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Kartering för friluftsvärdesbedömning av strandskyddszoner till 
Dalälven inom Älvkarleby

Sammanfattning
 Älvkarleby kommun önskar en GIS-analys som visar var det finns höga värden för rörligt friluftsliv i 
300-meterszonen runt Dalälven. I detta projekt behandlas naturmark (i motsats till exploaterad mark) 
av varierande värde för friluftslivet och som i olika grad är tillgänglig för rörligt friluftsliv. 
Mer bestämt omfattar karteringen (liksom tidigare levererad kartering; NaturGIS 2011) i princip endast 
landsidan av 300-meters-strandskyddszonen och som inte är exploaterade. De flesta strandskyddade 
öarna är alltså inte karterade. Friluftslivsanalysen har utförts som en vidarebearbetning av den GIS-
databas som levererades till kommunen 2011. Databasen består av över 50 kartskikt varav de ca 15 
skikt som är tillagda för friluftsmarksanalysen finns beskrivna i föreliggande rapport. I olika omgångar 
har projektupplägget diskuterats och synpunkter har inhämtats av lokalt kunniga personer.
Olika komponenter/ kartskikt tagits fram som kartskikt i databasen.  Det är ”Tillgänglighet/ Potentiell 
nyttjandegrad”, (baserad på buffring med olika distans av bebyggelseområden och vägtyper), ”Mark 
med begränsad tillgänglighet” (nykarterat eller ur naturtypsskiktet), ”Framkomlighet (framtaget från 
naturtyp, skogsålder och jordart), ”Kända friluftslivs-områden” (som valts ut med hjälp av 
referenspersoner), ”Områden rika på bär och ätbara svampar” (är framtaget som en GIS-analys 
baserad på naturtyp, skogsålder och jordart), ”Landskapsbild” (framtaget i en GIS-analys baserad på 
naturtyp och skogsålder) och ”Stigar, vandringsled och cykelväg” (är ytor som genomkorsas av stig/led 
enligt kommunens primärkarta eller i fastighetskartan). 
Karteringen redovisad 2011 har dessutom uppdaterats ur moderna flygbilder; ”Skogsålder uppdaterad 
ur IRF-ortofoto 2015” (age2015) och ”Tomtmark uppdaterad ur IRF-ortofoto 2015”). Tomt2015 
kompletterar kartskiktet ”Exploaterad mark” och friluftsmarkskarteringen har begränsats till de delar av 
300-meters-strandzonen som inte är exploaterad. Dessutom har ”Jordarter” ( tagits fram som ett av 
underlagen för ”Framkomlighet” och ”Områden rika på bär och ätbara svampar”. 
Metoden har varit att fram och renodla de olika frilufts-komponenterna för sedan lägga samman dessa 
i kartskiktet Totalvärde för friluftslivet. Totalvärdet för friluftslivsmark (fr_val) är alltså ett resultat av 
hopläggning av fritidsmarkskomponenterna som var och en maximalt fått två till tre poäng. Slutligen 
har de adderade värdena från fritidsmarkskomponterna jämnt fördelats in i intervallet 0 till 10 poäng.
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Uppdragsbeskrivning och syfte
”Älvkarleby kommun önskar en GIS-analys som visar var det finns höga värden för rörligt friluftsliv i 
300-meterszonen runt Dalälven. Analysen ska utgöra underlag i till exempel beslut om 
strandskyddsdispenser eller upphävande av strandskydd och i arbetet med den fysiska planeringen, 
såväl detaljplaner som översiktlig planering.  Analysen bör underbyggas av kartering och värderingar 
av tillgänglighet/framkomlighet, värdefulla kulturlandskap, var det finns naturtyper med estetisk värde, 
svamp- och bärskogar samt strövstigar m.m. samt andra områden som på ett eller annat sätt nyttjas 
aktivt för friluftslivet.   Analysen levereras i koordinatsystem SWEREF 99.16.30 samt i beskrivande 
rapport.” (citat ur Projektbeställning – Friluftsanalys för Älvkarleby kommun, avtal signerat 8/7-16).

Ett syfte med projektet, från NaturGIS sida, har vidare varit att söka utforma en mall för 
friluftsvärdering och med hjälp av flertal GIS-dataskikt redovisa markområden med olika värden för 
friluftslivet.

