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sentinel 1 är en europeisk radarsatellit som kommer att förse forskare 
och andra användare med bilder och data dygnet runt. Den kommer att 
bevaka bland annat is- och havsmiljön, isen i de arktiska haven, rörelser i 
jordskorpan, kartdata för skog, vatten och jord samt vara stöd vid humani-
tära krissituationer.

Fakta om Sentinel 1
Datum för uppsändning: 2013
Uppsändningsplats: Rymdbasen Kourou i Franska Guyana
Satellitens vikt: ~2300 kg
Omloppsbana: Solsynkron, 693 km höjd, ett varv tar 96 minuter
Beräknad livslängd: 7 år
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Sentinel 2 
• Flerfärgskamera med hög upplösning 
• Landtillämpningar, tätort, skog, jordbruk 
• Temperaturmätningar

Sentinel 3 
• Övervakar land och hav 
• Täcker stora ytor, vegetation, temperatur 

Sentinel 4 
• Geostationär atmosfärsövervakning 
• Atmosfärens sammansättning, föroreningar

Sentinel 5 
• Atmosfärsövervakning från låg jordbana
• Atmosfärens sammansättning, föroreningar
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satellitdata och de produkter och 
tjänster som bygger på data från 
rymden är etablerade i vårt samhälle 
och flera svenska myndigheter använ
der detta operativt i sin verksamhet. 
Men det stannar inte där. Ett växande 
antal företag har också insett nyttan 
av jordobservationer från rymden. Så 
har även organisationer, framför allt 
de som arbetar med miljöfrågor. 

Idag används satelliter för krishan
tering, för att mäta vattenkvalitet i 
våra sjöar, avgöra värdet av skog, följa 
upp skogsavverkningar, hjälpa isbry
tare att hitta bästa vägen genom isen, 
se oljespill, bevaka naturområden och 
för att analysera klimatförändringar 
samt för att göra väderprognoser. 
Informationen från rymden används 
för att studera skog, land, hav och 
sjöar. Men också som stöd för att 
planera städer, anlägga vägar, hitta 
mineraler. Satelliter används även av 
militären för en rad olika operationer. 
Och internationellt använder sig FN 
operativt av satellitdata i humanitära 
insatser runtom i världen. 

Satelliter är en integrerad del av vår 
moderna infrastruktur. Men tekniken 
är dyr och därför samarbetar Sverige i 
flera olika internationella samarbeten. 
Detta samarbete sker inom ramen för 
det europeiska rymdorganet ESA, via 
EU men också genom globala samar
beten. 

För Sverige, utsträckt som det är i 
nord och syd, lämpar sig satellitöver
vakning väldigt bra. Satelliterna i så 

kallad polär bana täcker i princip hela 
jordens yta på kort tid, och Sverige 
med sitt nordliga läge får extra bra 
täckning från rymden.

Användningen av satellitdata har 
lett till en rad positiva förändringar. 
Kustbevakningen har märkt att färre 
båtar släpper ut spillolja i Östersjön. 
Skogsstyrelsen har upptäckt att 
skogsägare blivit mycket bättre på att 
följa lagen och i tid anmäla avverk
ningar och återplantera skog. 

En annan viktig del i användningen 
av satellitdata är att den görs tillgäng
lig för alla. Fri och tillgänglig satellit
data finns nu för alla i Sverige via 
databasen Saccess. Den används av 
forskare, myndigheter och privatper
soner och öppnar upp för helt nya 
användningsområden i framtiden.  

Rymdstyrelsen vill med den här 
skriften visa på bredden och djupet av 
användningen av satellitdata i Sverige 
idag. Sverige ligger långt fram. Vi gör 
redan mycket idag och Rymdstyrel
sens ambition är att Sverige i framti
den kommer att utnyttja satellitdata 
än mer effektivt och till största nytta 
för medborgarna. 

Förord

Generaldirektör Olle Norberg.
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– Från väderprognoser till  
oljeutsläpp och krishantering

SATELLITER 
VIkTIGA FÖR 
SAMHäLLET
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gin att fullt ut acceptera och lita på 
data från satelliter. Men idag är 
meteorologin till 90 procent bero
ende av satellitdata för sina prognos
modeller. Under tiden som meteoro
login successivt gått över till att förlita 
sig på sensorer, kameror, radiovågor, 
infraröda sensorer och andra tekniska 
instrument på satelliter, använde och 
jämförde meteorologer beprövade 
observationsmetoder närmare jorden. 
Samtidigt har tekniken, både sensorer, 
kameror och analysprogram, utveck
lats och förfinats. 

