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FÖRORD  

Denna rapport beskriver en metod för uppföljning av exploatering i kustzonen. Metoden kan 
användas för att kartera och följa upp exploatering på nationell nivå, men resultaten går även att 
nyttja på regional och lokal nivå. 

Studien är en del av landets regionala miljöövervakning. Arbetet har finansierats av 
naturvårdsverkets miljöövervakningsmedel och är ett så kallat gemensamt delprogram som 
syftar till att samordna miljöövervakningsmetoder.   

De deltagande länsstyrelserna har varit från Norrbotten, Gävleborg, Västerbotten, 
Västernorrland, Stockholm och Södermanland.  Övriga deltagare har varit Metria, SCB, SLU och 
naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Norrbotten har fungerat som projektledare. 

Arbetet har huvudsakligen utförts 2010‐2011. Oscar Törnqvist och Anna Engdal från Metria har 
i samarbete med Tina Nilsson, Länsstyrelsen i Norrbotten svarat för sammanställningen av 
enna rapport.   d
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SAMMANFATTNING 

Kustens strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva 
för bebyggelse och friluftsliv. Sveriges kuster blir alltmer exploaterade och antalet orörda 
kuststräckor minskar. En ökande exploatering kan skada livsmiljöerna för många arter och 
därmed även hota de ekosystemtjänster som kustområdet förser oss människor med. Det finns 
därför ett behov av att följa trender i exploateringsgrad på kommunal‐, läns‐ och riksnivå. 
Kunskapen behövs som underlag för t ex miljömål, detaljplaner, tillståndsgivning och 
områdesskydd. 

Att kartera och följa exploateringen i kustnära områden har tidigare gjorts på många olika sätt, 
baserat på olika variabler och i olika geografiska områden. Resultaten är därmed inte 
jämförbara. För att kunna analysera det egna området i relation till andra områden krävs att 
samma metod appliceras över hela landet. En enhetlig metod krävs även för en relevant 
kvalitetssäkring av resultaten.  

Denna studie är en del av landets regionala miljöövervakning som finansieras av 
naturvårdsverket. Syftet med studien har varit att presentera en enkel och kostnadseffektiv 
metod för att kartera och följa upp exploatering av strandzonen på nationell nivå, med resultat 
som också är användbara på regional och lokal nivå. 

Metoden som förordas går ut på att använda befintliga geografiska data och lägga samman dessa 
för att skapa kunskapsunderlag som indikerar exploatering. Metoden omfattar inte all 
exploatering utan ett antal variabler som ska ge oss en bild av den exploatering som kan vara 
negativ för växt‐ och djurlivet i kustens strandområden. 

Resultaten är lämpliga att följa upp med ca fem års intervall. Inom den tidsperioden har alla 
terats nationelaktuella databaser hunnit uppda lt.  

Rekomm läggande uppföljning av exploatering är: enderade variabler för grund

 Byggnader (fastighetskartan) 

 ) Vägar (NVDB och fastighetskartan

 Kraftledningar (fastighetskartan) 

Variablerna kan antas spegla en generell exploateringsutveckling och de är lätt tillgängliga och 
väl dokumenterade. Metoden baseras på vektoranalys, vilket ger mer exakta avgränsningar än 

nalyserastera r. 

För en utökad uppföljning kan ovanstående variabler kompletteras med bryggor, pirar och 
hamnar genom manuell digitalisering. Genom att detta redan är gjort krävs endast en 
uppdatering av digitaliseringen var 5:e år.  

Sjöfartsverket och Lantmäteriet har inlett ett samarbete för att ta fram en gemensam strandlinje, 
så kallad nationell strandlinje (NSL). Tidigare har strandlinjen skiljt sig åt mellan sjökort och 
kartor från lantmäteriet. När Nationell strandlinje är färdigställd kan variabler från denna till 
iss del ersätta den manuella digitaliseringen, t ex bryggor och pirar längre än 10 meter.  v

 

 



Metode s är att buffra ytor, linjer och punkter enligt följande: n som rekommendera

 Byggnader 50 meter 

 Vägar vägbredd multiplicerat med 2,5 

 meter baserat på typ Kraftledningar 25, 50 och 100 

 Bryggor, pirar, kajer 25 meter 

 Hamnområden, marinor 50 meter 

Samtliga variabler läggs därefter samman till en gemensam yta som representerar den 
xploaterade ytan.  e

 

 

Pir i Norrbottens kustland. Foto: Hans Överby 

 

Som analysområde rekommenderas i första hand strandzonen eftersom detta ger en mer robust 
yta för uppföljning jämfört med en strandlinje. Strandzonen skapas utifrån strandlinjen i 
lantmäteriets grundläggande geografiska data (GGD) i kombination med SMHI:s havsområden 
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som avgränsar sötvatten från hav. Strandlinjen buffras 100 respektive 300 meter upp på land.  

En strandzon på 100 respektive 300 meter skapas genom att strandlinjen enligt fastighetskartan 
buffras.  För att avgränsa sötvatten från hav används SMHI:s havsområden som grund. Från 
denna zon maskas ytor bort som är vatten enligt fastighetskartan så att strandzonen enbart 
omfattar landyta. 
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Andel e ch kommun beräknas. xploaterad yta (%) per län o

 Inom strandzon 100 meter 

 Inom strandzon 300 meter 

 Fördelat på fastland och öar 

 

Vill man dessutom följa upp de rent marina variablerna bör en marin zon också inkluderas. Här 
rekommenderas en minsta zon på 100 meter i överensstämmelse med strandskyddet. En större 
zon än detta bör endast beaktas i de fall många variabler avseende den marina miljön inkluderas 
i analysen.  

I samband med att variablerna sammanställs för regionen bör alltid kunskap om utbredning och 
samvariation mellan de olika variablerna sammanställas. På detta sätt kan eventuella trender 
bedömas bättre.  

Variablerna kan presenteras på olika sätt. De kan överlagras enskilt eller grupperat i teman så 
att ”hotspots” med fler korsande intressen, verksamheter och exploateringar bildas. Enskilda 
buffrade variabler och hotspots överlagras strandzonen, strandlinjen och eventuellt markslag 
vilket visar hur stor andel strand och strandzon som är exploaterad eller påverkad. Vidare är det 
möjligt att analysera gröna korridorer för att hitta exempelvis bristande eller viktiga 

  migrationskorridorer längs stränderna.

Ovanstående analyser kan genomföras nationellt med tillhörande statistik på kommunnivå till 
en uppskattad kostnad av ca 120 000 SEK (exklusive moms) per omdrev. Detta motsvarar 

.  ungefär 10 000 SEK per kustlän, vilket inkluderar rekvirering av data, bearbetning och analys

Att även inkludera uppdatering av bryggor, bryggliknande pirar och hamnar skulle innebära 
tterligare en kostnad på uppskattningsvis 40 000 SEK per län. y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

INLEDNING 

Bakgrund och problemformulering 
Strandområden är biologiskt viktiga miljöer för många djur och växter. Kustens strandområden 
har under lång tid tagits i anspråk av olika typer av bebyggelse, bryggor etc. Detta gör att 
Sveriges kuster blir alltmer utbyggda och antalet orörda kuststräckor minskar, speciellt kring 
storstadsområden. På kommunal‐, läns‐ och riksnivå finns därför ett behov av att följa trender i 
exploateringsgrad kopplat till olika geografiska indelningar som län och kommuner. Kunskapen 
kan nyttjas som underlag för t ex detaljplaner, tillståndsgivningar, eller områdesskydd.  
Underlagsmaterial behövs även som stöd vid handläggning av ärenden, för att kunna formulera 
strategier för hur kustområdet kan nyttjas och för att kunna formulera och följa upp miljömål. På 
lokal nivå finns behov av att följa upp påverkan av känsliga habitat, liksom att värna 
tillgängligheten till strandzonen för det rörliga friluftslivet.  

Att kartera och följa exploateringen i kustnära områden är ingen ny företeelse. Det har tidigare 
gjorts på många olika sätt, baserat på olika variabler och i olika geografiska områden. Resultaten 
är därmed inte jämförbara. Ett flertal län har analyserat exploateringen i kustzonen med hjälp av 
flygbildstolkning, andra har använt befintliga geodata. För att kunna analysera det egna området 
i relation till andra områden krävs att samma variabler mäts och att samma metod appliceras 

en.  över hela landet. En enhetlig metod krävs även för en relevant kvalitetssäkring av resultat

Denna studie är en del av landets regionala miljöövervakning. Arbetet har finansierats av 
naturvårdsverkets miljöövervakningsmedel och är ett så kallat gemensamt delprogram. De 
gemensamma delprogrammen syftar till att samordna länens miljöövervakningsmetoder.  

Syftet med denna studie är att presentera en enkel och kostnadseffektiv metod för att kartera 
och följa upp exploatering av strandzonen på nationell nivå, med resultat som också är 
användbara på regional och lokal nivå.  

Metoden omfattar inte all exploatering utan ett antal variabler som är enkla att kartera. Tanken 
är att dessa variabler ska ge en bild den exploatering som kan vara negativ för växt‐ och djurlivet 
i kustens strandområden. Resultatet kan även ge en bild av allmänhetens tillgång till 
strandområden eftersom många av de exploaterade områdena inte tillåter något rörligt 
friluftsliv. I metoden räknas ett område antingen som exploaterat eller oexploaterat. Här finns 
givetvis en gradskillnad. Områden som enligt metoden är exploaterade kan ha höga värden lika 
väl som oexploaterade områden kan vara påverkade av mänskliga aktiviteter som inte tas upp i 
metoden.  

Tidigare studier, problem och möjligheter 
Exploatering i strandzonen har studerats vid flera tillfällen tidigare, både vad avser kusten (t ex 
Törnqvist & Engdahl 2010, Länsstyrelsen i Stockholm 2001, 2003) och limniska stränder 
(Länsstyrelserna i Stockholm & Uppsala, 2008, Länsstyrelsen i Stockholm 2011). Det finns även 
exempel på uppföljning av tidigare resultat (t ex Länsstyrelsen i Norrbotten 2010). Slående är 
att alla ansatser bygger på olika metodik vilket gör att resultaten inte går att jämföra.  

Till viss del baseras nyare studier på tankar från föregående studier. Bristen på samordning, 
frånvaron av diskussioner om hur förändringar karteras och följs upp gör att det finns behov av 
n samlad syn på hur exploatering kan karteras och följas upp.  e
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I denna studie har följande arbeten beaktats (se tabell 1 för en sammanställning): 

 Strandexploatering längs med stränderna i Gävleborgs län (Länsstyrelsen i Gävleborg 
2004) 

 Exploateringsgraden längs stränderna i Luleå kommuns kust och skärgård (Luleå 
kommun 2008) 

 Strandexploatering kring Mälaren – en förändringsstudie (länsstyrelserna i Stockholm & 
Uppsala 2008) 

 Exploatering av stränder i Norrbottens kust‐ och skärgårdsområde. En förändringsstudie 
mellan år 2002 och 2009 (Länsstyrelsen i Norrbotten 2010) 

 vårdsverket 1999) Environmental Quality Criteria – Coasts and Seas (Natur

 Bebyggelsepåverkad kust och strand (SCB 2004, 2011) 

 Analys av fysisk störning längs Skånes kust (Länsstyrelsen i Skåne 2003) 

 Fysisk störning av stränder. Metodstudier för övervakning av exploateringsgraden 
(Länsstyrelsen i Stockholm 2001) 

 Exploatering av stränder. Metodstudier för övervakning av exploateringsgraden II 
(Länsstyrelsen i Stockholm 2003) 

 

En närliggande studie som är värd at nämna i detta sammanhang är Riksantikvarieämbetets 
Byggnader och bebyggelsemiljöer i kust och skärgård (2009), vilken behandlar bl.a. befolknings‐ 
och bebyggelseförändringar i kustzonen. Den har dock en grövre rumslig upplösning än övriga 
jämförbara studier, varför den inte tas med i denna sammanställning. Ett nyligen avslutat arbete 
(Edman m.fl. 2011) analyserade förändring av exploateringen av jordbruksmark utifrån delvis 
samma indikatorer som i innevarande studie. Erfarenheter från det arbetet har tagits till vara. 

De olika studierna som nämns ovan har egentligen samma syfte, – att kartera och i flera fall över 
tid följa exploatering av stränder, men de har olika indata, analysmetoder och 
presentationsredskap. Miljöarbetets skiftande skala – från enskild brygga till EU‐rapportering – 
gör att det finns behov av olika typer av analyser och sammanställningar. Vissa tidigare studier 
har varit mycket kostsamma med detaljerad tolkning av flygbilder som grund (Naturvårdsverket 
1999, Länsstyrelsen i Stockholm 2001, 2003). Några studier är mer generaliserade (t ex 
Länsstyrelsen i Skåne 2003), vilket begränsar användandet på lokal nivå och visar på behovet av 
ett uttalat minsta krav på detaljeringsgrad. De olika analyserna har även pekat på behovet av att 
både följa utvecklingen av strandlinjen och strandzonen. Analyserna visar även att det finns 
behov av att bredda valet av analysvariabler för att få en mer heltäckande och nationellt relevant 
bild av exploatering. 

Det finns alltså ett behov av att skapa en metod för uppskattning av exploatering genom 
kartering och kvantifiering, vilken fungerar lokalt såväl som nationellt och för många syften. 
Metoden ska fungera både för rapportering och för uppföljning men bör även kunna användas 
för mer konkret arbete som t ex inom kustplanering. En nationell metod som ska upprepas med 
ett visst tidsintervall måste vara kostnadseffektiv. Ett led i detta är att så långt det är möjligt 
utnyttja data som finns tillgängligt inom ramen för geodatasamverkan (www.geodata.se) där 
bland annat länsstyrelser och Naturvårdsverket deltar. 



