
ning mellan de olika dataseten. 
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Förändringen i areal kan tyckas marginell men om jämförelsen i stället görs på 
enskilda delavrinningsområden blir skillnaderna mer påtaglig. Om de 10 delavrin-
ningsområden med den största differensen för respektive klass söks i sammanställ-
ningen blir resultatet:  

Tabell 7 Maximal differens i 10 områden för respektive klass  i km 2 

Absolut diff Myr Absolut diff Skog Absolut diff Tätort Absolut diff Vatten 

51.31 95.38 99.45 48.97 

31.19 69.66 46.95 12.10 

25.61 51.29 28.76 11.64 

25.46 47.43 25.03 9.47 

22.04 43.09 22.12 8.69 

21.16 41.89 22.07 7.72 

16.71 40.84 19.02 5.61 

16.27 40.58 16.80 4.53 

16.17 36.72 16.75 4.49 

Det ska påpekas att det inte rör sig om samma delavrinningsområde för klasserna. 
utan maximal differens i km2 för 10 områden i respektive klass. De enskilt största 
differenserna uppkommer för klasserna skog och tätort. Om alla delavrinningsom-
råden med en differens som överstiger 10 km2 väljs ur materialet och plottas på en 
karta blir resultatet: 

 
Figur 4 Delavrinningsområden där klasserna skog (vänster, gröna delaro), vatten 

(mitten, blåa delaro), myr (höger, bruna delaro) med en areell differens större än 10 

km2 mellan PLC5 och SMD data. 
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För både skog och vatten sker stor förändring kring de stora sjöarna vilket är natur-
ligt eftersom de stora sjöarnas delavrinningsområde är större än standardavrin-
ningsområdena (35 km2). I övrigt finns delavrinningsområden med stor areell för-
ändring spridd över landet och i ett sådant antal att det eventuellt bör beaktas. För 
klassen skog finns det 249 delavrinningsområden med en areell differens som är 
större än 10 km2. För klassen myr är antalet 48, för tätort 20 och för klassen vatten 
är det 3 delavrinningsområden där den areella differensen är större än 10 km2. 

Resultatet för de olika markanvändningsklasserna som finns inkluderade i TBV 
redovisas för hela landet i tabell 5 för bruttobelastningen och tabell 6 för nettobe-
lastningen. 

Tabell 8 Bruttobelastning och differensen i bruttobelastning av N och P ton/år baserat 
på markanvändning från Översiktskartan och Svensk MarktäckeData (SMD) för 
inkluderade markanvändningsklasser som berörs av ny markanvändning. 
Markan-
vänd-
ningsklass 

N ton/ år PLC5 
Översiktskartan 

N ton/år 
PLC5 
SMD 
detta 
projekt 

Diff 
N 
ton/år 

P ton/år 
PLC5 
Över-
sikts-
kartan 

P ton/år 
PLC5 
SMD 
detta 
projekt 

Diff P 
ton/år 

Fjäll 6720 2090 -4640 200 60 -140 
Myr 5450 5880 440 140 160 20 
Öppen 3950 8640 4690 380 1 600 1 220 

Skog 42060 41540 -520 1 170 1 140 -30 

Vatten 16290 16960 670 160 160 10 

Totalt 74470 75110 640 2 050 3 130 1 080 

Resultaten för N visar att skillnaden för bruttobelastningen totalt är cirka 600 ton 
och mindre än 1 % av berörda källor. Detta kan jämföras med total belastning som 
beräknats inom PLC5 projektet 150 500 ton (inlandsutsläpp) varav de diffusa käl-
lorna motsvarar 134 700 ton. Förändringen av den antropogena belastningen är 
cirka 700 ton i detta projekt, vilket motsvarar enbart skillnaden i belastningen för 
markanvändningsklassen Vatten och kan jämföras med den totala antropogena 
belastningen i PLC5 för de diffusa källorna 57 800 ton. Den största skillnaden i 
bruttobelastning av N är för klasserna som motsvarar de naturliga källorna Fjäll 
och Öppen mark, där klassen Fjäll minskar med cirka 4600 ton och Öppen ökar 
med cirka 4700 ton. Resultaten för P visar att den klart största förändringen som ny 
markanvändning innebär, är att belastningen från klassen [Öppen] ökar med över 
1000 ton vilket kan jämföras med total diffus bruttobelastning i PLC5 3930 ton/år 
(Brandt m.fl 2008). Klassen Fjäll minskar, men bara marginellt i förhållande till 
Öppen marks ökning, vilket medför att den totala belastningen ökar med cirka 
1000 ton och cirka 53 % för berörda klasser med markanvändning enligt detta 
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projekt. Detta är en effekt av skillnader i läckagehalter mellan Fjäll och Öppen 
mark för P (se Diskussion). 