Bakgrund
På uppdrag av Älvkarleby kommun 2011 levererades ”Kartering för naturvärdesbedömning av 
strandskyddszoner till Dalälven inom Älvkarleby kommun”. Föreliggande arbete bygger i hög grad på 
data insamlade/digitaliserade i naturvärdes-projektet.

Det viktigaste dokumentet för att hur man ska ta hänsyn till natur i strandskyddsområden bedöms vara 
Handbok 2009: 4 "Strandskydd - en vägledning för planering och prövning" (978-91-620-0162-9.pdf. I 
detta dokument hänvisas också till olika inventeringsmetoder som använts för att bedöma värden inom 
strandskyddsområden. Här står bl.a.:
” En konsekvensbeskrivning bör alltid omfatta påverkan på både friluftslivet och djur och växtlivet och 
bör innehålla åtminstone följande:
- vilka olika naturtyper som finns inom området och hur ovanliga eller känsliga de är
- naturtypens ekologiska roll under olika årstider
- terrängens utformning (topografin)
- hydrologiska förhållanden (naturliga vattenståndsfluktuationer, översvämningsrisker)
- om det finns rödlistade eller annars skyddsvärda arter som bör uppmärksammas (till exempel 
fridlysta arter, nyckelarter, indikatorarter, signalarter eller regionalt skyddsvärda arter)
- områdets betydelse för naturvården, befintligt områdesskydd, riksintresse med mera
- hur naturtyperna och djur- och växtarterna påverkas av den föreslagna åtgärden
- om och varför påverkan är godtagbar för djur- och växtlivet
- områdets betydelse för allmänhetens tillgång till stränder
- områdets betydelse för landskapsbilden och skönhetsupplevelsen
- områdets betydelse som kulturlandskap
- passage- och vistelsemöjligheter för friluftslivet
- hur friluftslivets intressen påverkas av den föreslagna åtgärden
- om och varför påverkan är godtagbar för friluftslivet och landskapsbilden.”

Friluftsliv – definition och karteringsområdets begränsning
I detta projekt behandlas naturmark (i motsats till exploaterad mark) av varierande värde för friluftslivet 
och som i olika grad är tillgänglig för rörligt friluftsliv. 
Mer bestämt omfattar karteringen (liksom tidigare levererad kartering; NaturGIS 2011) i princip endast 
landsidan av 300-meters-strandskyddszonen (karttyp = 1 i databasen) och som inte är exploaterade 
(tomt-/industrimark, vägar, järnväg mm). De flesta strandskyddade öarna är alltså inte karterade 
(kartyp = 3 i databasen).
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Karteringsområde
Figur 1 visar 
karteringsområdet 
(rödstreckat) som är 
2242,2 ha stort och som 
är ytan inom en 300-
meters-buffert av 
Dalälvens vattenyta inom 
Älvkarleby kommun. 
Strandlinjen (mörkblå) är 
117  km vilket är ca 2,3 
ggr längre än fågel-
avståndet tur och retur 
från Båtfors till 
mynningen (som linjen är 
ritad i fastighets-kartan). 
Öar (332 stycken som är 
mörkgröna) har inte 
karterats inom detta 
projekt. Mittpunkten för 
flygbilder som använts 
vid karteringen framgår 
också i figuren. 
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Metodik

 Utrustning för karteringen inom detta uppdrag
 Databearbetningen och analys har genomförts i programvaran ArcGIS.

Underlagsmaterial, GIS-bearbetning och referenspersoner
Friluftslivsanalysen har utförts som en vidarebearbetning av den GIS-databas som levererades till 
kommunen 2011 (Analys av naturvärden av strandzoner i Älvkarleby 2011-04-13). Databasen består 
av över 50 kartskikt varav de ca 15 skikt som är tillagda för friluftsmarksanalysen finns beskrivna i 
föreliggande rapport. Dokumentation för övriga kartskikt finns i rapporten NaturGIS 2011. I olika 
omgångar har projektupplägget diskuterats och synpunkter har inhämtats av lokalt kunniga personer 
från kommunen, Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen.