Meteorologin har visat att data från 

satelliter inte bara kan användas som 
ett forskningsverktyg utan även som 
en operativ del av verksamheten. 
Satellitdata har inneburit att meteo
rologin och klimatstudier fått stöd för 
att det är fler faktorer som avgör 
vädret än forskare tidigare antog. 
Förutom lufttryck och vind är tempe
raturen hos moln, isutbredningen, 
strömmar, salthalt, fuktighet i mark 
exempel på andra faktorer som påver
kar vädersystemet. Dagens prognos
modeller bygger därmed på en mer 
effektiv insamling av data som gör det 
möjligt att bättre avgöra hur vädersys

atellitbilder är en del av 
vår vardag tack vare väder
prognoser på TV och olika 

karttjänster på webben. Men det är 
inte lika känt att analyser av data från 
satelliter används av andra myndig
heter och företag – från privata skogs
bolag som vill avgöra när och var skog 
ska avverkas till krishantering i sam
band med naturkatastrofer. 

Idag används satellitdata i Sverige 
bland annat för GIS positionering; 

övervaka naturskyddsområden; följa 
skogsavverkning; bedöma och förbe
reda oss för kriser och hot; analysera 
vattenkvalitet i sjöar och hav; följa 
algblomningen samt öka kunskapen 
om havsströmmar och isbildning för 
sjöfarten. 

Men vägen från forskning till 
tillämpning är inte rak. I praktiken 
har utvecklingen av fjärranalysprojekt 
visat att det är en ganska trasslig väg. 

Det tog nära 30 år för meteorolo

I april 1960 kom de första bilderna från den amerikanska vädersatel-
liten TIROS och därmed hade meteorologer en ny källa för att ta fram 
prognoser. Fjärranalys via satelliter hade fått en konkret samhälls-
nytta för studier av jorden. Idag, drygt 50 år senare, använder fler 
och fler myndigheter, forskare, organisationer och företag över hela 
världen bilder och data från satelliter för sin verksamhet. Men det är 
fortfarande långt ifrån allmänt använt och det finns fler myndigheter, 
forskare och företag som skulle kunna använda sig av data från satel-
liter för att förbättra och effektivisera sin verksamhet. 

s

algblomning kring Gotland.
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temen fungerar och interagerar. 
Ett konkret exempel på hur fjärr

analys från satelliter gett ökad kun
skap inom klimatstudier är smältning
ar i ishavet. Tidigare var det svårt att 
ha en överblick av istäcket på nord 
och sydpolen. För några år sen togs 
satellitdata in och därigenom fick 
forskare en ny dimension att se och 
jämföra effekterna av klimatföränd
ringar. Forskare kunde bland annat 
fastslå att isutbredningen för åren 2007 
och 2010 var den minsta någonsin. 

Satellittekniken ses inte längre som 
alltför komplicerad. Samtidigt har 
kostnaderna för att ta ned och spara 
data minskat dramatiskt. Idag kan vi 
med vanliga persondatorer hantera 
och analysera satellitdata. 

den stora fördelen med fjärrana
lys från satelliter är att en satellitbild 
täcker stora områden. Var tredje 
vecka har i stort sett hela jorden 
täckts av satellitbilder. Dessa kan ge 
svar på miljötillståndet till lands, i 
haven och atmosfären. 

Men mellan forskning och använd
ning i verksamheten – operationalitet 
– är det ett långt steg. För användare, 
antingen om de är myndigheter, företag 
eller organisationer, är det oerhört 
viktigt att det alltid finns tillgång till 
data och uppbackning om en skulle 
haverera. En del sensorer som skickas 
upp med forskningssatelliter är i viss 
mån unika. Men i de fall där satellit
data fyller en viktig samhällsfunktion 
finns det flera satelliter med liknande 
funktioner samtidigt i omlopp runt 
jorden och det finns upparbetade 

samarbeten med utbyte av satellit
data.  