 

Tabell 1. En översikt över de tidigare studier som har beaktats inom detta projekt. Sista raden beskriver 
resultatet från innevarande studie i relation till de övriga studierna. 
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Land  Vatten Klass  Metod  Resultat 

Gävleborg  2004  x  x  (x)  x     x  x           100  100  1‐5 
Densitet  
100 m 

Andel expl kust (km, %) 

Luleå  2008  x  x  x  x     x              L    1/0 
Buffert 
 25/50 m 

Andel expl kust (km, %) 

Mälaren  2008  x        x                    100    1‐5 
Densitet  
100 m, 
Längd, typ 

Andel expl kust (%), 
brygglängd 

Norrbotten  2010  x  x  x  x  x   x     x  …     100  100  1/0 
Buffert  
25/50 m 

Andel expl kust och zon, 
även bebyggelsebar 

NV   1999  x  x     x              x    
10‐50 
+ 100 

  1‐5 
Segment 
(>=200 m) 

Fragmentering, 
korridortänk 

SCB  2004     x                          100    1/0 

Buffert  
100 m km‐
rutor 

Antal hus/typ, 
ö/fastland, andel 
bebyggd kust (%), 
byggår 

SCB  2011     x                         
100 / 
300 

 
1/0, 

byggnad/
hektar 

Buffert  
100 m km‐
rutor 

Antal hus/typ, 
ö/fastland, andel 
bebyggd kust (%), 
byggår 

Skåne  2003  x  x  x           x           100  100  1‐5 
Segment 
1000 m 

Klass per segment, antal 
x per km strand, meter 
väg per km strand 

Stockholm  2001  x  x  x  x  x     x     x     100  20  1‐5 
Segment 
1000 m 

Klass per segment, antal 
x per km strand, m väg 
per km strand 

Stockholm  2003  x  x  …  x  x     x               1‐5 
Buffert 200 
m, densitet 
100 m 

Detaljkartering 

Metria  2011  x  x  x  x        (x) x  x  x 
100/ 
300 

100  1‐5, 1/0

Överlagring 
buffert 

Andel, längd kust, 
markanvändning, 
hotspots, 
samlokalisering… 

Kolumn 1:   Länsstyrelse eller myndighet so
Kolumn 2:   År för studie 

:  
4: 

Kolumn 3‐12 Variabler som studien omfattat 
Kolumn 13‐1 Analyskorridor upp på land och ner i vattnet 

. 
 

Kolumn 15:   Klassindelning i resultat; relativ skala 1‐5, binärt 1/0 eller antal byggnader/ha
Kolumn 16:   Analysmetod; densitetsanalys, förekomst längs kustsegment eller inom buffert
Kolumn 17:   Resultat; andel av kusten påverkad, antal hus och liknande per km strand osv. 

11 



12 

VARIABLER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR  

Under förberedande arbeten bestämdes att arbetet skulle omfatta följande 
iabler. exploateringsindikerande var

Infrastruktur och bebyggelse 

 dningar Kraftle

 Vägar 

 r Hus, byggnade

erk  Vindkraftv

Markanvändning 

 k Åkermar

 Hyggen 

Maritim verksamhet 

 nar, kajer, pirar Bryggor, ham

 ar muddring

 Båttrafik 

 Badplatser 

 

Hur lämpligt det är att använda olika variabler beror på följande egenskaper:  

 Datakvalitet, inkluderande precision och tillförlitlighet. Hur kvalitetssäkras data? 
 Ajourhållning,   dvs. uppdateringsfrekvens och aktualitet. Blir kvantifieringar rättvisa eller

regionalt/systematiskt sneda? 
 kningsgrad. Finns   Täc nationell täckning? Regional snedfördelning? Används olika lokala

digitaliseringsmetoder? 
 Är insamlingsmetoden harmonierad och gemensam? Fungerar den överallt, i alla natur‐ 

och kulturmiljöer? 
 

Arbetet omfattar följande moment: 

 Utredning av indata. Vad finns det för möjligheter och begränsningar för framtagande av 
respektive variabel på nationell nivå? 

 Kvantifiering av variabler. Olika metoder för kvantifiering mplifieras.  diskuteras och exe

 Analysmetoder för framtagande av exploateringsindikator. Olika metoder för 
sammanläggningar tas upp. I detta kapitel skisseras även hur parametrarna kan 
användas i mer riktade analyser mot specifika frågeställningar. 
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De potentiella variablerna utreds med avseende på eventuella begränsningar i datakvalitet, 
ajourhållning och tillgänglighet. För de variabler som i dagsläget inte finns tillgängliga i 
nationella databaser utan måste digitaliseras föreslås lämpliga gemensamma digitaliserings‐
metoder. Baserat på den inledande utredningen föreslås lämpliga variabler samt 
kvantifieringsmetoder för dessa. Dessutom tas en analysmetod för uppföljning av exploatering 
fram. Metoden ska vara nationellt tillämpbar, men den ska även gå att nyttja på regional och 
lokal nivå. Hänsyn tas till olika regioners olika natur‐ och kulturgivna förutsättningar för att 
hindra att jämförelserna blir missvisande.  

I projektet undersöks även om någon enskild variabel kan fånga upp exploatering tillräckligt bra 
eller om det är bättre att kombinera olika variabler för att få en representativ indikator. 

Utgångspunkten är att data i största möjliga mån ska kunna tillhandahållas till en ringa kostnad. 
Användning av befintliga geodata inom ramen för geodatasamverkan är därmed att 
rekommendera. 

Det ska finnas en gemensam metod för att avgränsa området för analysen. Till detta behövs en 
nationellt identifierbar strandlinje och strandzon. 

Metoden ska vara enkel att förklara och förstå. En transparent metod ökar möjligheten till att 
granska och göra rimlighetsbedömningar av resultaten. Det ökar också tillgängligheten och 
användbarheten av resultatet för andra analyser. 

Tidigare studier har antingen arbetat med enskilda indikatorer eller en sammanslagning av 
indikatorer, antingen kvalitativt (sammanslagna buffertzoner) eller kvantitativt (antal). 
Beroende på frågeställning (arbete med områdesskydd, uppföljning av Natura 2000, arbete med 
vattendirektivet, fysisk planering osv.) förefaller olika indikatorer vara relevanta på olika sätt i 
olika skalområden. Ansatsen har därför varit att hitta en metod med vilken man fångar upp så 
många frågeställningar som möjligt och underlättar både för lokala och mer övergripande 
analyser. Parametrarna ska enskilt eller tillsammans indikera generell fysisk exploatering 
eftersom de inte svarar mot någon specifik frågeställning.  

Målet är att med lätt tillgängliga data med en enkel metod ge en relevant indikation på 
xploatering som går att följa upp.  e
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Fakta om strandskydd 
Strandskyddet är reglerat i lag, och bestämmelserna ser likadana ut i hela landet. Information om hur 
strandskyddet fungerar och ska tillämpas finns i en handbok utgiven av Naturvårdsverket och Boverket. I 
broschyren Strandskydd finns information kring den förändrade strandskyddslagstiftningen som trädde i 
kraft den 1 juli 2009 (Naturvårdsverket och Boverket 2010). Broschyren vänder sig till allmänheten med 
lättillgänglig information om de nya strandskyddsreglerna. 

Inom den strandskyddade zonen gäller förbud mot att:  
 s, så att de kan användas till något annat uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finn

ändamål 
 gräva eller på annat sätt förbereda för byggnationer 
 utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga 

försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och 
djur. Exempel på detta är hamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor 

 utföra andra åtgärder som kan skada växt‐ och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla  
 
Kommunerna har det primära ansvaret för att hantera frågor om strandskydd. Som regel är det den 
kommunala nämnd som har hand om plan‐ och byggfrågor som får ansvaret för dispensärenden, eftersom 
den bevakar frågor kring strandskydd även vid ansökan om till exempel bygglov. 
Länsstyrelserna ska granska alla dispenser och upphävanden av strandskydd inom detaljplaner som 
beviljas i länet. Om ett beslut är felaktigt ska de upphäva beslutet. Detta beslut kan sedan överklagas till 
högre instans.  

Strandskyddet kom till på 1950‐talet för att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara 
allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Det utvidgades 1994 till att också skydda 
stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden. 

Strandskyddsbestämmelserna gäller lika i hela landet, oavsett hur tät‐ eller glesbebyggt området är, hur 
gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området.  Med 
den nya lagstiftningen kan kommunerna peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där 
det ska vara lättare att få dispens (så kallade LISområden).  

Skyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandkanten 
och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna.  

Länsstyrelsen kan utvidga zonen upp till 300 meter, om det behövs för att tillgodose strandskyddets syfte. 
Det kan till exempel gälla områden som:  

 uftslivet är av riksintresse för naturvården och fril
 visar obetydlig påverkan av exploatering 
 är ekologiskt särskilt känsliga  
 ligger nära tätorter med begränsad tillgång till fria strandområden 
 
Enligt de nya reglerna återinträder strandskyddet automatiskt då en detaljplan ändras. Beslut om att 
upphäva strandskyddet i en detaljplan fattas av kommunerna. Länsstyrelsen fattar beslut om dispenser 
och upphävande av strandskyddet i områden som skyddas enligt 7 kap. i miljöbalken. Det är till exempel 
inom nationalparker och naturreservat. Länsstyrelsen fattar även beslut om strandskyddsdispenser om 
det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. 



UTREDNING AV INDATA 
 

Arbetet bygger på en definierad nationell strandlinje. Med tanke på strandskyddsproblematiken 
valdes att även arbeta med strandzonen. Den geografiska avgränsningen för analyserna består 
alltså av både strandlinjen (linje) och strandzonen (yta). 

Framtagande av strandzon och kustlinje 
Med ledning av definitionen av strandskydd anses 100‐meterszonen kan vara intressant för 
analys då denna motsvarar den normala strandskyddszonen. Även hela strandzonen på 0‐300 
meter från vatten relevant att följa när det gäller exploatering och tillståndsgivning då denna 
motsvarar det utvidgade strandskyddet. Det finns inga nationella data som pekar ut dessa zoner 
specifikt. 

Inom detta projekt togs denna zon fram genom att vatten särskiljdes ur fastighetskartan. 
Sötvatten skiljdes från salt‐/brackvatten enligt SMHI:s avgränsning av havet 
(http://svarwebb.smhi.se/). Ett problem är att havsområdet enligt SMHI bygger på 
översiktskartan. Den ur exploateringshänseende mest relevanta strandlinjen fångas upp med 
hjälp av den mer detaljerade fastighetskartan (se figur 1). Bristen på överensstämmelse gör att 
det inte går att klippa strandlinjen eller strandzonen direkt från SMHI:s underlag utan detta kan 
bara användas som guide för att manuellt avgöra vad som är limnisk respektive marin strand.  

 

Figur 1. Avgränsningen av hav enligt SMHI (svart linje) kan användas som guide vid framtagande av 
kustlinje från vattenytan i fastighetskartan (blå yta i bilden). Ett omfattande manuellt arbete återstår att 
klippa av mindre vattendrag osv. 

Med härledning av SMHI:s avgränsning av havsvatten delades fastighetskartans vatten upp i 
limnisk och marin typ. Utifrån denna uppdelning bildades ett vattenskikt för havet vars gräns 
mot land motsvarar strandlinjen. Denna buffrades 100 och 300 meter upp på land för att bilda 
strandzonen. Från denna zon maskas ytor bort som är vatten enligt fastighetskartan så att 
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strandzonen representerar landytan i strandzonen. 

För att kunna analysera längd påverkad/opåverkad och fragmenteringsgrad av opåverkad 
strand togs även ett linjeskikt för stranden fram. Detta baserades på polygonskiktet för 
havsytan. Havsytan konverterades till linjesegment. Artificiella pirar och liknande som ingår i 
fastighetskartans strandlinje togs inte bort. Det är svårt att avgöra vad som kan tas bort och inte. 
Dessutom är även konstgjord strand en del av strandzonens ekologi, då den t ex nyttjas av 
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fastsittande hårdbottenarter. Pirar och konstgjord strand kommer istället in som en påverkan av 
kusten. 

Avgränsningen av län och kommuner togs från fastighetskartan. 

Vill man dessutom följa upp de rent marina variablerna bör en marin zon också inkluderas. Här 
rekommenderas en minsta zon på 100 meter i överensstämmelse med strandskyddet. En större 
zon än detta bör endast beaktas i de fall många variabler avseende den marina miljön inkluderas 
i analysen. Resultatet riskerar annars att felaktigt tolkas som att den exploaterade ytan är 
mycket liten.  

Hantering av strandförändring och osäkerhet 
Landhöjning och aktuellt vattenstånd vid Lantmäteriets flygfototillfällen avgör var strandlinjen 
tolkas ligga vid respektive revidering i fastighetskartan. Ytterligare två faktorer som påverkan 
strandlinjen är erosion (främst relevant längs syd‐ och västkusten) samt artificiell 
strandförändring med kajer, utfyllnader och deponier mm.  

Det kommer alltid att finnas en osäkerhet i strandzonen som dessutom är föränderlig. Den 
faktiska föränderligheten är dock relevant att ta med i analyserna, t ex en förändrad strandlinje 
på grund av utfyllnad. Felen som beror av vattenstånd och osäkerhet i avgränsning går inte att 
kompensera för. Sjöfartsverket och Lantmäteriet har inlett ett samarbete för att ta fram en 
gemensam strandlinje, den så kallade nationella strandlinjen (NSL, se kapitel om indata för mer 
information). Det generella kravet på lägesnoggrannhet inom ramen för arbetet med NSL är 2 
meter. Det avser dock endast själva lägesbestämningen och inte felaktigheter orsakade av att 
vattenståndet inte är normalvattenstånd vid flygfototillfället.  

För att få så relevanta och aktuella resultat som möjligt bör i framtiden den nationella 
strandlinjen (NSL) användas. Denna ingår i Geografiska Sverigedata (GSD).  