Kartering av friluftslivsmarksvärden
Inledningsvis har olika komponenter/ kartskikt tagits fram som kartskikt i databasen.  Det är 
Tillgänglighet/ Potentiell nyttjandegrad (kartskiktet med namnet fr_tillg), Mark med begränsad 
tillgänglighet (fr_bt), Framkomlighet (fr_framk), Kända frluftslivs-områden (fr_sites), Områden 
rika på bär och ätbara svampar (fr_svbar), Landskapsbild (fr_lbild) och Stigar, vandringsled 
och cykelväg (stig_led).
Karteringen redovisad 2011 har dessutom uppdaterats ur moderna flygbilder; Skogsålder 
uppdaterad ur IRF-ortofoto 2015 (age2015) och Tomtmark uppdaterad ur IRF-ortofoto 2015 
(tomt2015). Tomt2015 kompletterar kartskiktet Exploaterad mark (fr_expl) och friluftskarteringen har 
begränsats till de delar av 300-meters-strandzonen som inte är exploaterad. Dessutom har Jordarter 
(jordart) tagits fram som ett av underlagen för Framkomlighet och Områden rika på bär och ätbara 
svampar. 

Metoden att fram och renodla de olika frilufts-komponenterna för sedan lägga samman dessa i 
kartskiktet Totalvärde för friluftslivet (fr_val) beskrivs i följande avsnitt.  

Tillgänglighet/ Potentiell nyttjandegrad
Komponenten fr_tillg är baserad på buffring med olika distans av bebyggelseområden och vägtyper. 
Indata är kommunens primärkarta. Bearbetningens huvudsteg finns beskrivet i bilagd EXCEL-fil: fliken 
fr_tillg. Klassningen finns beskriven i Tabell 1.

fr_tillg
Tabell1. Tillgänglighet/ Potentiell nyttjandegrad (baserad på 
buffring med olika distans av bebyggelseområds- och vägtyper)

10
Mer handikappanpassade delar av tätort (inom 100 m från bostadshus) inom samhälle 
med över 100 innevånare som anknyter till väg

9
Tätort (inom 100 m från bostadshus) inom samhälle 
med över 100 innevånare

8
Nära promenad avstånd från tätort (inom 1000 m från bostadshus inom samhälle med 
över 100 innevånare)

7 Bebyggelsenära (inom 100 m från bostadshus) eller som ligger intill allmän väg
6 Inom promenadavstånd (2000m) från bostadshus eller från allmän väg

5
Område som anknyter till övriga vägar (ej allmän väg; 
oftast skogsbilväg)

4
Område som ligger i promenadavstånd (2000m) till övriga vägar (ej allmän väg;  oftast 
skogsbilväg)

3 Område bortom 2000 m från skogsbilväg
2
1

0
Tomtmark, järnväg och vägar som inte är naturmark eller allmänt tillgänglig för 
friluftslivet samt mark utanför 300-m-zonen som inte är bedömd
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I nästa avsnitt beskrivs hur värdena i fr_tillg inom utvälda ytor har modeifierats om de är Mark med 
begränsad tillgänglighet.

 Mark med begränsad tillgänglighet
Ytor av Mark med begränsad tillgänglighet har karterats fram; se tabell 2 och värdena för 
Tillgänglighet/ Potentiell nyttjandegrad (fr_tillg) har modifierats enligt ekvationen angiven i 
tabellen.

fr_bt
Tabell 2: Mark med begränsad tillgänglighet (åkermark, hästhagar, 
motor- och golfbana samt mark instängd mellan motorvägen)
Ovanstående värdena för fr_tillg har satts ner enligt följande; fr_tillg = 
fr_tillg / fr_bt.

1 Normal tillgänglighet

2
åkermark, hästhagar, motor- och golfbana som har begränsad 
tillgänglighet delar av året samt skogsholmar isolerade i större kärr

4
Mark instängd av motorvägen och som knappt alls 
kan nyttjas av friluftslivet

Framkomlighet
Framkomlighet (kartskiktet fr_framk) har beräknats som produkten av 
framkomlighet för naturtypen, skogsålder och jordart; Gamla skogar har bedömts som 
lättframkomligare än yngre skogar och sämst framkomlighet har yngre ungskogar och hyggen. Var 
gäller jordart har sandmarker har bäst framkomlighet och därefter i glidande skala  leror, morän, 
torvmark och mest svårframkomliga är storblockiga moräner. Torra naturtyper är mer lättframkomliga 
än de blöta och fuktiga dito.Kraftledningsgator har också tilldelats lägre värde för framkomligheten: se 
tabell 3.