Meteorologer är beroende av 
satellitdata för att kunna göra tillför
litliga väderprognoser och ta fram 
klimatdata. De har även parallella 
system med data från flera källor. Tack 
vare ett internationellt samarbete 
finns det idag flera satelliter i omlopp 
runt jorden som kan ge väder och 
klimatdata om en slutar att fungera. 
Det finns vad som kallas redundans i 
systemet. Meteorologin har också en 
egen försörjning av satellittjänster, 
och det är miljödepartementet som 
ger SMHI pengar för att säkerställa 
den tillämpningen.

Till skillnad från myndigheter och 
företag kan forskare vänta i flera år på 
att en satellit skjuts upp. De kan 
under tiden definiera innehållet för 
inhämtning av data; se över det 
tekniska uppdraget; ta in den veten
skapliga funktionen och ge specifika
tioner om vad instrumenten ska samla 
in för data. De kan även vänta på 
uppsamling och analys av data. 

I viss mån har satellittekniken inte 
infriat de höga förväntningar som 
funnits på den. Många myndigheter 
saknar erfarenhet och expertkunskap 
för att utnyttja möjligheterna med 
satelliter. 

En orsak till tveksamheten i att 
utnyttja satelliter är att datainhämt
ning måste vara pålitlig och regelbun
den. Användare måste kunna lita på 
tillämpningen. Data bör också vara 
tillgänglig till en rimlig kostnad 
samtidigt som det ska vara lätt att 
förädla data till specifika tjänster. 
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Att ta in en ny datakälla som 
jordobservationer från satelliter tar 
tid eftersom det finns en tveksamhet i 
att byta ut en datakälla mot en ny. 
Satellitdata ska först valideras och 
kvalificeras mot andra data innan en 
källa går att byta ut. 

satelliter är en del av den mo
derna infrastrukturen. En infrastruk
tur där vi i internationella samarbeten 
delar på kostnader som tidigare bara 
ett fåtal länder har haft råd med. 
Satelliter och de sensorer och den 
optik som skickas upp med dessa och 
som hjälper oss övervaka hav, skog, 
mark, städer och vattendrag är kost
samma men viktiga för samhället på 
samma sätt som kablar i marken, 
mobilmaster, vägar eller tågräls. 

Idag kan vi inte veta vad för an
vändning och vilka applikationer som 
kommer att kunna utvecklas i framti
den tack vare data från satelliter. De 
flesta är dock medvetna om att det 
inte är möjligt att täcka omkostna
derna för satellitprogram genom 
försäljning av data. Vinsterna ligger i 
tillämpningen av data. Satelliter 
kommer att kunna skapa nya tjänster 
och produkter vilka i sin tur kan 
generera vinster som täcker samhälls
kostnaderna på längre sikt. 

hållbar utvecklinG kan bara 
uppnås genom bra och aktuell infor
mation om tillståndet för miljön. 
Många allvarliga miljöhot, såsom 
klimatförändringar, har en allt mer 
gränsöverskridande karaktär. Dessa 
storskaliga, globala fenomen och 

sammanflätade problem kräver 
samverkan för att vi ska kunna 
analysera, förstå och åtgärda dem. 

Det finns flera exempel på ökad 
effektivitet och samordning när väl 
satellitdata förts in i verksamheten. 
Skogsstyrelsen har till exempel 
kunnat minska sina fältbesök samti
digt som antalet felaktiga skogsav
verkningar minskat. För Vattenmyn
digheterna är användningen i sin 
linda. De ser möjligheterna att bättre 
kunna följa EUdirektiv om bevak
ning av övergödning i sjöar och hav. 
Något som annars skulle vara dyrt och 
tidsödande i Sverige med vår ut
sträckta landyta och hundratusentals 
vattendrag.

satellitdata kan användas för att 
jämföra händelser över tid. Med hjälp 
av spektralanalyser, våglängdsband, 
infrarött ljus är det möjligt att sepa
rera till exempel olika trädslag i ett 
skogsområde eller avgöra vattnets 
temperatur i en sjö. Den här typen av 
datainsamling började med flygbilder 
och flyttades sen upp till satelliter. 