Variabler för infrastruktur och bebyggelse
Variabler för infrastruktur och bebyggelse finns i digital form i Geografiska Sverigedata (GSD) 
och Nationell vägdatabas (NVDB). Som grund för kartering av vissa variabler ligger även några 
klasser från Svenska marktäckedata (SMD).  

Om Geogra igedata fiska Sver

Följande data kan med hänvisning till geodatasamverkan fås av deltagande aktörer från 
Lantmäteriets databaser inom samlingsbegreppet Geografiska Sverigedata (GSD): 

Infrastruktur och bebyggelse 

 Kraftledningar 

 Vägar. Primärdata finns dock i den nationella vägdatabasen, NVDB, vilken istället bör 
användas då den är mer aktuell och har fler attribut till varje objekt 

 Hus, byggnader 

 Vindkraftverk. Kompletteras dock med data från Luftfartsverket (se nedan) 
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Kustanknuten verksamhet 

 Större bryggor, kajer och pirar inom ramen för Nationell Strandlinje (NSL), se 
et & Sjöfartsverket 2002, 2008 Lantmäteri

 Badplatser 

Aktualitet och kvalitet 

Aktualitetsdatum för GSD varierar mellan fyra år (2007‐2011), beroende på främst kartblad och 
kommun. Ingen systematik finns för denna bild, men en förändringsanalys med minst 5 års 
intervall kommer att fånga upp förändringar i alla områden, även om vissa områden då kommer 
att ”släpa efter” mer än andra. Ajourhållningen av objekten sker dels i Lantmäteriets regi och 
dels genom samverkan med de myndigheter eller organisationer som ansvarar för respektive 
informationsslag. 

Den mest detaljerade informationen är samlad i vad som kallas Geografiska Grunddata (GGD). 
Huvuddelen av informationen i denna databas är insamlad genom fotogrammetrisk tolkning ur 
flygbilder, vilket innebär att lägesnoggrannheten är hög, omkring 3‐5 meter. Men även i 
ortofotografier kan lokala fel uppstå, framför allt i starkt kuperad och sönderbruten terräng. 

Den fotogrammetriska ajourhållningen är periodisk och sker enligt en årligen beslutad plan. 
Ambitionen är att ca 1/3 av landet ska uppdateras varje år. Metoden används för att uppgradera 
vissa databaser med reducerat innehåll och för att utöka täckningsområdet för GSD‐
Fastighetskartan med fjällområdet.  Detta betyder att karteringen av vissa objekt (som t ex 
vindkraftverk) kan släpa efter med upp till ca fyra år, baserat på aktualiteten hos tillgängliga 
ortofotografier. Bildernas egenålder dokumenteras i metadata tillgängligt av Lantmäteriet. 

Samverkan vid ajourhållning sker idag för vissa teman över hela landet (t ex vägar, järnvägar 
och kraftledningar). För andra teman sker samverkan inom begränsade geografiska områden (t 
ex ABT‐avtal med kommuner avseende byggnadsgeometrier), se tabell 2.  

Tabell 2. Ingående informationsslag i Geografiska sverigedata med upphov och uppdateringsintervall. 

Upphov  Informationsslag  Frekvens 

Kommunerna, ABT-avtal Byggnader i tätort Årsvis 

Trafikverket, NVDB Statliga, kommunala och 
enskilda vägar 

Kontinuerligt 

Elbolag Kraftledningar Årsvis 

Sjöfartsverket Nationell strandlinje Kontinuerligt 

Statens kartverk, Norge Gemensam riksgräns Kontinuerligt 

Naturvårdsverket och Länsstyrelserna, 

VIC-natur 

Naturvårdsobjekt Kontinuerligt 

Riksantikvarieämbetet, FMIS Fornminnesinformation Kontinuerligt 

Fortifikationsverket Militära områden Kontinuerligt 

  



 ABTavtal 

Lantmäteriet tecknar ABT‐avtal (Adresser, Byggnader och Topografi) med kommunerna. 
Avtalen avser samverkan vid ajourhållning av de nationella grundläggande databaserna för 
adresser och byggnader. Ett av flera syften med denna samverkan är att uppnå integration 
mellan registerdata och geografiska data. 

Tre samverkansnivåer har definierats. I figur 2 framgår samverkansnivåer för olika kommuner. 
Inom områden där kommunen enligt ABT‐avtal har ansvar för ajourhållning av 
byggnadsgeometrier (samverkansnivå 3) levereras förändringsdata minst två gånger per år. 

  

Figur 2. Samverkansnivåer för olika kommuner. Nivå

De olika samverkansnivåer

 3 är högsta nivå. 

na innebär i korthet: 

 Samverkansnivå 1. Byggnadsregistret ajourförs av kommunen i LINA* 

 Samverkansnivå 2. Byggnadsbeståndet i LINA är komplett och kontrollerat mot kartan, 
fastighetstaxering o nen. ch folkbokföring av Lantmäteriet samt åtgärdat av kommu

 Samverkansnivå 3. Byggnader levereras komplett med geometri enligt GGD‐
specifikation och för nya byggnader registreras grundläggande information för 
fastighetstaxeringens behov. 

*LINA är lantmäteriets ajourföringssystem i vilket kommunerna själva kan gå in och registrera och 
uppdatera byggnadsinformation.  
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Byggnader 

Information om byggnaders geografiska läge och utsträckning (polygoner) tas från GSD‐
fastighetskartan som dessutom kan sammankopplas med den större informationsmängden som 
finns i fastighetsregistret.   

Fastighetsregistrets byggnadsdel innehåller information om i huvudsak: 

 bostadsbyggnader som utnyttjas som helårs‐ eller fritidsbostäder  
 ild verksamhet av någon byggnader som används för industri, handel eller annan ensk

 la eller kulturella ändamål 
betydelse 
byggnader som används för socia

 byggnader för allmän förvaltning 
 

Dessutom finns uppgifter om ekonomibyggnader för lantbruk och komplementbyggnader, till 
exempel förråd, uthus och garage. 

 
Rödkallen, Luleå kommun, Norrbottens län. Foto: Krister Sand 
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Kvalitet 

I fastighetsregistrets byggnadsdel redovisas uppgifter om bostadsbyggnader som utnyttjas som 
helårs‐ eller fritidsbostäder, byggnader som används för industri, handel eller annan enskild 
verksamhet av någon betydelse samt byggnader som används för sociala eller kulturella 
ändamål eller för allmän förvaltning. I byggnadsdelen får även redovisas uppgifter om 
ekonomibyggnader för lantbruk och komplementbyggnader (förråd, uthus, garage, friggebod, 
lekstuga etc.). Uppgift om byggnadens läge, d.v.s. koordinater redovisas. 
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Kommunen är den myndighet som ansvarar för byggnadsinformationen och för att uppgifterna 
är korrekta och ajourförda. Informationen i fastighetsregistret uppdateras dagligen men 
aktualiteten är beroende av leveranser av byggnadsgeometrier från kommunerna. 
Byggnadsdelen omfattar byggnader i alla 290 kommuner och innehåller ca 7,2 miljoner 
byggnader. Alla kommuner lägger själv in uppgifter i ajourföringssystemet LINA som är 
direktuppdaterande, vilket gör att inlagd information direkt syns i fastighetsregistret. Vid 
inmatning i LINA skapas en preliminär geometri för byggnaden enligt en schablon, vilken ersätts 
med verklig geometri efter leverans från kommunen. Enligt SCB (2010:28) kan man anse att 
dessa uppgifter är ”av mycket hög kvalitet”. 

Vid exploateringsanalysen av Norrbottens kust (Länsstyrelsen i Norrbotten 2010) upptäcktes 
att det fanns överlagrande byggnader bl.a. beroende på versionshantering i GSD. Detta innebär 
att dubbletter måste sållas bort och data rensas innan den kan användas för kvantifiering. Metod 
för detta redovisas i kapitlet om kvantifiering nedan.  

Andra bebyggelsesymboler i GSD kan vara av intresse att följa upp i strandzonen såsom master, 
torn mm. Dessa ingår dock inte i föreliggande studie. 

Insamlingsmetod: Uttag GSD (polygoner), eliminering av dubbletter genom generalisering av 
ytor. 

Aktualitet: God. Lokalt kan Lantmäteriet ha inaktuella data men statistiskt kan inte detta visas ha 
någon inverkan på regional eller högre nivå. 

Tillförlitlighet: God. Lokalt kan det vara svårt att lita på enskilda fastigheter men precision och 
uppdatering i relation till den här förordade buffertmetoden (se nästa kapitel) gör underlaget 
tillförlitligt. 

Kraftledningar 

Kraftledningar administreras primärt av Svenska kraftnät som tillhandahåller data om dessa i 
enlighet med INSPIRE‐direktivet, relevant data produceras även av övriga nätägare, dvs. 
Vattenfall, EON och Fortum. Lantmäteriets GSD är den enda gemensamma källan för geografiska 
data om kraftledningar. 

Geografisk information om kraftledningar finns i fastighetskartan. Temat innehåller 
kraftledningsnätet samt begränsningslinje för transformatorstation. Linjer överlagrar varandra 
då flera ledningar med olika spänning är monterade i samma stolpe, vilket alltså innebär olika 
resultat om man generaliserar en buffert kring ledningarna eller summerar antal/längd. Skiktet 
är därmed inte direkt lämpat för kvantifieringar av typen täthetsanalys. Objekten är uppdelade i 
tre klasser; stam‐, region‐ och fördelningsledning.  Med stamledning avses en ledning med en 
spänning om 220 kilovolt eller mer. Med regionledning avses en ledning som omfattas av en 
nätkoncession för linje och där spänningen understiger 220 kilovolt. En fördelningsledning är en 

nskilda fastighetsägare. mindre ledning t ex riktat åt e

Insamlingsmetod: Uttag GSD. 

ndringstakten är liten. Aktualitet: Mycket god. Förä

Tillförlitlighet: Mycket god.  
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Vindkraftverk 

Denna klass kan vara intressant att följa, främst som en negativ påverkan på friluftsliven men 
även på fågellivet. I GSD läggs vindkraftverk in löpande i den fotogrammetriska ajourhållningen. 
Luftfartsverket har en separat databas med flyghinder, där vindkraftverk ingår som en kategori. 
Utöver detta har kommuner data om existerande och planerade verk samt verk under 
uppförande.  Med utgångspunkt från GSD, kompletterat med data från Luftfartsverket och 
eventuellt kommunal information är det möjligt att ajourhålla en separat databas för 
vindkraftverk, något som inte görs idag. Har man en revisionscykel på 5 år fungerar dock GSD 
med komplement från Luftfartsverket bra. 

Insamlingsmetod: Uttag GSD och Luftfartsverket. 

Aktualitet: Mindre god/mycket god. Synliga vindkraftverk uppdateras i GSD med några års 
mellanrum. Denna ska jämföras med Luftfartsverkets register över flyghinder, vilken rimligtvis 
är aktuell.  Länsstyrelser och kommuner har kompletterande information lokalt. 

Tillförlitlighet: Mindre god. Det finns inget nationellt ajourhållet register. Det som finns i 
dagsläget är en sammanställning utförd av Metria år 2011. 

Vägar 

Vägar finns i GSD. Med GSD‐Vägkartan, vektor får man tillgång till all information i Vägkartans 
databas, till exempel vägar, vägnummer och vägars bärighet. Vägarna i GSD‐Vägkartan 
uppdateras 3‐4 gånger per år. Övrig information uppdateras antingen kontinuerligt över 
täckningsområdet, där ett givet område har en årlig cykel, eller vid revidering av den tryckta 
kartan (intervall 4‐8 år). 

Den mest kompletta databasen över vägar är dock Vägverkets databas NVDB, vilken också ingår 
i geodatasamverkan. Uppdatering i detta register sker i realtid. I NVDB finns även fler attribut 
kopplade till vägarna. Viktigt är att notera att mindre vägar kan saknas i NVDB. En 
komplettering med vägar från GSD är alltså nödvändig. 

Vägar tar tid att bygga och ajourföra. I en studie av exploatering i jordbruksmark (Edman m.fl. 
2011) kunde det slutledas att i 83 % av fallen hade vägen ajourförts i NVDB inom två år från 
påbörjat vägbygge.  Denna databas ligger alltså efter med något eller några år jämfört med 
faktiska markarbeten när det gäller exploatering. 

Trafikflödeskartan är en intressant produkt som anger faktisk trafikbelastning för många vägar. 
Denna skulle kunna användas för finare gradering av påverkan, buller osv. Denna variabel 
omfattas inte av detta projekt. 

Insamlingsmetod: Uttag trafikverket. Komplettering små vägar ur GSD. 

stren uppdateras kontinuerligt, nationellt.  Aktualitet: Mycket god. Regi

Tillförlitlighet: Mycket god.  
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Markanvändning 

Åkermark 

Jordbruksverket äger och förvaltar en geografisk databas över Sveriges jordbruksmark kallad 
blockdatabasen. Ett jordbruksblock är ett sammanhängande markområde som har en relativt 
beständig indelning från år till år. Databasen reviderades under 2008‐2009 då bland annat 

ades (Hessel & Mårtensson 2010:14f). avgränsningarna av blocken sågs över och förfin

Blockdatabasen används på ett antal olika sätt: 

 Vid administrationen av EU:s jordbruksstöd 

 spolitikens miljöeffekter Analyser av jordbruk

 Forskningsändamål 

Ca 80 000 bönder söker jordbruksstöd varje år. Ansökningarna skickas in till länsstyrelserna 
som sköter handläggningen. För att kontrollera arealuppgifterna i ansökningarna används 
blockdatabasen.  

En brukad åker innebär ofta en kraftig modifiering av den naturliga miljön. Kustnära åkermark 
innebär en bland annat en ökad risk för övergödning i närliggande vatten. Inom detta projekt 

ade som plöjd mark/åker.  väljs därför jordbruksblock ut som är registrer

Insamlingsmetod: Uttag från Jordbruksverket. 