fr_framk
Tabell3: Framkomlighet (som har beräknats som produkten av 
framkomlighet for naturtypen, skogsålder och jordart)

10 Mycket god framkomlighet
9
8
7
6
5 medelgod framkomlighet
4
3
2
1 Extremt svårframkomligt

0
Tomtmark, järnväg och vägar som inte är naturmark eller allmänt tillgänglig för 
friluftslivet samt mark utanför 300-m-zonen som inte är bedömd

Kända friluftslivs-områden
I kartskiktet Kända friluftslivs-områden (fr_sites) har ytor/områden som av referenspersoner och 
mig bedömts vara mer intensivt utnyttjade av friluftslivet valts ut. Det handlar om badplatser, 
båtplatser, golfbana, motionsslingor, områden kända för naturturism, utsiktspunkt och viktiga 
fiskesträckor/promenadstråk mm: se tabell 4.

fr_sites Tabell 4: Kända friluftslivs-områden
1 Områden som är kända att utnyttjas av friluftslivet
0 Övriga områden
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Utvalda områden har beskrivits i text i databasen: Beskrivning av "Kända frluftslivs-områden" i 
text (fr_komm).

Områden rika på bär och ätbara svampar
Kartskiktet Områden rika på bär och ätbara svampar (fr_svbar) är framtaget som en GIS-analys 
baserad på naturtyp, skogsålder och jordart. Det är främst skogar som berörs men också sandiga ris- 
gräsmarker. Viktigaste svampmarkerna finns inom barr-/blandskogar på sandig eller lerig mark och 
värdet (ur denna synpunkt) är större ju äldre skogen är. Ända kan även yngre sandiga tallskogar vara 
viktiga ur svampsynpunkt. Sandiga hyggen kan vara intressanta ur bärsynpunkt. Generellt har 
storblockig morän och kärrmarker (torv) mycket litet värde vad gäller bär- och ätbara svampar. Även 
lövskogar har i allmänhet litet intresse för bär och ätbar svamp även fast sådana marker mycket väl 
kan innehålla naturvårdsintressanta svamparter. Klassningen framgår av tabell 5.

fr_svbar
Tabell 5: Områden rika på bär och ätbara svampar (baserad på 
naturtyp, skogsålder och jordart)

10
Äldre (skog över 80 år) barr- eller blandskogar på sandig mark eller örtskogar kan ofta
vara både svamp- och bärrika

9
Yngre (över 30-80 år) barr- eller blandskogar 
på sandig mark eller örtskogar är inte sällan svamprika

8  Hyggen (0-10 år) på sandmark kan vara bärrika om de inte är gödslade
7 Äldre skogar på morän
6
5
4 Äldre lövskogar innehåller inte så ofta matsvamp
3 Yngre skogar (över 30 år) på morän mark.
2

1
Skogar på storblockig morän, våtmarker,
öppna gräsmarker och igenväxningsskogar

0
Tomtmark, järnväg och motorväg är inte allmänt tillgänglig för friluftslivet eller mark 
utanför 300-m-zonen som inte är bedömd

Landskapsbild 
Kartskiktet Landskapsbild (fr_lbild) är framtaget i en GIS-analys baserad på naturtyp och 
skogsålder; se tabell 6. Detta skikt återspeglar naturvärdenas betydelse för friluftslivet eftersom de 
välutbildade naturtyperna ges högre värde; se tabell 6.

fr_lbild

Tabell 6: Landskapsbild (baserad på naturtyp och skogsålder. 
Värderingen bygger på att av kulturlandskapet är något vackert och 
att de klassiska gamla skogar och öppna våtmarker är typiska är ett 
klassiskt signum för Dalälvens "vildmarksartade" delar. Brink, ur 
kartskitet brink, ökar nedanstående värdet med ett poäng; dock max 
10 poäng)

10 Gamla lövskogar (minst 120 år), öppna naturliga gräsmarker, lagun
9 Gamla barrskogar (minst 120 år), halvnaturliga gräsmarker och öppna kärr
8 Äldre lövskogar (80-119 år)
7 Åkermarker och ytor av gräsmattekaraktär
6 Äldre barrskogar (80-119 år), Unga lövskogar (60 år)
5 Unga lövskogar (40 år)
4 Unga lövskogar (10-29 år), Unga barrskogar (60 år)
3 Hyggen (förvisso öppna-men bara ca 10 år), Unga barrskogar (40 år)
2 Unga barrskogar (10 år)
1 Vägar, järnvägar och exploaterad mark (tipp, täkt, vägar, tomtmark mm)