 
Tabell 9 Nettobelastning och differensen i nettobelastning av N och P ton/år baserat 
på markanvändning från Översiktskartan och Svensk MarktäckeData (SMD) för 
inkluderade markanvändningsklasser som berörs av ny markanvändning 

Markan-
vänd-
ningsklass 

N ton/ år PLC5 
Översiktskartan 
Netto 

N ton/år 
PLC5 
SMD 
detta 
projekt 
Netto 

Diff 
N 
ton/år 

P ton/år 
PLC5 
Över-
sikts-
kartan 
Netto 

P ton/år 
PLC5 
SMD 
detta 
projekt 
Netto 

Diff P 
ton/år 

Fjäll 4 790 1 480 -3 300 140 40 -100 

Myr 4 600 4 930 340 120 130 20 

Öppen 3 300 6 650 3 350 270 1 130 860 

Skog 34 010 33 600 -400 880 860 -20 

Vatten 10 700 11 260 560 90 90 10 

Totalt 57 390 57 930 540 1 500 2 260 760 

Nettobelastning av både N och P ökar med markanvändning baserad på SMD i 
detta projekt liksom bruttobelastningen. Ökningen av nettobelastningen av P blir 
nästan lika stor (cirka 51 % av berörda källor) som för bruttobelastningen. 
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Diskussion 
Konsekvensen av att byta kartdatabas för beräkning av markanvändningsarealer är 
liten vid en total jämförelse mellan markanvändning i PLC5 beräkningarna jämfört 
med arealer hämtade ur SMD. En bidragande orsak till detta är att områden som 
står för en stor andel av bruttobelastningen är desamma i båda underlagen. För 
enskilda delavrinningsområden är förändringen stor men fortfarande liten jämfört 
med andra felkällor och osäkerheter i beräkningsunderlaget. Eftersom skillnaderna 
är små har ingen konsekvensanalys, jämfört med tidigare genererade tidsserier, 
utförts. 

Indata till HBV-NP modellen är desamma som i TBV, dvs baseras på markan-
vändningsdata för delavrinningsområden som sedan summeras till PLC5-områden, 
varpå brutto-, nettoberäkningar liksom retention beräknas. Det innebär att det är 
rimligt att förvänta samma förändringar som i TBV. Eftersom förändringarna är 
små för TBV har inte HBV-NP utvärderats genom beräkning med markanvändning 
för SMD. 

Den stora skillnaden mellan markanvändning enligt PLC5 och SMD ligger i klas-
sernas indelning. I den analys som genomförts här beror den stora skillnaden mel-
lan klasserna fjäll och öppen mark på hur klasser summerats i SMD. Det finns 
ingen entydigt bestämd fjällklass i SMD. Klassen ”glaciärer och permanenta snö-
fält” är den enda klass som fått tillhörigheten fjäll. I SMD finns klasser som kan 
tolkas som fjäll men som måste kompletteras med information om höjd över havet 
för att kunna sägas vara fjäll med utgångspunkt i de läckagehalter som används för 
klassen i TBV. 

För beräkningar av urbant dagvatten definieras tätort med utgångspunkt i röda 
kartan som ger gränsen för tätortens utbredning. Markanvändning innanför denna 
gräns är hämtad från SMD där läckagekoefficienter är hämtade från STORMTAC2. 
En möjlig förbättring är att definiera gränsen för tätort i terrängkartan eller fastig-
hetskartan. 

Förändringen av bruttobelastning av N är relativt stor för klasserna Fjäll och Öppen 
mark vilket är resultatet av att arealer tidigare klassade som Fjäll i detta projekt 
klassats som Öppen mark. Läckagehalten för N är dock samma för båda klasserna i 
PLC5 utom i sydligaste Sverige så det ger endast förändring i den totala bruttobe-
lastningen i sydsverige. Läckagehalten för P för Öppen mark är enligt PLC5 0.05 
mg/l i hela Sverige och för Fjäll är läckagehalten densamma som för Skog, och 
Myr i norra Sverige och beror av medelhöjden i delavrinningsområdet (Löfgren 
och Brandt 2005): 

