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2:A omdrevet av fysisk påverkan 2023

» Uppdatering av ett nationellt heltäckande underlag av antropogent påverkanstryck i 
kustvattenområden sedan 2016–2017

» Modellering av fysisk påverkanstryck och buffertszoner.

» Förändringsanalays sedan 2016–17.

» Bedömningsunderlag inför de 6-årioga förvaltningscyklerna för statusbedömningar enligt 
havsmiljödirektivet, vattendirektivet och art- och habitatdirektivet 2024.



Dessutom…

» Efterfrågas:
• Uppdaterade underlag vid miljöprövningar
• Förbättrad kunskap om fleråriga geofysisk och kumulativ påverkan på bottenhabitat.
• Underlag till forskning om fysik påverkan
• Nationell åtgärdsstrategi
• Kunskapsspridning och samarbete såväl nationellt som internationellt

» Nätverk och samarbeten för metodutveckling och tillämpningar med många olika aktörer.



Vad är fysisk påverkan?

Fysisk påverkan i kusten

Förändringar av morfologiskt tillstånd, hydrografiska villkor och konnektivet på grund av mänsklig 
verksamhet, som ger en betydande negativ påverkan på ett kustområdes förmåga att leverera geo- och 
ekosystemtjänster.



Varför ett projekt om fysisk påverkan?

» Tidigare undersökningar indikerar på relativt omfattande tillväxt av artificiella strukturer.

» Krav i tre direktiv
• art- och habitatdirektivet
• vattendirektivet
• havsmiljödirektivet

» Miljömålen och FN:s globala mål 2030

» Gemensamt informationsbehov om mänskliga aktiviteter som orsakar belastning och påverkan.

» Samordning av arbetet ger synergieffekter och mindre kostnader.

Överlappar



Fysisk påverkan i svenska kustvatten

Nationellt projekt 2017–2020

Samarbete mellan HaV, DHI Sverige AB och Metria AB

Viktiga delmoment i projektet:

» Vägledningar för hydromorfologisk karaktärisering och statusklassificering. 

» Förslag till struktur för att lagra information om kustens fysiska egenskaper.

» Yttäckande kartering av exploatering och fysisk påverkan.

» Nya metoder för uppföljning av påverkan och skador på bottnar.



Mål

Samordnat nationellt underlag – nulägesbeskrivning

Ge svar på:  

» hur det ser ut idag och var är ökningen av fysisk påverkan som störst

» var behöver vi sätta in åtgärder

» hur vi ska följa upp tillståndet och åtgärderna?

Underlag till miljömål, direktiv och andra planeringsprocesser.



D – P – S – I - RKaraktärisering

Nationella Marina Karteringsprojektet
Bottensubstrat, Djupmodell, Habitat

Landformer i kusten

Geomorfologiska typer i kusten

Fysisk karaktärisering i kusten
och förslag till datastruktur

Karaktärisering av 
hydrografiska villkor

TERMINOLOGI Zoner i kustområden

Vågdata för Sveriges kust

Vägledning för statusklassning av 
hydromorfologi

Typologi för påverkanstryck

Kartläggning av påverkanstryck och 
påverkanszoner - Metria (1)

SCB SNI

Erfarenheter av ekologisk 
restaurering i kust och hav (3)

Fysisk påverkan i kusten och 
effekter på ekosystemen (2)TERMINOLOGI



Strukturer som kartlagts – ett par hundra tusen

Etableringar, byggnationer

» Utfyllnader

» Erosions- översvämningsskydd

» Bortgrävd mark

» Småbåtshamnar

» Pirar, bryggor, kajer etc.

» Broar, tunnlar, vägbankar

» Byggnader

Verksamheter

» Muddring

» Ankring

» Svall, erosion

» Torrläggning, invallning, sänkning

Djupzoner

» 0-3 m, 3-6 m, 6-10 m, 10-15 m

Bottensubstrat

Upplösning 10 x 10 m2



https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/fysisk-paverkan/kartlaggning-av-
fysisk-paverkan-av-vattenmiljon.html

https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/fysisk-paverkan/kartlaggning-av-fysisk-paverkan-av-vattenmiljon.html
https://www.havochvatten.se/miljopaverkan-och-atgarder/miljopaverkan/fysisk-paverkan/kartlaggning-av-fysisk-paverkan-av-vattenmiljon.html


Nytt övervakningsprogram

Övervakningsmanual – metodik

Vattendirektivet

» Handböcker

» Vägledning

Havsmiljödirektivet

» Åtgärdsprogram – åtgärd nr 29 strategi 
”Fysisk påverkan och biologisk återställning 
i grunda kustvattenmilljöer”

Länk: Miljöövervakning i kust och hav - Miljöövervakning - Övervakning och 
uppföljning - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se))

https://www.havochvatten.se/overvakning-och-uppfoljning/miljoovervakning/miljoovervakning-i-kust-och-hav.html
https://www.havochvatten.se/overvakning-och-uppfoljning/miljoovervakning.html


Syfte och mål

» Syftet med uppdraget är att genomföra fortsatt övervakning av fysisk påverkan och exploatering av 
bentiska miljöer i svenska kustområden. Övervakning av fysisk påverkan utgörs av upprepade 
fjärranalyser och modellering av miljödata i en så kallad omdrevsanalys, för att se på utveckling och 
förändring under ett sexårigt bedömningsintervall.