0
Tomtmark, järnväg och vägar som inte är naturmark eller allmänt tillgänglig för 
friluftslivet samt mark utanför 300-m-zonen som inte är bedömd
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Stigar, vandringsled och cykelväg
Stigar, vandringsled och cykelväg (stig_led)
Ytor som genomkorsas av stig/led enligt kommunens primärkarta eller i fastighetskartan. Ytor som 
endast i liten del berörs av stig har dock strukits ur urvalet; se tabell 7.

stig_led

Tabell 7: Stigar, vandringsled och cykelväg
 (ytor som genomkorsas av stig/led enligt kommunens primärkarta 
eller i fastighetskartan)

0 saknas
1 Ytan genomkorsas någonstans av stig, vandringsled eller cykelväg
2 Ytor som berörs av Upplandsleden

Jordart
Kartskiktet Jordart (Jordart) har tagits fram främst som underlag för framtagande av kartskikten 
Framkomlighet och Områden rika på bär och ätbara svampar; se tabell 8.

jordart
Tabell 8: Jordarter inom 300m-zonen (baserat på jordartskartan och 
vegetationstyperna)

9 vägar
8 vattenytor
6 Lera eller älvsediment
5 älvsediment
4 torvmark
3 sandmark (isälvssediment och svallsand)
2 morän och kalt berg
1 storblockig morän

Skogsålder uppdaterad ur IRF-ortofoto 2015
Skogsålder är uppdaterad genom flygbildstolkning ur IRF-ortofoto från 2015 (age2015); se tabell 9.

age2015
Tabell9: Skogsålder uppdaterad ur IRF-ortofoto 2015-07-03 (efter 
detta har också tillkommit flera hyggen och andra förändringar)

0
Övriga ytor karterade i IRF-bild från 2005-09-01 eller uppdaterade hyggen i 
satellitbild (SPOT) från 2009-05-29

1 Uppdaterade uppenbara hyggen i IRF-orto från 2015-07-03

Kartskiktet har använts för att klassa ner värdena i kartskikten fr_framk, fr_svbar och fr_lbild.

Tomtmark uppdaterad ur IRF-ortofoto 2015
Tomtmark är uppdaterad ur IRF-ortofoto 2015 samt ur kommunens primärkarta från 2016 (tomt2015); 
se tabell 10.

tomt2015

Tabell 10: Tomtmark uppdaterad ur IRF-ortofoto 2015-07-03 (är 
delvis industrimark?. Efter 2015 har eventuellt andra förändringar 
tillkommit?)

0
Övriga ytor karterade i IRF-bild från 2005-09-01 eller uppdaterade hyggen i 
satellitbild (SPOT) från 2009-05-29

1 Uppdaterade sannolik tomtmark i IRF-orto från 2015-07-03

Tomt2015 kompletterar Exploaterad mark (fr_expl); se nedan.
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Exploaterad mark
Kart
skikt
et 
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rad 
mark 
(fr_e
xpl) 
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r ut 
all 
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ad 
mark 

inom karteringsområdet; se tabell 11. 

fr_expl

Tabell 11: Exploaterad mark 
(järnväg, vägar, tomtmark, industrimark; exploaterad mark som sätts till 
0 i fr_val)

0 Naturmark
1 Exploaterad mark

Friluftslivsmarksvärden är inte klassade inom exploaterad mark.

Totalvärde för friluftslivsmarken
Sammanvägningen av friluftslivsmarks-komponterna har skett i Totalvärde för friluftslivsmarken 
(kartskiktet fr_val) med förfaringssättet som beskrivs i tabell 12.