Aktualitet: Mycket god. Registren uppdateras kontinuerligt, nationellt. Årskopia tas fram inför 
varje års omgång av ansökan om jordbruksstöd. 

Tillförlitlighet: Mycket god. Aktiv åkermark uppdateras i enlighet med brukarnas ansökan om 
finansiellt stöd. Geometriskt håller ytorna mycket god kvalitet (ca ±2,5 meter). 

Hyggen 

Sedan 2001 gör skogsstyrelsen årligen en skillnadsanalys av vad som hänt mellan årets och 
fjolårets skogsbestånd baserat på satellitbilder. Syftet är att få fram vad som faktiskt har 
avverkats i skogen. Det som inte kunnat kopplas ihop med en avverkningsanmälan kan förutom 
icke anmäld avverkning även innehålla bl.a. gallringar och störningar från moln. En molnmask 

att minimtas fram för varje satellittäckning för  era problemet. 

Data går att hämta via funktionen skogens källa på Skogsstyrelsens hemsida. Data har 
täckningsbrister då det vissa år saknas satellitbilder över vissa områden och det även 
förekommer moln som omöjliggör förändringsanals, varför den egentliga hyggesytan oftast är 
något större än den karterade. Satellitklassning av förändring är alltid något osäker och beror av 

iv uppskattning av dessa fel saknas. operatörens skicklighet och tillgängliga indata. En kvantitat

Insamlingsmetod: Uttag från Skogsstyrelsen, Skogens Källa. 

Aktualitet: Mycket god. Registren uppdateras kontinuerligt, nationellt. Årssammanställning finns 
tillgänglig via skogens källa. 

Tillförlitlighet: Ganska god. Satellitbildens upplösning är 10 m. Eventuella felkällor från störning 
från moln kan föreligga. Luckor kommer alltid att finnas i täckningen eftersom en differensbild 
kräver molnfria bilder från båda åren som ska jämföras. 



Kustknutna och marina variabler 

Nationell strandlinje 

Sjöfartsverket och Lantmäteriet har inlett ett samarbete för att ta fram en gemensam strandlinje, 
s.k. nationell strandlinje (NSL). Tidigare har strandlinjen skiljt sig åt mellan sjökort och kartor 
från lantmäteriet. Nationell strandlinje är ett samlingsnamn för de objektklasser som rör 
strandlinjen. För dessa objektklasser har Lantmäteriet och Sjöfartsverket (2008) tagit fram en 
gemensam specifikation, samt metoder och rutiner för hur de ska lagras och uppdateras. Den 
nationella strandlinjen lagras i Lantmäteriets geografiska grunddata (GGD). Målet är att NSL ska 
byggas upp överallt där yrkessjöfart bedrivs, dvs. längs hela Sveriges kust, de stora sjöarna och 
längs de kanaler som Sjöfartsverket kartlägger. Intressanta objekt i NSL är: 

 Kaj: En till strandlinjen anslutande konstruktion för förtöjning av fartyg. Konstruktionen 
har en lodrät sida mot djupt vatten och en vågrät ovansida för godshantering. 
Urvalskriterier: Utskjutande kaj vars bredd är smalare än 6 meter karteras som en 
separat linje medan en kaj större eller lika med 6 meter karteras som en linje 
sammanfallande med strandlinjen. Fullständighet: 100 % ska karteras. 

 Vågbrytare/Pir: En konstruktion vars syfte är att skydda hamn, ankringsområde etc. från 
vågor. Urvalskriterier: Vågbrytare/Pir vars bredd är smalare än 6 meter karteras som en 
separat  je linje medan en vågbrytare/pir större eller lika med 6 meter karteras som en lin
sammanfallande med strandlinjen. Fullständighet: 100 % ska karteras. 

 Brygga: En konstruktion som sträcker sig ut i vattnet, avsedd för förtöjning av mindre 
fartyg. Kan även användas för bad etc. Urvalskriterier: Bryggor som sticker ut och är 
längre än 10 meter från strandlinjen karteras. Fullständighet: 100 % ska karteras. 
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Figur 3. Täckning av NSL juli 2011. Källa: Sjöfartsverket. 
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Uppbyggnadsplan av NSL 

Under hösten 2011 tilläggskarteras Stockholms Norra skärgård, från Vaxholm i söder till Björkö 
i norr. Området karteras ut till baslinjen. En långtidsplan för uppbyggnaden av NSL planeras att 
tas fram under hösten 2011. Uppbyggnadsplanen för NSL tas fram i samråd mellan 
Sjöfartsverket och Lantmäteriet. Vid uppbyggandet tas hänsyn till Sjöfartsverkets prioriterade 
områden och farledsprojekt samt Lantmäteriets planerade periodiska ajourhållning av GGD. 
Sjöfartsverket är ansvarigt för att beställa tilläggskartering av de specifika NSL‐objekten och står 
även för kostnaden för den. Övrigt arbete som ajourhållning av strandlinjen står Lantmäteriet 
för. Båda myndigheterna ansvarar för mindre uppdatering för att upprätthålla aktualiteten i 
NSL. Aktuell täckning av NSL framgår av figur 3. 

Idag kommer NSL ut i produkter både från Lantmäteriet och från Sjöfartsverket. Lantmäteriet 
tar med NSL i den tryckta fastighetskartan samt i tjänsten topografisk webbkarta. Sjöfartsverket 
tar med NSL i de produkter som berörs i de tilläggskarterade områdena (dvs. nya sjökort). 

Lägesnoggrannhet för geometriska data i NSL redovisas i form av medelfel. Det generella kravet 
på lägesnoggrannhet i NSL är ett medelfel på 2 meter relaterat till aktuell flygbild. Eftersom 
vattenståndet i flygbilderna kan vara annat än medelvattenytan kan felen relativt verkligheten 
vara större än 2 meter.  Dessutom är det olika lätt att hitta gränser för olika objekt via 
flygbildstolkning. För vissa diffusa objekt är därför kravet på lägesnoggrannhet generösare. 

Medelfel definieras i NSL som det kvadratiska medelvärdet (RMS) ur differensen mellan "sant 
värde" och mätt värde för flera objekt. Det mätta värdet fås ur stereokarteringen medan det 

oder som i det här sammanhanget kan anses vara "felfria". "sanna värdet" mäts med met

Insamlingsmetod: Uttag GSD. 

Aktualitet: Ej färdigställd. Arbete pågår, det finns ingen beräkning om tidsåtgång. Beroende på 
myndighetens verksamhetsplanering framöver kan färdigställandet ta mellan 2‐10 år. 

Tillförlitlighet: Mycket god. Strandlinjen kan dock variera beroende på vattenståndet vid 
flygfototillfället. 

Stenpirar och artificiell strand 

Det finns ingen databas med artificiell strand. Det går inte heller att analysera fram artificiella 
stränder med fjärranalys för hela landet eftersom det krävs hög upplösning i bilden vilket är 
mycket kostsamt. Dessutom har en artificiell strand dålig spektral separation från annat, t ex 
klappersten, vilket gör den svårtolkad. Erosionsförebyggande åtgärder går att se i högupplösta 
satellitbilder (VHR, se Rydell m.fl.. 2010) men det är inte realistiskt att kartera dessa på grund av 
höga kostnader och stora felkällor. Översiktlig kartering av erosion finns via SGI och på 
Europanivå (EEA), med där sker ingen uppdatering och varken rumslig upplösning eller tematik 
är tillräcklig. 

En framkomlig väg är att använda Nationell Strandlinje när den är klar. Där finns klasser för 
pirar och kajer. Pirar i NSL avser en konstruktion vars syfte är att skydda hamn eller 
ankringsområde från vågor.  

Det finns regionala skillnader i förekomst av stenpirar samt deras ålder. Stenpirar som inte är 
anlagda som del av en aktiv brygga eller hamn, dvs. som inte uppvisar ankringsmöjlighet, direkt 
påverkan från båtar eller byggnader, bör nationellt sett inte tolkas som pirar.  



 

Figur 4. Pirar, kajer och bryggor i NSL. 

Längs Gotlands stränder och i skärgårdsmiljön i Blekinge förekommer ett stort antal 
ålderdomliga stenvastar som har anlagts som markering av ägogränser eller för instängsling av 
boskap, vilket inte bör tolkas som pirar. Längs vissa kustavsnitt i Norrbottens län anläggs många 
stenpirar som vågbrytare vid sommarstugetomter eller permanentboende i strandnära lägen. 
Dessa stenpirar kan tolkas som exploatering i enlighet med definitionen av pir i NSL. Vågbrytare 

m hamn. Se figur 4 för exempel på objekt i NSL. som är del av hamnbassäng tolkas so

Insamlingsmetod: Uttag GGD (NSL). 

Aktualitet: NSL är inte färdigställd, klar plan saknas. 

Tillförlitlighet: Mycket god. Mindre artificiella stränder fångas dock inte upp i karteringen. 

Bryggor och pirliknande bryggor 

En nationell kartering baserat på digitalisering av ortofotografier finns från år 2006 och 2009 
(Smedberg 2006, Törnqvist 2009). I denna digitaliserades alla bryggor som en punkt vid 
bryggans bas. Större bryggområden (över 0,25 hektar) karterades som småbåtshamnar. I några 
län har bryggorna karterats som linjer. 

En nationell revision av bryggor kräver ett mycket stort arbete om de ska ritas in som linjer. Ett 
punktskikt är mer rimligt att underhålla på nationell nivå. Tidsåtgången för att digitalisera en 
punkt är uppskattningsvis ca ¼ jämfört med linjer. 

Under arbetet 2009 kontrollerades tidigare arbete från 2006 och fel rättades till. Varje brygga 
fick metadata om egenskap; tillkommen, borttagen, utgår feltolkad, tidigare förbisedd eller 
oförändrad. På detta sätt gick det att få samma kvalitetsnivå på de båda underlagen vilket gjorde 

25 

en förändringsstudie möjlig. Erfarenheter från karteringen från 2009 summeras nedan. 

Moderna digitala ortofotografier med 1 meters upplösning eller mindre innebär en avsevärd 
förbättring för bildtolkare jämfört med tidigare underlag. I färgbilderna kan man betrakta alla 
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problem med vågblänk, steniga stränder, vassbälten osv. som i stort sett undanröjda. Kvarstår 
gör problem med mediet som sådant, dvs. skuggor, krontäckning mm.  

Naturgeografiska skillnader 

Exponerade kustavsnitt har oftast större bryggor eller bryggor samlade i hamnar. Skyddade 
områden har ofta mindre och utspridda bryggor, vilket är svårare att flygbildstolka.   

Branta kustavsnitt har ofta korta eller längsgående bryggor som är svårtolkade. Här kan också 
finnas bryggor som kan ha dolts i skuggan på nordvända kustavsnitt. 

Skärgårdsområden är svårtolkade med sin flikighet och många vikar. De är ofta attraktiva som 
rekreationsområden och därför utsatta för ett högt exploateringstryck.  

Flacka, långgrunda kustavsnitt har oftast väl synliga, lätt identifierbara bryggor.  

Regionala skillnader 

I vissa regioner dras många båtar upp på land istället för att förtöjas vid bryggor. Ramper och 
liknande upptagningsanläggningar är inte karterade. Dock bör de betraktas som en 
strandexploatering. 

Temporala skillnader 

I vissa områden med tidiga flygbilder (vår‐ och försommar) är inte alla bryggor utlagda. Detta 
gör det svårt att bedöma om en brygga är borttagen. Det är även svårt att veta antalet 
nytillkomna bryggor då många av dessa inte kan antas vara utlagda. Det är därför viktigt att 
kontrollera när flygbilderna är tagna. 

Flygbildstolkning och NSL 

Inom ramen för uppbyggnaden av NSL kommer bryggor längre än 10 meter att digitaliseras av 
Lantmäteriet. Genom att kombinera dessa indata med en tolkning av ortofotografier i egen regi 
kan de större objekten i NSL kompletteras med en detaljinventering av mindre bryggor. Detta 
ger två klasser av bryggor: stora (>10 meter) och små. Då en grundkartering kan erhållas från 
NSL och en utförd kartering från tidigare brygginventeringar finns som stöd för kompletterande 
digitalisering minskar kostnaderna för en ajourhållning i egen regi. 

Bryggpunkter från tidigare år bör studeras noga så att inte flygbilder från vårsäsongen leder till 
det felaktiga beslutet att ta bort bryggor som egentligen är flytbryggor som fortfarande ligger på 
land. Ofta går det att se dessa bryggor på land. Detta gäller främst norrlandslänen. 

Äldre stenpirar avfärdas som exploatering i sektionen ovan. Pirar vars syfte är att skydda från 
vågor karteras i NSL och införlivas lämpligtvis i skiktet med bryggor. Större bryggor finns också i 
NSL. Ytbildande pirar karteras i NSL.  

Insamlingsmetod: Tolkning av ortofotografier respektive uttag GSD (NSL).  

Aktualitet: Två karteringar existerar (den senaste 2009), plan för ajourhållning saknas. 

Tillförlitlighet: God. Bryggor som är längsgående med stranden är troligtvis inte representativt 
karterade. Bryggornas karteras endast som punkt, dvs. storlek finns inte angivet. 
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Badplatser 

Data om badplatser har tidigare samlats in och kvantifierats genom att kombinera 
badplatssymboler ur GSD med inrapportering från smittskyddsinstitutet och EEA (Törnqvist & 
Engdal 2010).  

I brist på bättre geografisk avgränsning av badplatser är denna exploateringstyp svår att 
kvantifiera och spåra förändringar av, även om den är mycket relevant. Uppdateringsfrekvensen 
är beroende av den generella ajourhållningen av GSD vilket innebär en eftersläpning på något 
eller några år. Det totala antalet badplatser i kustzonen är så pass litet att det oftast inte på 
avgörande sätt påverkar bilden av strandexploatering med undantag för främst Skåne, Halland 
och Öland. Förändringstakten för badplatser är liten, vilket gör en uppföljning ganska 
meningslös. 

