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Remiss av: BIOTOP Stockholms klassificeringssystem 
 

Länets kommuner och regionala aktörer har under många år efterfrågat bättre 

kartor över länets natur. Det har lett till utvecklingen av en ny metod för biotop-

kartering under namnet BIOTOP Stockholm, ofta kallad ”biotopdatabasen”. 

Metoden är framtagen av Stockholms Universitet i samarbete med bland annat 

flera kommuner, Länsstyrelsen och andra myndigheter.  

Denna remiss avser kärnan i BIOTOP Stockholm, det vill säga metadata för hur 

landskapet delas in i olika biotopklasser med olika egenskaper för att kunna visas 

som kartor eller analyseras vidare i GIS-miljö. Metadata är en metods viktigaste 

grundkomponent och behöver vara utförlig. Remissen är därmed av detaljerad 

karaktär. 

Remissen riktar sig till experter i olika roller. Både beställare av biotopkartering 

som kommuner och utförare som konsulter inom flygbildstolkning och GIS. 

Remissen riktar sig även till alla intresserade aktörer och användare av en 

biotopdatabas som kommuner, konsulter, myndigheter och forskare. Den ger en 

möjlighet att titta närmare på metodens klassificeringssystem och databasstruktur.  

Syftet med remissen är både att informera om och inhämta synpunkter på 

klassificeringssystemet. De frågor vi i första hand vill ha svar på är: 

• Ger klassificeringssystemet tillräcklig information för att uppnå syftet (se 

nedan) med BIOTOP Stockholm? 

• Är den indelning av landskapet som BIOTOP Stockholm gör funktionell 

för dig och din organisation? 

• Är informationen om klassificeringssystemet tillräcklig för din roll som 

beställare, utförare eller användare? Observera att rapporten enbart avser 

klassificeringssystemet.  

Remisstiden är mellan den 15 april och den 30 juni 2019. Remissvar skickas 

till: stockholm@lansstyrelsen.se . Ange diarienummer 500-15181-2019. 

För frågor om rapportens innehåll kontakta: helle.skanes@natgeo.su.se.  

För frågor om remissen kontakta: klara.tullback.rosenstrom@lansstyrelsen.se. 

 

Göran Åström 

Miljödirektör  

 

Bifogad handling: Remiss av BIOTOP Stockholm Del B, Klassificeringssystem 

och databasstruktur, Metadata till Stockholms regionala biotopdatabas version 

3.0. Författare, Helle Skånes, Stockholms Universitet 
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Dialogmöte om remissen 

Den 9 maj klockan 10.00-11.45, på Stockholms Universitet i SAL Högbom i 

Geohuset, kommer metoden att presenteras. Samma eftermiddag klockan 13.00-

15.00 i SAL U30 finns möjlighet att sitta vid datorer och titta på och testa några 

exempel. Upplev den 3D-miljö som utförare av Steg 2 arbetar i.  

ANMÄLAN i länken: https://survey.su.se/BIOTOP_Stockholm_dialog_190509 

Kan du inte delta men är intresserad av att följa projektet? Anmäl även detta 

genom länken.  

Mer om BIOTOP Stockholm 

BIOTOP Stockholm är utvecklad för länets behov men kan användas i hela 

Sverige. Metoden är framtagen av Stockholms universitet i samarbete med flera 

av länets kommuner samt regionala och nationella aktörer. Arbetet har hittills 

finansierats av deltagande kommuner, Landstingets miljöanslag, Trafikverket, 

Länsstyrelsen med flera, samt av innovationsmedel från Naturvårdsverket, 

Boverket och Energimyndigheten. 

Mål, syfte och användning 

Analyser av exempelvis ekologiska spridningssamband eller vissa 

ekosystemtjänster behöver göras för en större yta än den egna kommunen för att 

inte bli felaktiga, eftersom djur och växter inte hindras av administrativa gränser. 

Målet med BIOTOP Stockholm är en regional biotopdatabas som möjliggör för 

Stockholms läns kommuner att ha tillgång till ett kunskapsunderlag för hela länets 

natur. Den blir mycket användbar även för Regionen/RUFS, Trafikverket, 

Länsstyrelsen med flera. 

Syftet med BIOTOP Stockholm är att vara ett regionalt täckande och 

kostnadseffektivt kunskapsunderlag för samhällsplanering och naturvård som kan 

användas för analyser av länets natur, ekosystemtjänster och gröna infrastruktur. 

Detta sparar tid och ökar kvaliteten tidigt i planeringsprocessen samt underlättar 

och effektiviserar kravställning till konsulter och entreprenad.  