För Skogsstyrelsen har användning
en av satellitbilder blivit en viktigt del 
av deras verksamhet. Även de regionala 
kontoren använder analyser från satellit
data dagligen. Det har tagit tio år att 
bygga upp systemet internt. När de 
började bygga upp fjärranalys i sin 
verksamhet kunde de inte vara säkra 
på att det skulle fungera. Idag är 
Skogsstyrelsens användning av satel
liter unikt i världen och ses som ett 
föredöme internationellt. 

Användningen går ut på att Skogs fo
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styrelsen varje år får en ny landstäck
ning av Sveriges skog. Genom att 
jämföra förändringar i vegetationen 
från förra året kan de snabbt avgöra 
var skog avverkats och jämföra dessa 
med de anmälningar som kommit in. 
Myndighetens itenhet i Jönköping 
förbereder data och gör bilder till
gängliga för de som arbetar ute i 
distrikten. De erbjuder även data till 
enskilda skogsägare, som vill se var 
gränserna till deras skog går och avgöra 
värdet på skog samt planera och anmäla 
avverkningar till Skogsstyrelsen. 

I Sverige har Skogsstyrelsens använd
ning av satellittjänster kommit längst. 
Men det finns många fler områden 
där det skulle kunna användas redan 
idag. 

Det behov som Skogsstyrelsen har 
innebar att de tillsammans med Rymd
styrelsen och andra myndigheter som 
till exempel SLU, Naturvårdsverket, 
Lantmäteriet var med och skapade en 
databas för satellitbilder över Sverige. 
Resultatet är Saccess en öppen data
källa tillgänglig för alla på Internet 
med nya bilder över Sverige varje år.

Satellitdata är en typ av observation som berättar för 
oss hur läget var just precis då data inhämtades, det 
vill säga när bilden togs. Bildinstrument på en satellit 
mäter strålning, strålning från jorden och från atmos fären 
mellan jorden och satelliten. Satelliterna har olika 
kanaler som mäter olika frekvenser (frekvensband).

Värdefull information kan också fås genom att 
kombinera och jämföra data från olika kanaler eller 
frekvenser. Analys görs också genom att jämföra en 
bild tagen nyligen med bilder från tidigare år. 

De olika kanalerna i satellitbilder är de visuella 
kanalerna (VIS) som registrerar soljus som jorden 
och atmosfären (till exempel molnen) reflekterar. 
Det som syns är ungefär detsamma som skulle ses 
om det vore ett vanligt foto och kan bara tas under 
dagstid. 

De infraröda kanalerna (IR) mäter strålning från 
både marken och molnen. Långvågig (infraröd) 
strålning beskriver temperatur. Om man vet vilken 
temperatur ovansidan på molnen har, kan man ofta 
säga på vilken höjd molnen finns. Principen är: ju 
kallare desto högre upp är molnen.

Det går att visa en enskild kanal som en svartvit bild, 
eller en kombination av till exempel tre olika kanaler, 

en så kallad RGB-bild (röd, grön och blå). Ofta 
kombineras visuella och infraröda kanaler. även 
skillnader mellan två kanaler ger värdefull information.
Det finns även speciella RGB-bildkombinationer 
som är anpassade för att lättare kunna urskilja 
konvektion och dimma. Oceanograferna använder 
bland annat bilderna till att kartera is och för att 
upptäcka algblomning.

Bildinstrumentet mäter även strålning från ozon och 
koldioxid och kan användas till exempel för att 
bestämma luftkvalitet och lokalisera skogsbränder. 
Det finns också en mängd andra viktiga instrument 
på satelliterna. Med ett radarinstrument, som kan 
mäta genom moln, går det att avgöra vågmönster 
och våghöjd och därigenom beräkna vind över hav. 
Ett annat instrument kan mäta havsvattennivån.

Markbaserade källor ger också tillgång till data som 
kan användas för att övervaka hav, land och 
atmosfären. Dessa tillsammans kallas för in-situ. 
När data från dessa kompletteras med satellitbilder 
kan forskare, myndigheter och företag få bättre 
underlag för beslut och styrning. 

Redundans innebär att data finns tillgänglig och att 
det finns reservplaner om ett system slutar fungera. 

fakta satellitdata

Jordobservation via satelliter kräver program som är 
stora och kostsamma. Bedömningen är att få länder 
klarar av uppgiften på egen hand. Samtidigt finns 
det stora möjligheter att använda satellitdata för att 
följa och bevaka miljön. 