Tills vidare saknas relevant metod att fånga upp denna exploateringsform med tillräckligt god 
avgränsning. 

Hamnar och industriområden 

Översiktskartans tätortsskikt har använts tidigare (Länsstyrelsen i Stockholm 2001, 2003) för 
att skatta exploateringen i strandzonen men bedöms inom ramen för detta arbete som för grov 
både geometriskt och tematiskt.  

Hamnområden (industrihamnar, småbåtshamnar samt klungor av bryggor med en sammanlagd 
yta av mer än 0,25 hektar) har karterats vid två tillfällen via tolkning av ortofotografier 
(Smedberg 2006, Törnqvist 2009). Även klassen KAJ i NSL kan nyttjas som underlag. Den 
beskriver kajkanter i hamnar. 

Insamlingsmetod: Tolkning av ortofotografier samt GSD (NSL). 

Aktualitet: Två karteringar existerar (den senaste 2009), plan för ajourhållning saknas. NSL 
år räkna med ett antal år (>5). uppdateras vid behov, man f

Tillförlitlighet: Mycket god.  

Muddringar 

Ett nationellt register för muddringar saknas. Lokalt registreras ärenden med ungefärlig 
koordinatangivelse för muddringen. Ett nationellt och geografiskt register vore förstås önskvärt 
men med vetskap om att det sker ett mycket stort antal olagliga muddringar skulle ett register 
med tillståndsgivna muddringar inte räcka.  Muddringar kan tolkas i ortofotografier i vissa 
områden men inte nationellt täckande då många vatten är för grumliga.  

Försök har gjorts att detektera muddringar via satellitbilder (se t ex Metria 2008 samt Engdahl 
m.fl. 2011). Denna metod fungerar dock endast i områden där bottensedimentens beskaffenhet 
leder till stora grumlingseffekter vid muddring och metoden bär på stora osäkerheter. 
Muddringsindikationer detekterade med fjärranalys måste fältbesiktigas för att kunna 
bestämmas med säkerhet, vilket blir allt för kostsamt för syftet med detta arbete. 

I Norrlandslänen, längs Sveriges sydkust och längs Ölands och Gotlands kuster fungerar tolkning 
av muddringar i ortofotografier bra eftersom bottnarna är sandiga/grusiga och ofta långgrunda. 
I Stockholms och Södermanlands inre skärgårdsområden funderar det inte eftersom vattnet är 
för grumligt (jfr figur 5). Det är därmed inte möjligt att få en nationellt täckande harmonierad 
bild av muddringar. 



 

Figur 5. Muddringar kan digitaliseras i områden med gott siktdjup och ljusa bottnar som exempelvis i 
Norrbottens län (övre bilden), medan det i framförallt i skärgårdsområden i Stockholms och 
Södermanlands län är omöjligt att se muddringens omfattning (nedre bilden). Skalan är 1: 5 000 i båda 
bilderna. 

Om ett nationellt register över vattenverksamheter skulle införas så skulle det åtminstone vara 
ertalet är dock stort. möjligt att få en bild av anmälda och godkända muddringar. Mörk

Insamlingsmetod: ‐ (lokalt fungerar tolkning av ortofotografier) 

t. Aktualitet: Bara lokala karteringar finns. Ej realistiskt att samla in nationell

Tillförlitlighet: Lokalt ganska god, nationellt finns ej, går ej att harmoniera. 
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Fartygstrafik 

Om AIS 

Information om sjötrafik samlas in av sjöfartsverket via s.k. AIS‐transpondrar. AIS‐tekniken har 
utvecklats i Sverige och introducerades internationellt av Sjöfartsverket. Tekniken innebär att 
fartyg utbyter information om position, fart, riktning m.m. med varandra. AIS ‐ Automatiskt 
identifikationssystem – är en utrustning som alla fartyg över en viss storlek ska ha. Kraven ställs 
i den internationella konventionen SOLAS (Safety of Life at Sea). 

Genom EU:s direktiv om sjötrafikövervakning (2002/59/EG) krävs att medlemsländerna 
installerar landbaserade AIS‐stationer för övervakning av sina kustområden. Tekniken bidrar till 
att reducera riskerna för framförallt kollisioner i skärgårdsområden där radarbild och visuell 
kontakt kan skymmas av andra hinder. 

AIS‐data ifrån det svenska och grannländernas AIS‐landstationsnät lagras sedan år 2006 i en 
databas. Fartygsdata (position, fart, kurs, fartygstyp, storlek, djupgående m.m.) för varje enskilt 
fartyg registreras med ett intervall av 2‐10 sekunder, beroende på fartygets hastighet. 

Fartygstrafik som indikator 

Transpondersignalerna kan extraheras ur databasen och visualiseras som ruttspår (Törnqvist & 
Engdal 2010). Eftersom datamängden är väldigt stor krävs att ett urval av data görs för analyser. 
Detta urval kan göras genom att t ex välja ut data från ett antal representativa dagar över året 
som tillsammans bedöms ge en giltig bild av trafiksituationen. För att använda ruttspåren som 
samlas in via AIS‐systemet som exploateringsindikator krävs någon form av kvantifiering av 
data (t ex densitetsanalys). Detta medför också att beslut måste fattas kring olika variabler för 
analysen samt var gränser ska dras för klassificering av resultatet. Det gör att en sådan analys 
blir lite mer subjektiv än en enkel buffert kring en polygon. Resultatet av analyserna kan t ex 
peka ut områden med kustnära tung yrkestrafik, leder där fartyg lastade med farligt gods går 
ller skärgårdsområden och naturhamnar frekventerade av friluftslivet (se figur 6 för exempel).  e
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Figur 6. En jämförelse av djup‐ och grundgående fartygstrafik i Stockholms skärgård. Bilderna visar 
djupgående (>2,5 meter) yrkestrafik till vänster och grundgående (<2,5 meter) till höger. Rött indikerar 
mycket tät trafik, grönt indikerar enskilda rutter och blått visar total frånvaro av trafik. Notera den i 
stort sett inverterade rörelsebilden (lättare yrkestrafik i innerskärgården, större fartyg i utsjön), med 
undantag från de större farlederna där all typ av trafik går. Ur Törnqvist & Engdahl 2010. 
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Genom analys av fartygstrafiken ges bl.a. indirekt kunskap om kustnära påverkan av buller och 
erosion på en relativ fin skala. Detta kan komplettera inventering av bryggor och hamnar när det 

ch opåverkade områden i kustzonen. gäller att uppskatta påverkade o

I databasen finns uppgifter om: 

 h djupgående Fartygets längd, bredd oc

 Tidsstämpel för passage 

 Fartygets nationalitet, id och namn 

 Klassning enligt IMO med avseende på lastens farlighet 

 Fartygstyp (fritidstrafik, fiskebåt, supertanker, passagerarfärja osv.) 

ller djupgående.  Vissa transpondersignaler kan vara inkompletta och t ex sakna skeppstyp e

Insamlingsmetod: Uttag från Sjöfartsverket, urval av representativa dagar. 

Aktualitet: En sammanställning från 2009 finns. Data lagras kontinuerligt sedan 2006 och kan 
sammanställas för önskade datumintervall. 

Tillförlitlighet: Mycket god, svårighet finns dock att validera slumpmässiga uttag. Att kvantitativt 
bearbeta den totala mängden data är inte realistiskt. Svårigheter föreligger också i att avgöra 
rimliga värden för olika analysparametrar samt gränser för klassindelning eller avgränsning av 
resultatet. En bedömning av behövs också av hur stor radie (buffertzon) som bör bedömas som 
exploaterad utifrån densiteten av fartygspassager. 

Kvalitetsbrister och uppdateringsintervall 
Skillnader i de olika parametrarnas uppdateringsintervall sätter gränser för hur man bör arbeta 
med uppföljning av exploatering. Det finns flera felkällor då indata härrör från olika källor med 
sinsemellan olika uppdateringsintervall. I studie av exploatering i jordbruksmark (Edman m.fl. 
2011) upptäcktes att vägar i NVDB till övervägande del var korrekt digitaliserade två år efter 
byggstart. Men under denna tid har förstås nya vägar påbörjats. 

För att kontrollera skillnader mellan byggnadspolygoner i GSD och verkligheten extraherades 
byggnader inlagda i byggnadsregistret av år 2006 hos Lantmäteriet. Ett slumpmässigt urval om 
100 byggnader togs ut. Runt respektive byggnad skapades en buffert med radien 100 meter. 
Dessa buffertområden kontrollerades i flygbilder från år 2006 och senare, dvs. senaste 
flygbildsmosaiken från Lantmäteriet, i syfte att få ett representativt urval av områden med 
nybyggnation. I snitt saknades 1,3 % av byggnaderna i zonerna och det fanns även 1,7 % för 
många i snitt. Standardavvikelsen var dock hög. Avvikelserna verkade i största mån härröra från 
utbyggnader av industrilokaler och stugbyar (saknade polygoner) respektive förtätning av 
bostadshus som inte var helt uppförda när flygfotot togs. Rent allmänt höll data mycket god 
kvalitet med några få missade förstukvistar och liknande.  

Vid flygbildsinventeringen av bryggor år 2009 (Törnqvist 2009) jämfördes de olika 
operatörernas resultat för att utvärdera hur stora skillnader som uppkom på grund av olika 
tolkare. Jämförelsen gjordes utslaget över tio ekonomiska kartblad slumpvis förlagda längs 
Sveriges kust Resultatet visade att tolkningarna varierade med totalt 2,3 %, Lokalt inom ett 
kartblad kunde dock avvikelsen vara något större, vilket främst berodde på att vissa kartblad 
hade få bryggor. 



Det är inte praktiskt möjligt att kompensera för de många olika typerna av fel som uppstår på 
grund av att data samlas in vid olika tidpunkter och av olika personer. Regionalt och nationellt 
har detta dock ingen påvisbar betydelse. På en lokal skala bör man dock vara försiktig med 
kvantifieringar och förändringsstudier med finare geometrisk upplösning (avseende enskilda 
byggnader och liknande). 

Vissa typer av eftersläpningar går det att kompensera för. I fallet med tolkning av flygbilder 
(exemplet brygginventeringen) är det möjligt att kompensera genom att dividera andel 
nyetablerad yta med differensen mellan flygbildernas år (se figur 7 nedan). För resten av indatat 
går det inte att kompensera för eftersläpningar. Datat kommer från olika nationella register med 
olika och delvis osystematiserad uppdateringsfrekvens och bristande metadata (t ex avsaknad 
av uppförandeår av byggnad eller egenålder hos byggnadspolygon i GSD). Några register håller 
årsvis uppdatering (jordbruksblock, hyggeskartering m.fl.), vissa kortade intervall (t ex NVDB) 
men merparten av objekten i GSD uppdateras sporadiskt och utan konkret plan. 

Ett val av fem år mellan eventuella omdrev av datainsamling och uppföljning bedöms som 
rimligt för att fånga in förändringar i samtliga register, även om individuella eftersläpningar gör 
att det alltid finns en liten andel fel i materialet. Det är praktiskt orimligt att kompensera för alla 
småfel som introduceras på grund av uppdateringsproblematiken. 
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Figur 7. Variationer inom aktuellt flygår för ortofotografier i Lantmäteriets mosaik (oktober 2011) med 
ortofotografier pekar på problem vid uppskattning av förändring. Källa: Lantmäteriet. 
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METOD FÖR KVANTIFIERING OCH REPRESENTATION  

Två metoder  antal eller yta? 
De huvudsakliga metoderna för att representera och lägga samman olika variabler är antingen 
genom att analysera antal (täthet per bestämd ytenhet) av olika objekt eller att skapa en 
buffertzon kring objekten. Det kan verka tilltalande att försöka gradera påverkan genom en 
densitetsbild av ingående underlag eftersom detta ger en relativ bild av exploatering. Det kan 
verka rimligt att en större ansamling av byggnader innebär ett mer koncentrerat brukande med 
tillhörande risk för miljöpåverkan. Denna metod användes av Länsstyrelsen i Stockholm (2003) 
avseende bryggor, vilket följdes av Metria (Svedberg 2006, Törnqvist 2009) i den nationella 
brygginventeringen. I dessa studier klassindelades bryggindikatorn (klass 1 – 5) baserat på 
antalet bryggor inom radien 100 meter.  

I realiteten har vi ingen vetskap om vilken verksamhet som bedrivs runt respektive objekt (hus, 
brygga osv.). En eventuell påverkan kan bestå av många olika distinkta eller diffusa faktorer. På 
en övergripande nivå kanske det är relevant att anse att en täthet av t ex bryggor betyder tätare 
besök, men på en lokal nivå finns alltför många avvikelser från det antagandet – här har den 
höga upplösningen hos t ex brygginventering eller huspunkter ingen motsvarighet i detaljerad 
kunskap om vad förekomst av dessa lokala objekt innebär. 

I vissa fall är densitetsbilder direkt olämpliga. Ska många kolonilotter (hög täthet) anses utgöra 
en större påverkan på omgivningen än ett shoppingcenter (låg täthet)? Är det verkligen antalet 
vägar eller antal kilometer väg som ger en påverkan och inte trafiken på vägen? 
Densitetsanalyser innebär alltså ett större subjektivt inslag när klassgränser godtyckligt ska 
bestämmas, vilket också är svårt att hantera ur uppföljnings‐ eller förändringssynpunkt.  

Efter en avvägning av tidigare analyser och givet de i analysen ingående data och vår brist på 
kännedom om vilken verksamhet som ligger bakom varje geografiskt objekt är vår bedömning 
att en neutral buffert runt ett objekt bäst representerar en okänd påverkanspotential. Detta 
förfarande minskar även risken för oöverskådliga felaktigheter. Buffertzonen bör dock väljas 
med omsorg. Ett försök till någon slags analytisk ansats till detta beskrivs nedan. 