» Målet med uppdraget är att resultaten ska användas i ett förnyat nationellt heltäckande underlag över 
fysisk påverkan på kustnära bottenmiljöer, avseende fysiska byggnader och etableringar, samt 
verksamheter som exempelvis muddringar, sjöfart och fiske som påverkar bottenmiljön. Resultaten är 
generiska och kan användas för flera ändamål.



Moment inom övervakningen 2023–2024
Övervakning:

1. Insamling och strukturering av data över karterade strukturer, nya orfofoton, AIS-data – upphandling

2. Kartläggning, analys och leverans av resultat av påverkanstryck – upphandling

3. Påverkan från trålning – SLU

Bedömning

4. Statusklassning – SGU & HaV, Vattenmyndigheterna

5. Statistik: Framtagande av metod för automatiserad statistik och resultat avseende trendanalys över geografiska områden samt underlag för miljöbedömning med 
mera. Momentet baseras på påverkanzoner som levereras av SGU. Omfattning och innehåll baseras på tidigare kartbilagor och efter genomfört (Moment 2d).

Vidareutveckling:

6. Skript: Omvandla skript till öppen källkod samt stöd med ytterligare skript som utvecklas i ett projekt om fiskets påverkan. 

7. Kartläggning historiska utfyllnader från äldre häradskartor



Kartläggning av exploatering och fysisk påverkan

Två heltäckande nationella karteringar

• Dagens påverkan 2016 1:a övervakningen

• Historiskt underlag 1960-talet → 1990-talet  → 2000-talet

• Förändringsanalys av fysisk påverkan sedan 1960-talet

• Påverkan 6 år senare 2:a övervakningen 2023

Hur mycket av kustens grunda vattenområden har vi påverkat?
Ökar det eller minskar det?



Exempel: vägbankar



Muddringar och erosion pga propellströmmar

Analyser med 
AIS-data



Bryggor, pirar och 
mindre muddringar
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Förändring av orörda grunda vågskyddade områden

Inga orörda grunda områden kvar i 
Stockholms skärgård om 124 år!

Ändlig resurs!

12 000 fotbollsplaner!



Muddringar historiskt fram till idag – ett stort antal

» Ortofoto ca 9700 st
• 1980-talet t o m 2012: 64 km2

• 2013 – 2017 varav 649 st: 0,8 km2

» AIS fartygsrörelser
• 2007– 2012 696 objekt: 20,0 km2

• 2013 – 2017 ca 41 objekt: 1,8 km2



Geologi för ett hållbart samhälle

Metodik för påverkanszoner

Grundvikt 
enligt typ

Grundvikt 
enligt typ

Grundvikt 
enligt typ

Utbredning 
enligt storlek

Vikta 
vågexponering

Vikta substrat

Vikta djup

Addera 
påverkanszonerobjekt

Grundvärden för påverkanstryck
(hydrografi, morfologi, konnektivitet)

Zoner

Justera utbredning och påverkan efter 
naturmiljön

Kumulativa effekter Påverkanszoner

Sätt klassgränserKartor

Hydrografiska
förhållanden
Morfologiska 

tillstånd

Konnektivitet
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Påverkanszoner och ackumulerad påverkan

Ackumulerad 
påverkan på 
morfologiskt tillstånd

Geografisk FME-modell
– potentiella påverkanszoner 
kring objekten.

Exempel på summering av risk för påverkan baserat på buffertzoner 
och risk för erosions- och ankringsskador.



GIS-
data

Vilket material finns nu tillgängligt?
Kartläggning av påverkanstryck

Objekt tolkade i 
ortofotomosaiker
Objekt tolkade i 

ortofotomosaiker
Objekt tolkade i 

ortofotomosaiker

Observerade 
objekt

ortofotomosaiker
Objekt tolkade i 

ortofotomosaiker
Verksamheter

Modeller från AIS.

Insamlade 
Objekt från olika 

register

Invallade vikar utifrån 
topografiska analyser

Hydrografiska 
förhållanden

Morfologiska tillstånd

Konnektivitet

Modell över påverkanszoner

GIS-
data
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Statistik över påverkanstryck 
och påverkanszoner

Tabeller och kartor:
• Miljöer
• Administrativa enheter
• Tidpunkter

Excel

Rapporter

Resultatrapport
• Metod
• Användning
Metodutredningar
Tekniska appendix

Rapporter



Slutkläm



Länk: Data och statistik - Data, kartor och rapporter - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/data-och-statistik.html#esc_term=Fysisk%20p%C3%A5verkan
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