Vid FN:s toppmöte i Johannesburg 2002 (WSSD) 
fastslogs behovet av ny och utvecklad forskning för 
att kunna möta framtida utmaningar. Fjärranalys 
från satelliter beskrevs där som en effektiv metod för 
att få kunskap om miljötillståndet på jorden. 

Eftersom många observationssystem opererar 
oberoende av varandra och det saknas koordinering 
samlades ett stort antal länder 2003, till ett toppmöte 
om jordobservation i USA. Som ett resultat av mötet 
bildades Group on Earth Observations (GEO), för att 
bygga ett globalt jordobservationssystem (GEOSS) 

som ska övervaka jordens miljö och ge underlag för 
framtida beslut och åtgärder. GEO är öppet för alla 
FN-stater. 

Sverige är medlem i GEO och står bakom ambitio-
nen att skapa de observationssystem som behövs. 
Inom GEO samarbetar och samordnar länderna 
arbetet för att få till stånd mer hållbara jordobserva-
tionssystem och därmed öka kunskapen om och 
förståelsen av vår gemensamma miljö. Alla former 
av observationssystem omfattas som rymd-, land- 
havs, och luftbaserade. 

Bland globala observationssystem har fjärranalys 
från satellit den kanske viktigaste rollen med 
regelbunden, global täckning med mätningar av 
jordens miljötillstånd.

Globalt system för jordobservation
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är kommer satellitbilden 
in och vi kan visuellt se att en 
del har avverkats. Det är en 

oerhörd styrka att vi har kännedom 
om hur skogen ser ut i vårt område. 
Eftersom vi ofta rör oss i skogen och 
med vår kunskap om de lokala för
hållanden kan vi få ut väldigt mycket 
mer av satellitbilden, säger Örjan 
Laneborg, Skogsmästare och anställd 
på Skogsstyrelsens sen 14 år tillbaka. 

Bilden från förra året minus bilden 
från året innan visar på den föränd
ring som skett i skogslandskapet. 
Skogsavverkningar kommer fram i 
form av tydliga ljusa fält på kartan.  
På den andra dataskärmen finns 
analysdata med avverkningsanmäl
ningar, naturskyddsområden och 
kulturminnesområden. 

– Det är ett spännande jobb. Jag är 
intresserad av skog och av kartor och 
kombinationen gör jobbet väldigt 
roande. Dessutom är det ett effektivt 
sätt att följa upp tillståndet lokalt 
och med satellitbilder behöver vi inte 
alla gånger åka ut i skogen, säger 
Örjan Laneborg. 

En skogsägare som ska avverka mer 
än en halv hektar skog är skyldig att 
anmäla avverkningen sex veckor 
innan den ska ske. I anmälan ska de 
ange var, hur mycket, och vilken 

föryngringsmetod de tänker använda. 
De ska också anmäla hur de tänker sig 
ta hänsyn till natur och kulturmiljö
värden som kan finnas i skogsområdet. 

– På satellitbilderna kan vi se vilken 
typ av skog det är, om det är tät skog, 
gles skog, eller magrare mark. Vi kan 
se om den här avverkningen kan 
påverka en nyckelbiotop (ett område 
viktigt för den biologiska mångfalden). 
Har de tagit hänsyn till detta eller 
inte i sin anmälan? Har de inte gjort 
det så kommunicerar vi med dem om 
vikten att ta hänsyn, berättar Örjan 
Laneborg. 

Anmälan kan ske på tre olika sätt:
•	Manuellt	via	en	blankett.	(Då	pro

cessas anmälan av Skogsstyrelsen)
•	Digitalt	via	<Mina	Sidor>	på	Skogs

styrelsens webbtjänst. 
•	Via	skogsbolagens	egna	digitala	sys

tem som skickas till Skogsstyrelsen 
via ”eAvverka”. 

koordinater för var avverkningen 
ska ske eller har skett, ligger i Skogs
styrelsens databas och är tillgänglig 
för handläggarna ute i distrikten. Det 
är där som Örjan och hans kollegor 
arbetar med att följa den skog som 
avverkas i deras område. Till sin hjälp 
har de data om avverkningsanmälning

I januari stegar Örjan Laneborg, eller hans kollega på Skogsstyrel-
sens distriktskontor, igenom årets skogsavverkningar i kalmar Län. 
Men han behöver inte lämna kontoret i Högsby, i östra Småland. 
Istället syns kalhyggen på en kartbild på en av de två stora dataskär-
marna framför honom. 

h

arna, information om naturhänsyn och 
kultur och fornlämningar samt nyckel
biotoper – områden som är viktiga för 
att hotade arter ska ha möjlighet att 
överleva. En nyckelbiotop kan vara allt 
från ett enskilt träd och en liten källa 
till en urskog i Norrland. 