På en övergripande regional eller nationell nivå bildar buffertzonerna mönster och 
densitetsgradienter som visar förtätningar i brukande och potentiell påverkan. Men på den 
lokala skala där varje objekt framträder är en zonbildning av flera överlagrande buffertar en mer 
försvarbar approximation till påverkansområde än en täthetsanalys som består av antal eller 
summan av arealtäckningar av några specifika objekt. 

Buffertmetoden hjälper också till att reducera problem med dubblering av indata, t ex 
felaktigheter i byggnadsregistret där flera polygoner överlagrar varandra (fler versioner av 
samma byggnad) och när flera kraftledningar ligger invid varandra, varvid deras effekt inte skall 

r gör en densit tsanalys. ackumuleras, viket blir effekten om man summerar objektlängd elle e

Nedan följer föreslagna buffertzoner för de ingående parametrarna kraftledningar, byggnader, 
vägar, vindkraftverk, marina variabler samt en diskussion om varför åker och hyggen inte ska 
buffras. 



Buffertzon kring kraftledningar 
Skog röjs runt kraftledningar inom den så kallade skogsgatan. Som en övergångszon mot 
omgivande vegetationen brukas ett sidoområde som tillsammans med skogsgatan utgör den så 
kallade ledningsgatan. All huvudsaklig hög vegetation avverkas i denna (Svenska kraftnät 2004), 
se figur 8.  

Bredden på ledningsgatan är mellan ca 20‐100 meter beroende på ledningens storlek. Ett 
typvärde för skogsgatan under en 400 kV stamnätsledning anges till 28‐52 m, med ytterligare en 
zon om 10 meter där skogshöjden regleras, vilket alltså innebär en ledningsgata om 48‐72 meter 
(Svenska Kraftnät 2010:13f). 

 

Figur 8. Principskiss för ledningsgata genom skogsmark (Lantmäteriet 2011:2). 

 

Påverkan från kraftfält kan anses vara minimal vid större avstånd från kraftledningar än ca 90 
meter (Miljöförvaltningen i Stockholm 1994). Kraftfältet som funktion av avståndet kan 
illustreras med figur 9. 
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Figur 9. Typisk fältstyrka med avseende på avstånd (Svenska Kraftnät, odat). Vid ca 90 meter blir 
påverkan försumbar. 



Val av påverkansbuffert kring kraftledningar 

Rekommenderad buffert enligt diskussionen ovan är 25, 50 respektive 100 meter för de olika 
typerna av kraftledningar, vilket alltså får representera både skogsröjning och övrig 
markpåverkan, visuell påverkan och störning från kraftfält. För ett exempel på påverkad 
skogskorridor, se figur 10. 

 

Figur 10. Kraftledningsgator med olika bredd invid Forsmarks kärnkraftverk. 

Buffertzon kring byggnader 
Byggnader kan användas för att uppskatta många olika typer av verksamheter och störningar. I 
specifika fall kan förstås inte byggnader användas för att uppskatta någon speciell typ av 
störning, men utslaget över ett större geografiskt rum pekar bebyggd mark effektivt ut områden 
med generellt förhöjd störning genom habitatförlust, buller, brutna spridningsvägar osv. 

Tidigare analyser (Länsstyrelsen i Norrbotten 2010) använde en buffertzon om 50 meter kring 
byggnader för att uppskatta ”påverkan”. Vid en nationell jämförelse visar det sig att denna zon är 
mycket lämpad för att peka ut bebyggda områden, eftersom byggnader inom detta avstånd 
”hänger ihop” med vägar, parkeringsplatser, vändzoner och annan typ av ianspråktagen och 
hårdgjord mark, se figur 11. En gemensam buffert kring byggnader med 50 meters avstånd 
skapar naturligt relevanta polygoner kring sammanhängande bebyggelse, t ex fabriksområden 
eller villaområden. Sådana polygoner visar alltså en sammanhängande, sammanlänkad 
bebyggelse vilken i kraft av sin utsträckning kan bedömas utgöra påverkan på miljön. 
Arealtäckningen av buffertzonen anger då vilken ianspråktagen yta som bebyggelsen utgör. 
Varje sammanhängande bebyggelseområde kan dessutom användas för att skatta relativ 
påverkan med avseende på storlek, se figur 12 för ett exempel. 
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Figur 11. Bebyggelsebuffertar i strandzonen pekar ut sammanhängande bostadsområden. 

 

Gräsö 

Öregrund 

Figur 12. Olika bebyggelseområden i strandzonen infärgade med avseende på storlek anger områdenas 
relativa påverkan på omgivningen. 
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Buffertzon kring vägar 
Påverkansområdet kring vägar är problematiskt att ange schematiskt. Dels skapar vägen en 
korridor genom omgivningen vilket leder till habitatförlust, dels innebär den ett 
migrationshinder för arter, bullerstörning, föroreningar mm. Frågan är alltså vilken aspekt av en 
väg som är värd att lyfta fram för att på något sätt stratifiera påverkan? Stora vägar måste väga 
tyngre än mindre vägar när mängden väg inom ett område kvantifieras. 

I den nationella vägdatabasen (NVDB) finns flera attribut kopplade till Sveriges vägnät; 
beläggning, vägbredd, hastighetsbegränsningar mm (Trafikverket 2011). Dessutom finns en 
modellering av trafikflödet för stora delar av vägnätet. De mindre vägarna som hämtas från 
fastighetskartan saknar information om vägbredd.  

Teoretiskt skulle det vara möjligt att kombinera olika attribut; höga hastigheter och hårda 
underlag ger förstås större buller än mjuka underlag och låga hastigheter, mycket trafik ger 
större utsläpp än mindre trafik osv. Det föreligger dock ett problem i att vi då lätt hamnar i en 
grundforskningssituation och där saknas vi förstås resurser. 

Det enda riktiga alternativet är att förhålla sig mycket enkelt till indata och kvantifiering. Som 
underlag för en stratifierad bedömning där markanspråk och därmed associerad påverkan står i 
fokus har vägbredden valts som indikativ på påverkan. 

 

Figur 13. Exempel på buffertbildning med 2,5 x vägbredden i NVDB (röd linje) i stranzonen. Blått 
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anger vatten. 

Tidigare analys (Länsstyrelsen i Norrbotten 2010) använde en buffertzon om 25 meter kring 
vägar generellt. Genom att analysera NVDB framkom att snittbredden hos de vägar som finns 
registrerade i NVDB är 10 meter. Om en buffertzon om 25 meter ska kunna anses som generellt 
relevant så innebär det att vägbredden har multiplicerats med 2,5. Om man avser att stratifiera 
påverkan kan då en buffertzon om 2,5 gånger vägbredden anses som relevant. Det ger 



buffertzoner som minst omfattar 5 meter (grusvägar i skogen) till över 50 meter (motorvägar). 
Vägbredden varierar mellan 2‐25 meter i NVDB. Den minsta vägbredden (2 meter) kan anses 
lämplig att tilldela de små enskilda vägarna i GSD.  

Som differentierad buffertzon rekommenderas för vägar: vägbredden multiplicerat med 2,5. Se 
figur 13 för ett exempelområde där dessa buffertzoner visualiseras. 

Buffertzon kring vindkraftverk 
Den huvudsakliga miljöpåverkan från vindkraftverk är en påverkad landskapsbild. Runt 
respektive anläggning uppstår dessutom en påverkan i form av skogsröjning, markplaning, 
väganläggning osv. Denna kan schematiskt sättas till ca 75 meter (se figur 13). 

 

Figur 13. Fem vindkraftverk i skogsmark med omgivande markpåverkan. Ledningsgatan till vänster i 
bilden är 90m bred. Buffertzoner har valts om 75 meter (markpåverkan) respektive 500 meter (buller, 
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visuell påverkan). 

Förutom detta tillkommer buller från anläggningarna. I en rapport från Naturvårdsverket 
(2009b) mättes buller vid ett avstånd om 550 meter från olika vindkraftverk, varvid ett buller 
om 25‐40 dBA kunde uppmätas, vilket ofta uppfattades som störande av en tillräckligt stor del 
av intervjupersonerna för att kunna anses vara relevant (>50% hörbarhet). Enligt rättspraxis 
finns det krav på att ljuden från vindkraftverk inte får överskrida 40 dBA Leq vid bostadshus när 
det blåser 8 m/s på 10 meters höjd. Sammanvägt med den generella visuella upplevelsen kan 
därför 500 meter kunna sägas vara en godtagbar buffertzon för en upplevelsemässig påverkan 
av de i studien ingående kraftverken, och 75 meter den direkta miljöpåverkan. Som exempel på 
riktlinjer vid planering av ett vindkraftverks placering har Länsstyrelsen i Stockholms län angett 
att störningar, inklusive visuell påverkan, innebär att ett minsta rimligt avstånd kan vara 500–



1000 meter (Länsstyrelsen i Stockholm 2007). Man anger inte exakta avstånd utan har 
tillsvidare valt att lägga en schablonmässig buffertzon på minst 500 meter runt bebyggelse. 

Spridningen av buller i landskapet och den visuella påverkan beror även av verkens höjd vilket 
också skulle vara möjligt att ta hänsyn till för beräkning av buffertzoner avseende just denna typ 
av påverkan. Rotorbladen är ofta placerade 75‐120 meter ovanför marken så 
rekommendationen för en förenklad bild skulle då kunna vara att välja höjden av kraftverket 
multiplicerat med 5, vilket vanligtvis ger en buffert mellan 375 – 600 m. 

Åker och hyggen  
Markanvändning i form av jordbruk (åkermark) och skogsbruk (hyggen) i strandzonen innebär 
bland annat risk för läckage av näringsämnen och en minskad möjlighet för spridning av arter 
genom att naturliga korridorer bryts. 

 

Figur 14. Påverkad mark i kustzonen med avseende på brukad åker enligt jordbruksverket (gult), hyggen 
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sedan 1998 enligt skogsstyrelsen (rött) och antropogena variabler enligt denna rapport (lila).

Kring åkrar och hyggen görs ingen buffring eftersom det är svårt att ange en generell 
påverkanszon. Ytorna används istället direkt som de är och utgör då viktiga underlag för att 
direkt spåra påverkad mark eller opåverkade korridorer osv. 



Åkerbruk och skogsbruk (hyggen) hanteras som separata markförändringsindikatorer eftersom 
de innebär olika typer av påverkan och inte kan likställas med hårdgjord mark, byggnader osv. 
Regionalt är det dock viktigt att givet olika frågeställningar följa denna typ av påverkan. 

Buffert för marina variabler 
Inom tidigare studier har antalet bryggor inom 100 meter analyserats (Länsstyrelsen i 
Stockholm 2003 m.fl.) eller en buffert om 25 meter lagts kring bryggpunkter (Länsstyrelsen i 
Norrbotten 2010). Kring hamnar, antingen tolkade i ortofotografier eller sammanställda ur SMD, 
har en buffert om 50 meter skapats och tilldelats högsta indikatorklass (Länsstyrelsen i 
Stockholm 2003 m.fl.). 

 

Figur 15. Buffert kring bryggor (25 meter) och småbåtshamnar (50 meter). 

Betraktar man de små bryggornas ringa påverkan i relation till den större påverkan från hamnar 
och industrier är det lämpligt att buffra bryggor med 25 meter och hamnområden med 50 meter. 
Pirar räknas här som bryggor, kajer som hamnar (se figur 15). 

Stora bryggor och industrihamnar med omfattande djupgående båttrafik påverkar 
vattenområdet i större grad än landytan. En kvantifiering av AIS‐transponderdata har tidigare 
gjorts (Törnqvist, Engdal 2010) och kan användas som kompletterande indikator för påverkan 
på vattenområdet. Här rekommenderas lägsta klass att peka ut oexploaterad vattenyta och 
övriga klasser utgöra exploaterad vattenyta.  
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ANALYS AV EXPLOATERING 

En analys av exploatering kan ske i flera steg; från enkel rapportering av statistik per vald 
indelning till precist utpekande av olika typer av konflikter och samband. De i föregående kapitel 
beskrivna variabelskikten överlagras med olika markslagsskikt för att visa var förändringar, dvs. 
tecken på ökad exploatering, sker. 

En representativ indikator, olika indikatorer eller flera 
sammanvägda indikatorer? 
All kvantifiering och aggregering av påverkan blir hypotetisk även om man väljer att kalla 
resultaten för ”indikation på påverkan” eller ”potentiell påverkan”. Studerar man enskilda 
indikatorer finns systematiska problem om de enskilt används som representant för 
exploatering.  

Illustrationen nedan visar att många typer av exploatering är rumsligt åtskilda; vägar knyter 
ihop bebyggda områden, vindkraftsparker och kraftledningar läggs där de är för människan 
minst störande osv. (se figur 16). Ingen enskild indikator fungerar alltså som representant för 
den abstrakta företeelsen ”exploatering”. 

 

Figur 16. De ingående parametrarnas olika rumsliga lokalisering. Samlokalisering mellan bryggor och 
husbuffertar visar upp största korrelation. Industrier, hamnar, hyggen, odlad mark och bostadsområden 
och kraftledningar ligger nästan alltid på olika platser. 

För att visualisera den komplexa bilden mellan hot/målbild och exploatering kan man använda 
en påverkansmatris där olika verksamheter (indikatorer) bedöms i relation till olika hot‐ eller 
målbilder (t ex känsliga habitat).  
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Vilka indikatorer som på detta sätt ska aggregeras beror alltså på frågeställning. Rätt indikatorer 
måste väljas ut innan de används för något praktiskt ändamål. Ett vindkraftverk har ju stor 
inverkan på friluftslivet och landskapsbilden men ringa påverkan på habitat med känsliga 
kärlväxter, till exempel. 