Totalvärdet för friluftslivsmark (fr_val) är alltså ett 
resultat av hopläggning av komponenterna fr_tillg, 
fr_framk, fr_svbar, fr_lbild som var och en 
maximalt fått tre poäng. Ytor som är sämre svamp-/ 
bärmarker eller där landskapsbilden inte är påtagligt 
vacker (med värden i fr_svbar respektive fr_lbild 
mindre än 5) har inte fått extrapoäng. Ytor som är 
kända friluftslivs-områden (fr_sites) har fått 2 poäng 
till. Ytor med markerade i stig_led har bara givits 
extra poäng om ytan inte samtidigt är ”känt 
friluftslivs-område” och har sämre framkomlighet 
(fr_framk < 9). Slutligen har alltså maxvärdet satts till 
10 poäng och samtidigt har hela värdeskalan 
nivellerats in i intervallet 0 till 10. Detta innebär att 
t.ex summerade komponentvärdet 6 efter 
multiplikationen (13/10) har fått slutvärdet 5.

fr_val
Tabell 12: Totalvärde för friluftslivsmark (baserat på 
komponentkartorna)

10 Mycket värdefullt för friluftslivet
9 Mycket värdefullt för friluftslivet
8 Mycket värdefullt för friluftslivet
7 Värdefullt för friluftslivet
6 Värdefullt för friluftslivet
5 Visst värde för friluftslivet
4 Lägre värde för friluftslivet
3 Lägre värde för friluftslivet
2 Lågt värde för friluftslivet
1 Lågt värde för friluftslivet

0
Exploaterad mark (tomtmark, järnväg och vägar som inte är naturmark eller allmänt 
tillgänglig för friluftslivet ) samt mark utanför 300-m-zonen som inte är bedömd

Tabell 12: fri_val utgör summan av:
fri_tillg / 3.33
fri_framk / 3.33

fr_svbar under 5
fr_svbar är 5 eller 6
fr_svbar är 7 eller 8
fr_svbar är över 8

ger plus 0
ger plus 1
ger plus 2
ger plus 3

fr_lbild under 5
fr_lbild är 5 eller 6
fr_lbild är 7 eller 8
fr_lbild är över 8

ger 0
ger plus 1
ger plus 2
ger plus 3

fr_sites = 1 ger plus 2

om stig_led > 0, 
fr_sites = 0 och 
fr_framk < 9 så

adderas värdet för
stig_led; ger plus 1 eller  (för 
Upplandsleden;) 2

Summerade maxvärdet blev då 
13 poäng
och därför har alla slutvärden 
multiplicerats med 10/13 vilket ger 
maxvärdet 10 poäng för fr_val
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Hopläggningen har gett en värdeskala (se tabell 13)

fr_val
Tabell 13: Totalvärde för friluftslivsmark (baserat på 
komponentkartorna)

10 Mycket värdefullt för friluftslivet
9 Mycket värdefullt för friluftslivet
8 Mycket värdefullt för friluftslivet
7 Värdefullt för friluftslivet
6 Värdefullt för friluftslivet
5 Visst värde för friluftslivet
4 Lägre värde för friluftslivet
3 Lägre värde för friluftslivet
2 Lågt värde för friluftslivet
1 Lågt värde för friluftslivet

0

Exploaterad mark (tomtmark, järnväg och vägar som inte är naturmark eller allmänt 
tillgänglig för friluftslivet ), ej bedömda vattenytor samt mark utanför 300-m-zonen som 
inte är bedömd

Lis-områdena
Det har inte ingått i detta projekts uppdragsbeskrivning att speciellt analysera eller ta fram statistik 
inom LIS-områdena (se NaturGIS 2011 där sådan analys utfördes).

Resultat

Kartskikt och statistik över totalvärde för friluftslivsmarken
Friluftsmarks-projektet har resulterat i ett antal nya komponent-kartskikt i den digitala kartdatabasen 
över landdelarna av 300-meters-strandskyddszonen av Dalälven i Älvkarleby kommun. Dessa 
kartskikt har sammanvägts till kartskiktet ”Totalvärde för friluftslivsmarken” som är illustrerat i bilaga 1 
och 2 samt att statistik över värdeklasserna finns i tabell 14.