Men innan Örjan och de andra 
skogsdistrikten i Sverige får bilderna 
har dessa processats av Skogsstyrel
sens enhet för Geografisk Information 
(GI) i Jönköping. Där arbetar Anders 
Persson som har den ovanliga kombi
nationen av att vara både jägmästare 
och satellitanalytiker. 

– Mitt uppdrag är att se till att de 
har materialet, preparera bilderna och 
databaser så att kollegorna ute på 
distrikten själva kan göra jobbet, 
berättar Anders Persson. 

Tidigare jobbade Anders på det 
som idag är Metria, ett av de företag 

som arbetar med analys av satellitbil
der i Sverige. 

bilderna över sveriGe laddas ner 
från satelliter under vegetations
säsongen (maj till september) och 
hamnar i den nationella databasen 
Saccess. Därifrån tar Skogsstyrelsen 
hem bilder för att göra förändrings
analyser av landets skogsbestånd. Det 
är förändringsbilderna som Örjan och 
de andra på distrikten använder för 
att följa skogsavverkningarna. Det är 
ett nät av bilder som samlats in från 
olika satelliter och olika tidpunkter 
under ett år, som ett pussel som ger 
en bild av hela Sverige under ett år.  
I Saccess finns satellitbilder över 
svenska skogen för varje år sen 2007. 
Men det finns också landstäckningar 
från satellitbilder från 1970talet, 
1980talet och millennieskiftet. 
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Det material Anders och hans 
kollegor på GIenheten på Skogssty
relsen har att arbeta med kommer 
från satellitbilder med infraröda våg
längderna vilket är det som bäst 
lämpar sig för att kunna se skogs
bestånd på. 

Skogsstyrelsen har använt sig av 
fjärr analysbilder för att följa avverk
ningarna i hela landet  sen 2003. Men 
de första försöken påbörjades redan 
år 1997. 

– I år fyller användandet av satellit
bilder tio år över hela landet. Tidigare 
använde vi inte satellitbilder mer än i 
enstaka projekt. Vi drog tidigt slutsat
sen att om vi har bilder som bara 
täcker en del av distrikten så jobbar 
man inte in det i verksamheten. Men 
när man har bilder varje år (flygbilder 
täcker var fjärde år) då blir det en ny 
attityd till data. Då jobbar man med 
det och utarbetar nya metoder som 
nyttjar dessa nya data. 

Skogsstyrelsens uppföljning av 
skogen i Sverige är unik i världen. 
Kanada och USA använder sig också 
av fjärranalys men bara regionalt. US 
Forest Service, Skogsstyrelsens mot
svarighet i USA, är föregångare inom 
flera områden men jobbar inte lika 
operationellt med data lika långt ut i 
organisationen som i Sverige. 

det finns dock ett problem som 
lurar i framtiden. SPOTsatelliten, 
som är den Saccess och Skogsstyrel
sen mest använder, levererar inte 
längre lika bra data. Satelliten har 
varit i bruk längre än vad som var 
tänkt från början. SPOT tar bilder 

över ett område som är sex mil brett. 
Det krävs dessutom att det är moln
fritt för att bilderna ska kunna använ
das för att jämföra skogsbestånd år för 
år. För att få en heltäckande bild av 
Sveriges skogsbestånd krävs det alltså 
ganska många varv runt jorden. Som 
regel behöver Saccess komplettera 
med bilder från amerikanska Landsat 
eller indiska IRS, vilka också tar bilder 
med liknande egenskaper som SPOT. 
Men i och med förseningarna i Euro
pas satellitprogram kan Skogsstyrel
sens arbete hotas. 