Tabell 3. Exempel förslag på påverkansmatris för bedömning av sammanslagna indikatorer. 
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Teckenförklaring 
 

Habitatförlust                                 
Mycket stor negativ 
påverkan 

Bullerstörning                               Stor negativ påverkan 

Ekologiska korridorer                                 Viss negativ påverkan 

Friluftsliv                                 Ingen direkt påverkan 

Utveckling av infrastruktur                               Positiv påverkan 

 

Vi måste använda fler variabler om vi ska få en indikation på påverkan som är representativ. Det 
går då att följa hur mycket mark som är påverkad, detta kan vi kalla förekomstanalys. Hur olika 
typer av påverkan samverkar, ställt mot en hot‐ eller målbild (som i tabellen ovan) eller var och i 
vilken omfattning olika variabler sammanfaller och bildar förtätningar av exploatering kan vi 
kalla ”hotspotanalys”.  

Slutligen kan vi använda kunskapen om mark med och utan indikation på påverkan till olika 
typer av kvalificerade analyser av markförändringar och korridor/patchanalyser. Nedan följer en 
kort redogörelse för exempel på olika analysmetoder under dessa etiketter. 

Analyser för uppföljning av trender 
Grundläggande för all aggregering och förändringsanalys är att analysera de olika variablernas 
förekomst. Detta görs lämpligtvis med följande tre metoder Metod 1 och 2 anger hur mycket som 
utpekas som exploaterat. Metod 3 pekar ut var exploatering pekas ut och är mer framåtsyftande 
och öppen för vidare användningsområden. 

1. Areell täckning av strandzonen. Hur stor andel av kustzonen inom län, kommun eller 
liknande som är exploaterad i respektive avseende (t ex byggnadsbuffert). Den enklaste 
formen av uppföljning är att lägga samman de viktigaste variablerna till en gemensam 
yta som följs.  Zonen indelas lämpligtvis inom 100 meter respektive inom 300 meter från 
kust, samt uppdelat på ö/fastland. 

2. Longitudinell klippning baserat på strandlinjen. Hur stor andel av strandlinjen som är 
exploaterad med avseende på respektive indikator. Analysen ger också längsta/kortaste 
orörda strandsegment per län, kommun eller liknande. Analyser av fragmenteringsgrad 

öjligt. Detta ligger iär också m  linje med flera tidigare studier. 

3. Analys av ytmässig fördelning. Resultat från metod 1 och 2 klipps mot godtycklig 
avgränsning; områdesskydd, regional indelning, naturtyp eller liknande. Inom en 
avgränsnings kan resultatet sedan sammanfattas med avseende på t ex stora 
sammanhängande arealer av exploatering eller frånvaro av exploatering (se nedan).  



Möjligheter till vidare analyser och visualisering 
De olika variablerna kan även analyseras med avseende på var de sammanfaller, för att peka ut 
så kallade ”hotspots”. En överlagringsanalys av de olika exploateringsindikatorerna visar var två 
eller fler indikatorer sammanfaller. Antalet sammanfallande skikt anger intensiteten hos 
påverkan.  Fördelningen av ”hotspots” anger graden av samlokalisering; en stor spridning av 
verksamheter längs kusten ska ses som kontrast till koncentration av exploatering.  

Där t ex vägar, byggnadsytor och bryggor möts ges ett större mått av påverkan. Ett annat 
exempel på möjliga ”hotspots” är stränder vid grunda vikar. De är ofta attraktiva områden för 
mänsklig aktivitet. Eftersom de även är de mest produktiva vattenmiljöerna med hög biologisk 
mångfald är det av hög vikt att följa exploateringsgraden i dessa områden. 

 

Figur 17. Exempel på samverkan mellan olika variabler. Området kring Oxelösund. 

Analysen kan utföras genom att använda alla variabler eller genom att först gruppera skikten 
per exploateringskategori. En gruppering ger en visualisering av hotspots efter hur många olika 
typer av påverkan som finns inom en ytenhet. Följande grupper av exploateringsindikatorer kan 
t ex ligga till grund för hotspot‐analys: 

1. ning; åker och hyggen Markanvänd

2. Byggnader  

3. dningar och/eller vindkraftverk Kraftle

4. Vägar  

5. 
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Bryggor och/eller badplatser  

6. ch/eller AIS 

campingplats

Hamnar och pirar enligt NSL o

7. Anläggningar (t ex golfbanor,  er) enligt SMD  
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En överlagring av grupperna ger då indikationer om hotspots upp till maximalt sju klasser (i 
figur 17 grupperade i fem grupper). Med denna kunskap kan man utvärdera samlokalisering av 
olika exploateringsföretag och skatta spridning respektive centralisering av påverkan i 
kustzonen. 

Storleken på respektive ytbildat objekt anger också ett mått på koncentration; större 
sammanhängande bostadsområden får en större byggnadsbuffert och anger indirekt en större 
samling övrig påverkan i form av olika verksamheter i området. Detsamma gäller förstås 
sammanhängande brygg‐ och hamnkomplex mm. 

Uppföljning av markförändringar 
En användbar uppföljning av markslagsförändringar kräver både ett markslagsunderlag med 
tillräcklig tematisk och geometriskt upplösning, samt en ajourhållning som är jämförbar med 
övriga underlag. Av stort värde skulle vara en typindelning baserat på en gemensam och brett 
användbar nomenklatur, t ex den europeiska naturtypsindelningen EUNIS (Davies et al, 2004).  

För närvarande finns bara en grov markslagsklassning med fokus på främst olika skogstyper och 
markexploatering. Endast undantagsvis finns finare klassindelning för t ex öppna marker.  

Vilken typ av mark som exploateras kan vi få en uppfattning om genom att överlagra markslagen 
med exploateringsindikatorernas buffertzoner. Till detta läggs exempelvis kommun‐, eller 
länsgränser. Vi får då en bild av vilka markslag (på en ganska grov nivå) som har ianspråktagits 
inom olika påverkansområden. Med denna metod kan man t ex följa upp strandnära våtmarker 
eller skogar i kustzonen. 

Korridorer  konnektivitet 
Vid arbete med områdesskydd och fysisk planering skulle ett lämpligt användningsområde för 
analysvariablerna kunna vara att undersöka kustzonen ur konnektivitetssynpunkt (jfr 
Naturvårdsverket 1999:80ff). 

Som exempel kan det enklaste fallet väljas; en analys av var sammanhängande oexploaterad 
mark finns. Denna kan tas fram genom att avlägsna den del av kustkorridoren som har 
indikation på påverkan och sedan undersöka varje oexploaterad yta genom att eliminera 
mindre, fragmenterade ytor. Kvar finns då endast de större, potentiellt viktigare, ytorna. 

Genom GIS‐funktioner för att krympa respektive öka ytor förminskas och förstoras sedan den 
oexploaterade korridorytan. Med denna manöver försvinner smalare partier och kvar finns 
kärnområden med obruten bredd. Förslagsvis väljs ett värde på förminska och förstora som 
återspeglar en relevant ekologisk zon, t ex 100 meter. En zon om 300 meter skulle då kunna 
krympas med 100 meter (vilket ger 200 meter räknat från ömse sidor) och sedan expanderas 
igen med samma siffra. Kvar i zonen ligger då korridorer med en bredd över 200 meter som 
sedan kan användas som potentiella värdekärnor eller kvantifieras lokalt eller regionalt. 

Begränsningar och möjligheter  
Variablerna som föreslås i denna rapport avser att ge en representativ och heltäckande bild av 
den potentiella påverkan i kustzonen. Variablerna berör både markanvändning, exploatering 
genom konstruktioner och verksamheter i den marina miljön. Underlagen kan användas för att 
kvantifiera påverkad yta för uppföljningsändamål eller riktade analyser, tematiskt eller 
geografiskt. 
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De föreligger dock några systematiska brister. Följande viktiga typer av påverkan har av olika 
orsaker inte kunnat införas i metoden: 

1. Småbåtstrafik, fritidsbåtstrafik i form av ”småsnurror”, båtar ej utrustade med AIS.  

2. Diffus belastning från friluftsliv, fritidsfiske, dag‐ och badturism. (Se Snickars & Pitkänen 
2007). 

3. Populära strövområden nära tätorter.  

e faktor. 4. Instängsling, vilket framförallt för friluftslivet innebär en starkt begränsand

Som nämnts tidigare förändras stranden bland annat på grund av landhöjning och 
utfyllnad/konstruktioner. En förändringsanalys som bygger på en rumsligt definierad 
strandlinje eller strandzon måste tillhandahålla metoder för att kunna jämföra två 
linjer/områden som delvis inte överlappar. En metod för detta är att inte fokusera på en smal 
kustlinje eller korridor utan studera en bredare zon, i vilken naturliga förändringar i kustlinjen 
går att fånga upp kvantitativt. 

Det är oerhört angeläget att få en bättre uppfattning om existerande strandhabitat, lämpligtvis 
karterade utifrån en etablerad taxonomi som t ex EUNIS‐klassningen (Davies et al 2004). 
Existerande underlag tillhandahåller bara en grov kartering av strandkorridoren och det går inte 
att bilda sig en uppfattning om t ex vilket markslag och vilka habitat som är påverkade eller 
regionalt särskilt hotade.  

Karteringen inom TUVA och baskarteringen inom skyddade områden sker bara för vissa habitat 
och i vissa begränsade områden. En möjlig framkomlig väg vore att med olika GIS‐analyser 
kartera habitat enligt EUNIS givet existerande underlag (satellitbild, höjdmodell). 

Underlag för annan uppföljning? 
NILS är ett nationellt miljöövervakningsprogram som undersöker hur förutsättningarna för den 
biologiska mångfalden i Sverige ser ut och förändras över tiden. Inom programmet 
fältinventeras och flygbildstolkas ett permanent stickprov av alla landmiljöer i det svenska 
landskapet. Programmet finansieras i huvudsak av Naturvårdsverket och resultaten används 
bland annat till uppföljning av miljökvalitetsmål och forskning. NILS hör till avdelningen för 
Landskapsanalys vid institutionen för Skoglig resurshushållning, SLU, och ingår i SLU:s 
fomaprogram Jordbrukslandskap (Rygne 2008). 

Ett aktuellt projekt som bestod av metodutveckling för övervakning av sötvattensstränder inom 
det NILS‐programmet (Länsstyrelsen i Stockholm 2011) resulterade bl.a. i insikten om att vissa 
sällsynta kombinationer av markslag och antropogena förändringar svårligen låter sig fångas 
med slumpvis valda ytor för detaljinventering och granskning. Kuststränder representeras i för 
få rutor för att ge ett statistiskt acceptabelt underlag för uppföljning. Sötvattenstränder (sjöar 
och vattendrag) finns bättre representerade i provrutorna och kan följas avseende vissa vanliga 
markslag.   

Möjligtvis kan en grov uppskattning av naturtyper och potentiell påverkan i linje med resultaten 
från den metod som presenteras i denna rapport underlätta NILS. Resultaten kan användas till 
att stratifiera det slumpvisa urvalet av undersökningsytor eller till att hitta kombinationer av 
indikationer på påverkan och habitat. Med kunskap om förekomst av kombinationer av habitat 
på en grov nivå och indikationer på miljöpåverkan skulle representativiteten hos de valda 
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undersökningsytorna i NILS kunna granskas. Stickproven skulle eventuellt till viss del kunna 
 styras så att vissa typer av sällsynta förändringar i den fysiska miljön fångas upp.

Om den metod som presenteras i denna rapport ska kunna appliceras rakt av på 
sötvattenstränder krävs en genomgång av kvaliteten hos de geometrier som representerar 
vattendrag och sjöar hos lantmäteriet och SMHI.  

Analys av markpåverkan i kustzonen – ett metodexempel 
Utifrån tillgängliga geografiska data går det även att göra en grov analys av vilken typ av mark 
som påverkas av exploatering. Tillgängliga data håller relativt hög ålder (från år 2000 och strax 
därefter) och saknar relevant ajourhållningsplan, men kan ändå fungera som underlag. För att 
denna typ av analys ska bli relevant måste de variabler som ska representera exploatering först 
kompletteras. Förändringsanalysen nedan blir tills nödvändiga indata tillhandahålls bara ett 
exempel på vad som skulle kunna göras med rätt indata.  

Diffus exploatering 

En stor del av exploateringen i kustzonen sker inom ramen för verksamheter som inte fångas 
upp med de geografiska data som presenterats i detta projekt. Det enda geografiska underlag 
som fångar upp mer av denna typ av exploatering är Svenska marktäckedata (SMD), som bland 
annat innehåller ett stort antal klasser av markanvändning (Lantmäteriet 2010). Framförallt rör 
det sig om diffus exploatering i form av t ex golfbanor och campingplatser. 

Till stora delar överensstämmer påverkad mark i SMD med byggnadspolygonerna. Mindre 
byggnader kompletterar SMD, liksom diffus markanvändning kompletterar byggnadsbilden. 
Sammantaget anger dessa underlag tillsammans en mer komplett bild av byggnader och 
hårdgjord eller artificiell yta.  

Anledningen varför SMD inte väljs som analysvariabel är att skiktet inte ajourhålls periodiskt, 
och framtida ajourhållning är osäker. Produkten har dock en lämplig användning som 
”bakgrund” (med aktualitet kring år 2000) till analys av efterföljande exploatering och när man 
avser analysera fram naturområden utan påvisbar indikation på direkt mänsklig påverkan. 

Påverkad mark i SMD slås samman till en klass som expanderas 50 meter (två pixlar i aktuell 
analys). Vi får då en liknande buffert som för byggnader. 

Följand xpandering med 50 meter: e klasser ur SMD väljs ut innan e
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Sammanställning av naturtyper 

Under de olika indikatorpolygonerna läggs en så detaljerad bild av naturmiljön som möjligt. På 
detta sätt kan man analysera t ex vilka naturtyper som tas i anspråk vid exploatering. 