Tabell 14: Statistik över värdeklasserna i Totalvärde för friluftslivsmarken

Förklaring FR_EXPL TOMT2015 FR_VAL Area (ha)
proc av 
kartomr

Karteringsområdet - 
exploaterad mark, värde 0, 
ny tomtmark 2015 1 1 0 11 0.5

Karteringsområdet - 
exploaterad mark, värde 0 1 0 0 358 16.0
Ej bedömda vattenytor 0 0 0 9 0.4
1 poäng: Lågt värde för friluftslivet 0 0 1 29 1.3
2 poäng: Lågt värde för friluftslivet 0 0 2 219 9.8
3 poäng: Lägre värde för friluftslivet 0 0 3 280 12.5
4 poäng: Lägre värde för friluftslivet 0 0 4 410 18.3
5 poäng: Visst  värde för friluftslivet 0 0 5 376 16.8
6 poäng: Värdefullt för friluftslivet 0 0 6 221 9.9
7 poäng: Värdefullt för friluftslivet 0 0 7 180 8.0
8 poäng: Mycket värdefullt för friluftslivet 0 0 8 125 5.6
9 poäng: Mycket värdefullt för friluftslivet 0 0 9 12 0.5
10 poäng: Mycket värdefullt för friluftslivet 0 0 10 10 0.4

Summa 2241 100
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Diskussion

Balansering av sammanläggningen komponenter till totalvärde för 
friluftslivsmarken
Flera försök med olika slags hopläggningar av fritids-komponentskikten till ”Totalvärde för 
friluftslivsmarken har prövats” (fr_val). Bedömningen är att föreliggande är den mest lyckade 
varianten. Tillgänglighet och Framkomlighet har högre värden inom lättillgängliga bebyggelsenära och 
lättframkomliga sandmarkerna i de norra delarna av älvnära området (se kartbilder i bilaga 1 och 2). 
Områdena kring Storön och stora delar av Storfjärden i sydväst är har generellt lägre framkomlighet 
och tillgänglighet men  lokalt uppvägs detta upp av andra insummerade komponenter. 

Errata – några funna fel
Två ytor som behövde korrigeras hittades under arbetet. Dessa är markerade som korrigerade i 
kartskiktet fr_komm. Samtliga attribut korrigerades för dessa ytor.

Behov av uppdatering av övriga databasen
Naturtypskartan (levererad 2011, karterad ur bilder från 2005-09-01, uppdaterad vad gäller hyggen ur 
satellitbild 2009-05-29) börjar komma till åren. Det som främst har skett är att åtskilliga hyggen och 
några nya tomtmarker mm tillkommit inom 300-meters-strandskyddszonen. Dessa förändringar finns 
registrerade i kartskikten age2015 och tomt2015 men attributen från 2011 års leverans är inte 
uppdaterade för dessa t.ex vad gäller naturvärdet. Det korrekta vore också att uppdatera kartskiktet 
Reco_per (Utvecklingsgrad - procentuell del av fullvärdig naturtyp) från 2009 och skapa ett nytt 
kartskikt Reco_per2015 för att kunna följa upp förändringarna av naturtypernas utvecklingsgrad mot 
fullvärdig naturtyp. Därutöver har uppgifter som skulle förändra naturvärdet tillkommit; t.ex några nya 
nyckelbiotoper samt att ett ganska stort antal nya lokaler för rödlistade arter som har upptäckts inom 
karteringsområdet. 
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Förteckning över bilagor 

Bilagor i denna rapport
Bilaga 1: Kartbild visande Totalvärde för friluftslivsmarken inom hela karteringsområdet
Bilaga 2: Kartbild visande Totalvärde för friluftslivsmarken inom nordligaste delarna av 
karteringsområdet

Förteckning över Digitala bilagor vid leveransen
NeDa_161101_sw1630.shp: Digital naturtypskarta över Dalälvens 300-meters-zon inom Älvkarleby 
kommun. Kartan innehåller ca 50 kartskikt.

Kartdatabasen ligger i projektion Sweref 99 1630. 
LYR-filer för ArcGIS 10.x för de aktuella kartskikten finns i en mapp ”lyrfiler”.

Aby_kartspecifikation.xls: En EXCEL-fil med olika flikar;
- Db_struktur: Struktur och specifikation för samtliga kartskikt/ kolumner i kartdatabasen,
- Fr_tillg: indata använda för analys av fritidsmarks-komponten ”Tillgänglighet”,
- Fr_val: ArcInfo-program för beräkning av värden i ” Totalvärdet för friluftslivsmark”.
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Bilaga 1: Totalvärde för 
friluftslivsmarken inom hela 
karteringsområdet
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Bilaga 2: Totalvärde för 
friluftslivsmarken inom 
nordligaste delarna av 
karteringsområdet