Tot-P (mg/l)=0.0372-0. 0107*log10(medelhöjd(m)) 

                                                      
 
2
 http://www.stormtac.com/ 
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Medelhöjden i områden som berörs av omklassning i detta projekt är runt 600 m, 
vilket ger en läckagehalt på cirka 0,007 mg/l. Läckagehalten är därför mycket lägre 
för mark klassad som Fjäll i PLC5 än som klassats som Öppen mark i detta projekt. 
Förändringen i nettobelastning är procentuellt sett nästan lika stor som för brutto-
belastningen för både N och P. Detta kan förmodligen förklaras av att retentionen 
är densamma för alla diffusa källor vilket medför att förändringen blir mycket lik-
artad förändringen som är gällande för bruttobelastningen.  

Att använda SMD som kartdatabas för att generera markanvändningsklassning för 
belastningsberäkningar i SMED Vatten skulle inte medföra merkostnad eller mer-
arbete. Det finns dock ingen anledning att byta ut den gamla klassningen med av-
seende på geografisk upplösning då förbättringen genom att använda SMD är allt-
för marginell i jämförelse med andra osäkerheter och felkällor. Däremot är det 
troligt att belastningen kommer att förändras om lämpliga läckagehalter kan ansät-
tas till fler klasser och den vägen öka noggrannheten i belastningen av kväve och 
fosfor. 
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Bilaga 1 
Tabell 1 Klasser med beskrivning från Svensk marktäcke data med omklassning enligt 

PLC5 för beräkning av belastning i TBV. 

ID SMD Beskrivning PLC5 klass 

1 Tät stadsstruktur Tätort 

2 Orter >200 invånare mindre omr av grönt Tätort 

3 Orter >200 invånare större omr av grönt Tätort 

4 Orter <200 invånare Tätort 

5 "Enstaka hus och gårdsplaner" Öppen 

6 Industri, handelsenheter, offentlig service, mm Öppen 

7 Väg och järnvägsnät med kringområden Öppen 

8 Hamnområden Öppen 

9 Flygplats Öppen 

10 Grus- och sandtag Öppen 

11 Övriga mineralextraktionsplatser Öppen 

12 Deponier Öppen 

13 Byggplatser Öppen 

14 Urbana grönområden Öppen 

15 Idrottsanläggning, skjutbana, mm Öppen 

16 Flygfält (gräs) Öppen 

17 Skidpist (endast i svensk produkt under 142) Öppen 

18 Golfbana Öppen 

19 Ej urban park Öppen 

20 Campingplats och fritidsbebyggelse Öppen 

30 Åkermark Jordbruk 

31 Frukt och bärodling Jordbruk 

32 Betesmark Jordbruk 

40 Lövskog ej på myr eller berg i dagen Skog 

41 Lövskog på myr Skog 

42 Lövskog på berg-i-dagen Skog 

43 Barrskog på lavmark Skog 

56 Barrskog, ej på lavmark Skog 

44 Barrskog ej på lavmark 5-15 meter Skog 

45 Barrskog ej på lavmark > 15 meter Skog 

46 Barrskog på myr Skog 

47 Barrskog på berg-i-dagen Skog 

48 Blandskog ej på myr eller berg i dagen Skog 

49 Blandskog på myr Skog 

50 Blandskog på berg-i-dagen Skog 

51 Naturligt gräsmark Öppen 

52 Hedmark (utom gräshed) Öppen 

53 Busksnår Öppen 
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54 Hygge Hygge 

55 Ungskog Skog 

57 "Ledig plats efter sammanläggning av klasser" Skog 

58 Stränder, dyner och sandslätter Öppen 

59 Berg i dagen Öppen 

60 Områden med sparsam vegetation Öppen 

61 Brandfält Öppen 

62 Glaciärer och permanenta snöfält Fjäll 

63 Gräshed Öppen 

64 Örtäng Öppen 

70 Limnogena våtmarker Myr 

71 Blöt myr Myr 

72 Övrig myr Myr 

73 Torvtäkt Myr 

74 Saltpåverkade kärr, marskland  Myr 

80 Vattendrag Vatten 

81 Sjöar och dammar, öppen yta Vatten 

82 Sjöar och dammar, igenväxande yta Vatten 

83 Kustlagun Vatten 

84 Estuarie Vatten 

85 Kusthav och oceaner, öppen yta Vatten 

86 Kusthav och oceaner, igenväxande yta Vatten 

 
 