De mes följande: t detaljerade markslagsdata med nationell teckning som för närvarande finns är 

 Kontinuerlig naturtypskartering (KNAS; Naturvårdsverket 2004, Metria 2009). 
Produkten är anpassad för skyddade områden men finns även för övrig mark med något 
lägre kvalitet. Nedanför fjällnära gränsen karteras naturtyperna med en klassindelning 
enligt tabell 3. Resultatet håller hög geometrisk noggrannhet (10 meter) och innehåller 
en heltäckande bild av främst skogsklasser inom skyddade områden (se tabell 1). 
Skogsklasser klassas baserat på satellitdata, vilket görs i den yta som avgränsas av 
klassen skog i terrängkartan eller vägkartan. Utanför de skyddade områdena är 
skogsklasserna av lägre kvalitet och bör därför användas med en grövre indelning. 
Utanför skogsytorna består KNAS av klasser hämtade från SMD, Ängs‐ och 
betesmarksinventeringen (TUVA) samt terrängkartan eller vägkartan. 

 kNN (finansiärer Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Rymdstyrelsen, RESE, SUFOR och 
SLU). Namnet kNN‐Sverige kommer av metoden, k Nearest Neighbours. Metoden bygger 
på en sambearbetning av satellitbilder och fältdata från Riksskogstaxeringen. 

kNN innehåller yttäckande information med hög detaljgrad över större delen av Sveriges 
skogsmark. kNN innehåller uppgifter om ålder, höjd, trädslag och virkesförråd och är 
framförallt till för att användas inom lite större skogsområden. Är området mindre än 
några hundra hektar bör uppgifterna användas med viss försiktighet.  kNN‐Sverige är 
utvecklad och producerad av fjärranalysavdelningen, institutionen för skoglig 
resurshushållning, SLU i Umeå.  

 Naturtypsinventeringar av Natura 2000 (Resultatet från den s.k. Basinventeringen av 
skyddade områden, se Naturvårdsverket 2009a). Underlaget har en begränsad 
omfattning då inventeringen endast utfördes i skyddade områden. Den har dock god 
geometrisk noggrannhet och en tematisk indelning av viktiga habitat.   

 Ängs‐ och betesmarksinventeringen TUVA (Persson 2005). Denna databas fokuserar 
rker. främst på naturmässigt värdefulla ängs‐ och betesma

 Hyggeskarteringen sammanställd av Skogsstyrelsen. 

 Odlad mark (åker) ur jordbruksverkets blockdatabas. 
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Tabell 4. Naturtypsindelning enligt den så kallade KNAS‐metoden (Naturvårdsverket 2004). Förutom 
denna indelning finns i KNAS habitattyper (främst olika typer av öppna marker) från olika 
inventeringar, främst inom skyddade områden. Trädslagsindelningen för skog bör användas med 
försiktighet utanför skyddade områden. 

Naturtypsindelning Beskrivning 
Tallskogar I huvudsak homogen tallskog (>70% tall) 
Granskogar I huvudsak homogen granskog (>70% gran) 
Barrblandskog Blandskogar av tall och gran (inget trädslag når 70 %) 
Barrsumpskog Barr- och lövblandade barrskogar som sammanfaller med 

myr i kartdata. 
Lövblandade barrskogar Barrskogar med lövträd (> 30 % lövträd) 
Triviallövskogar I huvudsak homogen lövskog (>70 % triviallöv) 
Ädellövskogar I huvudsak homogena ädellövskogar (>70% löv, >50% 

ädellöv) 
Triviallövskogar med ädellövinslag Lövskogar med 20-50% ädellöv 
Lövsumpskog Lövskog som sammanfaller med myr i kartdata 
Hygge Avverkade skogar de senaste 10-15 åren, max höjd på 3-5 

meter 
Impediment  Ej produktiv skog, men som faller under skog i kartdata 
Jordbruksmark Åker (betesmark går som övrigt). 
Myr  Våtmarker i kartdata 
Vatten Vatten i kartdata 
Övrigt Impediment utanför skog i kartdata, betesmarker, byggnader 

mm 

Kombinerad naturtypsmosaik med bakgrundsdata om exploatering 

För att bilda en kombinerad mosaik med markslag får KNAS‐data utgöra grundkarteringen av 
markslagstyp. Här kan dock inte den detaljerade trädslagsindelningen användas pga. av den 
osäkerhet som finns i underlaget utanför de skyddade områdena. På KNAS läggs habitat 
inventerade inom basinventeringen av skyddade områden och TUVA. På denna mosaik läggs 
åker ur blockdatabasen. Den uppdateras årligen och de ytor som benämns åker är tämligen 
säkra. Därefter läggs hyggeskarteringen från Skogsstyrelsen till. Data om hyggen finns för de 
senaste tio åren och det går då att spåra områden med t ex ungskog (< 10 år räknat år 2011). Till 
detta läggs sedan skiktet med påverkad mark från SMD. Även kNN kan användas som underlag 
för trädslag, ålder mm, men det är då viktigt att komma ihåg att det inte går att titta på för små 
områden. 

De olika underlagen håller olika rumslig (från ca 2 meter när det gäller jordbruksblocken, 10 
meter när det gäller KNAS inom skyddade områden och 25 meter för SMD) och tematisk kvalitet, 
vilket man måste ta ställning till när man gör denna typ av sammanslagning. 

Resultat: opåverkade kusthabitat 

Underlagen ger en uppfattning om var det fanns respektive inte fanns naturlig mark kring år 
2005 eller strax innan. Kustexploateringens utveckling kan på detta sätt följas som en förtätning 
av existerande exploatering eller utökning av exploatering på naturlig mark. 

Resultatet från de analyser som föreslås blir en korridor med naturliga habitat utan påvisbar 
påverkan från exploatering. Denna skulle kunna fungera som underlag för uppföljning av 
opåverkade habitat, ekologisk konnektivitet, värdekärnor osv. Exempelområdet finns 
visualiserat i figur 18 nedan. 



 

Figur 18. Exempel på analys av opåverkade naturtyper i kustzonen mellan Bromölla och Karlshamns 
kommuner (Skåne och Blekinge län). Färgerna i kustzonen motsvarar naturtyper enligt KNAS, där i 
bilden ädellövskog (röd), betesmark (orange) och i norra delen impediment (grå) och tallskog (brunt) 
dominerar. Svarta områden i zonen har en eller flera indikatorer på exploatering. Större 
sammanhängande habitat av ädellövskogstyp (A), tallskog och impediment (B) samt av 
betesmarkskaraktär (C) utan indikatorer på exploatering markerade i kartan. 
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER  

Metoden som förordas går ut på att använda befintliga geografiska data från Lantmäteriet, 
Trafikverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket och Skogsstyrelsen för att skapa 
kunskapsunderlag som indikerar exploatering. Endast om bryggor och hamnar ska karteras 
förordas en manuell inventering genom digitalisering av befintliga ortofotografier, eftersom 
tillförlitliga data om bryggor inte finns tillgängligt. Att ajourhålla bryggor och hamnar med redan 
existerande inventeringar som underlag bedöms som rimligt. 

Som analysområde rekommenderas en strandzon. Dessutom kan även mått baserat på själva 
strandlinjen tas fram. Strandzonen skapas utifrån strandlinjen i lantmäteriets grundläggande 
geografiska data i kombination med SMHI:s havsområden som avgränsar sötvatten från hav. 
Strandlinjen buffras 100 respektive 300 meter upp på land. Vill man följa upp de rent marina 
variablerna bör en marin zon också inkluderas. Här rekommenderas en minsta zon på 100 
meter.  

Metoden bygger på att de utpekade variablerna för exploatering buffras med mått som får 
representera den exploaterade ytan kring respektive variabel. De rekommenderade 
buffertytorna bygger på bedömningar baserade på exempelytor spridda längs den svenska 
kusten.  

Landanknutna variabler som byggnader och vägar kan kompletteras med data om sjötrafik, 
badplatser, bryggor och liknande så att även de marina habitaten inkluderas. Även om det finns 
en stor samstämmighet mellan huspunkter och bryggpunkter gäller inte detta i vissa regioner (t 
ex Öland och Gotland). Många verksamheter överskrider dessutom strandens gränslinje. Marina 
verksamheter påverkar livsmiljöer längs stränderna samtidigt som strandanknutna 
verksamheter ofta leder till störningar i vattnet.  

Metoden bör baseras på vektoranalys, vilket ger mer exakta avgränsningar än rasteranalyser. 
Resultatet begränsas då inte heller av vald upplösning utan endast av ingående datas 
representativitet i olika skalområden. 

Variablerna går att visualisera på olika sätt. De kan överlagras enskilt eller grupperat i teman så 
att ”hotspots” med fler korsande exploateringar bildas. Enskilda buffrade variabler och hotspots 
överlagras strandzonen, strandlinjen och eventuellt markslag.  Resultatet kan användas för att få 
fram statistik om hur stor andel strandlinje och strandzon som är exploaterad per län, kommun 
eller annan vald indelning.  

Genom att kombinera exploateringsytan med markslagsklasser går det också att få fram vilka 
naturtyper som är utsatta för en utökad exploatering. Areell täckning av de olika variablerna och 
den areella täckningen i relation till markslag kan följas i zonerna. Vidare är det möjligt att 
analysera gröna korridorer och ytornas storlekssammansättning för att hitta exempelvis orörda 
kärnor längs stränderna.  

Förändringsstudier är lämpliga att utföra med ca fem års intervall. Inom den tidsperioden har 
alla aktuella databaser hunnit uppdaterats nationellt. Om inga förändringar av framförallt 
Lantmäteriets hantering av metadata sker kommer dock alltid osäkerhet finnas kring 
tillförlitlighet och ålder hos ingående underlag. Denna osäkerhet bedöms inte påverka resultaten 
nämnvärt på nationell eller regional nivå. Vid arbete med detaljplaner och specifika tillstånd kan 
dock denna eftersläpning inverka på metodens lämplighet.  



 

Skvalpen, Luleå kommun, Norrbottens län. Foto: Hans Överby. 

 

Det finns bra och heltäckande data om markanvändning i form av skogsavverkning och 
åkerbruk, två former av markanvändning som speciellt i ett regionalt arbete är relevant att följa 
upp. Eftersom miljöpåverkan från dessa typer av markanvändning kan vara svår att bedöma och 
kräver vidare utredning tas de inte i nuläget med i den rekommenderade metoden för 
uppföljning.  Även vindkraftverk, muddringar och fartygstrafik är variabler som kan vara 
intressanta att följa upp på regional nivå. Här måste dock hänsyn tas till de problem med 
ajourhållning, kartering och databearbetning som nämns tidigare i rapporten. 

I samband med utvärdering av resultaten bör alltid kunskap om utbredning och samvariation 
mellan de olika variablerna som studerats sammanställas. På detta sätt kan eventuella trender 
bedömas bättre. Följande data bör då sammanställas på länsnivå samt nationellt för 
kustområdet: 

 Andel yta för varje buffrad variabel av den totala ytan för kustens strandzon. Exempel: 
hur stor del av strandzonen består av buffrad husyta? 

 Andel yta för varje buffrad variabel av den beräknade totala exploaterade ytan i kustens 
strandzon. Exempel: hur stor andel av den beräknade exploaterade ytan i strandzonen är 
buffrad husyta? 

 Samvariation mellan olika variabler. Exempel: hur samvarierar bryggor och hus i 
strandzonen? 
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Rekommendationer f ning 
Rekomm läggande uppföljning av exploatering är: 

ör uppfölj
enderade variabler för grund

 Byggnader (fastighetskartan) 

 ) Vägar (NVDB och fastighetskartan

 Kraftledningar (fastighetskartan) 

Dessa variabler kan antas spegla en generell exploateringsutveckling, de är lätt tillgängliga och 
umentväl dok erade.  

För en utökad uppföljning kan ovanstående variabler kompletteras med bryggor, pirar och 
hamnar genom digitalisering. Genom att detta redan är gjort krävs endast en uppdatering av 
digitaliseringen var 5:e år.  

När Nationell strandlinje är färdigställd kan variabler från denna till viss del ersätta den 
manuella digitaliseringen, t ex bryggor och pirar längre än 10 meter.  

Metode s är att buffra ytor, linjer och punkter enligt följande: n som rekommendera

 Byggnader; 50 meter 

 Vägar; vägbredd multiplicerat med 2,5 

 meter baserat på typ Kraftledningar; 25, 50 och 100 

 Bryggor, pirar, kajer; 25 meter 

 Hamnområden, marinor; 50 meter 

Samtliga variabler läggs därefter samman till en gemensam yta som representerar den 
exploaterade ytan (se figur 19). 

En strandzon på 100 respektive 300 meter skapas genom att strandlinjen enligt fastighetskartan 
buffras.  För att avgränsa sötvatten från hav används SMHI:s havsområden som grund. Från 
denna zon maskas ytor bort som är vatten enligt fastighetskartan så att strandzonen 
representerar landytan i strandzonen. 

Andel e ch kommun beräknas. xploaterad yta (%) per län o

 Inom strandzon 100 meter 

 Inom strandzon 300 meter 

 Fördelat på fastland och öar 



 

Figur 19. Exempel på områden som faller inom indikatorvariablerna (rött) i kustzonen. 

 

Kostnadsuppskattning 
Ovanstående analyser kan genomföras nationellt med statistik på läns‐ och kommunnivå till en 
uppskattad kostnad av ca 120 000 SEK (exklusive moms) per omdrev. Detta motsvarar ungefär 

rekvirering av data, bearbetning och analys.  10 000 SEK per kustlän. Kostnaden inkluderar 

elmoment uppskattas till: Kostnad (SEK) per d

Rekvirering av data      20 000 

Bearbetning och analys      70 000 

Kvalitetsgranskning och redovisning av resultat  30 000 

Att även inkludera uppdatering av bryggor, bryggliknande pirar och hamnar skulle innebära 
ytterligare en kostnad på uppskattningsvis 40 000 SEK per län. 
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