Med en regional biotopdatabas som grund kan fördjupade inventeringar och 

analyser effektiviseras och förenklas. Genom att utgå från biotopdatabasen kan 

man bättre planera och effektivisera detaljerade inventeringar som värdefulla 

gräsmarker, artrika vägrenar, träd i den urbana miljön, eller naturvärdes-

inventeringar. BIOTOP Stockholm är ett komplement och fundament till andra 

metoder och inventeringar. Den ersätter inte dessa viktiga, och ofta fältbaserade 

arbeten, men effektiviserar dem. 

https://survey.su.se/BIOTOP_Stockholm_dialog_190509
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Om metoden  

BIOTOP Stockholm är en biotopdatabas som visar naturtyper och 

markanvändning. En sådan indelning kan göras på oändligt många sätt. BIOTOP 

Stockholm har tagit sin utgångspunkt ur Stockholms stads befintliga 

biotopdatabas och syftar till att fungera som kunskapsunderlag på såväl 

kommunal som regional nivå och samtidigt vara kostnadseffektivt att ta fram. Den 

har en detaljeringsgrad anpassad till syftet. Detta innebär att databasen har 

begränsningar i hur små detaljer som kan redovisas. Alla öar, åkerholmar och 

småvatten finns med oavsett storlek, i övrigt är den minsta karteringsenheten 0,1 

ha. Detta gör att BIOTOP Stockholm till exempel inte visar enskilda träd.  

BIOTOP Stockholm är indelad i flera steg. Det första steget kombinerar utvald 

information från befintliga kartor med automatisk klassificering av digitala 

flygbilder och skapar en så kallad Steg1-databas. Denna är heltäckande och 

kommer finnas tillgänglig i en första version för hela länet efter sommaren. Steg1-

databasen kan användas som den är för enklare översiktliga analyser. Den saknar 

dock bland annat viktig information om gräsmarkers karaktär, åldersstruktur i 

trädklädd mark, samt aktuell markanvändning. Det andra steget består därför av 

visuell flygbildstolkning i 3D av utvalda delar av Steg1-databasen och skapar en 

Steg2-databas som successivt fylls på med flygbildstolkad information.  

Tolkningsmetoden är flexibel och tillåter kommunerna att prioritera vilka 

geografiska områden eller naturtyper som tolkas i steg 2. Detta ger en optimal 

kostnadseffektivitet i förhållande till aktuella behov av kunskap om specifika 

biotoper eller delar av kommunen. Kostnaden för databasen beror på kommunens 

storlek och komplexitet, samt hur mycket kommunen väljer att tolka i steg 2. 

Pågående utvecklingsarbete 

Metodens alla delar testas nu i skarpt läge. Under 2019 består BIOTOP 

Stockholm av en serie handledningar och beskrivningar (se A-G nedan), en första 

Steg1-databas för hela länet, samt prototyper för projektets pilotkommuner 

Sollentuna, Ekerö och Södertälje. Flera kommuner inleder arbetet under 2019 och 

intresset för metoden är stort. En kurs för utförare kommer hållas på Stockholms 

Universitet, preliminärt den 27–29 augusti 2019. Kursen kommer vara 

avgiftsbelagd.  

I dagsläget lagras steg 1-databasen länsgemensamt på Stockholms universitet 

medan steg 2 förvaltas av respektive kommun. Nästa etapp på vägen mot en 

regional databas innebär att länets aktörer tillsammans hittar vägar till en 

gemensam förvaltningsstruktur för genomförande, lagring, support och 

tillgänglighet.  
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BIOTOP Stockholms dokumentation kommer att bestå av en rad olika delar som 

kan läsas var för sig eller tillsammans. Dokumenten färdigställs under 2019: 

A. En biotopdatabas - hur och varför (målgruppen är alla intresserade) 

B. Klassificeringssystemet och databasstruktur (utförare, beställare 

och användare) - denna remiss  

C. Vägledning till upphandling av steg 1 och 2 (beställare och utförare) 

D. Manual för konstruktion av Steg1-databas (utförare och tekniska 

användare) 

E. Manual för flygbildstolkning av biotoper i steg 2 (utförare) 

F. Utbildningsmaterial för flygbildstolkare (beställare, utförare och 

användare) 

G. Inspiration för användaren och exempel på tilläggsmoduler (alla 

intresserade). 

 

Sändlista 

Stockholms läns kommuner 

Region Stockholm, Regionplanering 

Trafikverket Region Stockholm 

Skogsstyrelsen Stockholm/Gotland  

Naturvårdsverket 

SCB 

SLU 

Stockholm Recilience Center 

Jordbruksverket 

Lantmäteriet  

Umeå kommun 

Metria  

Geografiska informationsbyrån 

Foran 

Enetjärn natur 

Pronatura 

Naturcentrum 

Naturföretaget 

Fennicusnatur 

Naturgis 

Tyréns 

Ecocom 

ÅF 

Cowi 

WSP 

Melica 

Sweco 

Calluna 

Ekologigruppen 

 

Remissen tillgängliggörs även på 

Länsstyrelsens webbplats. 