– Än så länge räcker bilderna vi kan 
få in från befintliga satelliter men det 
kan komma att ändras om en eller fler 
satelliter slutar fungera, berättar 
Anders Persson. 

När den nya Sentinellsatelliten väl 
är uppe i sin omloppsbana ser Anders 
en möjlighet, inte bara i att säkra 
Skogsstyrelsens behov, utan även att 
fler områden i samhället kan utnyttja 
data från satelliter. Sentinellsatelliten 
skannar av ett område som är 29 mil 
brett vilket gör att Sveriges yta kan 
täckas på bara två varv runt jorden. 
Det skulle kunna ge fler bilder av 
naturområden vår, sommar och 
förhöst. Då skulle även tillämpningar 

Skogsbrand i Venezuela 
dokumenterad med satellit.

anders persson, satellitanalytiker på skogsstyrelsen.
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ENFORMA är ett datorbaserat bildbehandlingsverk-
tyg för analys av satellitdata för att följa upp t.ex. 
skogsavverkningar. Prototypen utvecklades inom 
EUs fjärde ramprogram (forskning) i slutet av 
1990-talet där Rymdbolaget ledde arbetet och 
Skogsstyrelsen var en av flera deltagande 
organisationer. Rymdstyrelsen gick senare in med 
en delfinansiering för att konvertera ENFORMA till 
en integrerad del av Skogsstyrelsens IT-system för 
drift ute i myndighetens distrikt. Resultatet blev att 
förändringsanalys med inriktning på semiautomatisk 
hyggeskartering och uppföljning av återväxt och 
röjningsbehov nu används av många inom 
Skogsstyrelsen. 

Skogsstyrelsens implementering av ENFORMA och 
myndighetens nya arbetssätt har gjort det möjligt att 
göra jämförelser mellan skogsägarnas rapportering 
och resultatet från förändringsanalyserna på 
områden där avverkning skett. De första åren 
påträffades mängder av felaktig rapportering från 
skogsägare; den angivna avverkningen stämde inte 
överens med vad satellitbilderna visade. Samtidigt 

upptäcktes stora avverkade arealer som inte 
rapporterats in och därmed undgått myndighetens 
tidigare uppföljning.

Ganska omgående efter införandet av systemet 
uppstod en märkbart förbättrad rapportering, 
planering och noggrannhet från skogsägarnas sida. 
”Ryktet spred sig fort att Skogsstyrelsen hade fått 
bättre koll”. Myndigheten kunde med ökad säkerhet 
bestämma var och när avverkningar skett. Dessa 
uppgifter är viktiga för att kunna följa upp skogs-
ägarnas ansvar kring återbeskogningen av 
skogsbeståndet.

Skogsstyrelsen har även hittat andra användnings-
områden för ENFORMA. Enligt gällande skogs-
vårdslagstiftning har skogsägare inte längre något 
krav att röja sin ungskog. Eftersom det finns stora 
fördelar med röjning i termer av skogstillväxt och 
miljö, så ser myndigheten det som sin uppgift att 
informera och uppmana skogsägare när röjningsbe-
hov föreligger, vilket är möjligt att identifiera med 
hjälp av ENFORMA.

som gärna vill ha flera bilder under 
säsongen, t.ex. jordbruket, kunna 
använda sig av fjärranalys i större 
omfattning. 

varje år avverkas omkring  
250 000 hektar skog i Sverige. När 
satellitövervakningen av skogen 
påbörjades upptäckte Skogsstyrelsen 
att det var mellan fem och tio procent 
av avverkningarna som saknade en 
giltig anmälan.

– Sen vi började med uppföljning 
med hjälp av satellitbilder så har 
andelen oanmäld areal minskat. Det 
är mycket tack vare satellitbilder i 
kombination med information och 
rådgivning med markägare, berättar 
Örjan Laneborg. 

Men det brukar finnas ett antal 
områden som saknar anmälan. När 
Örjan och de andra handläggarna ute 
på distrikten gått igenom materialet 
ser de ganska tydligt var oanmälda 
avverkningar har gjorts. Distrikten ska 
då välja och prioritera ett antal 
ärenden som de sen kan gå vidare 
med till polis och åklagare för att 
hanteras enligt skogsvårdslagen. 

När Skogsstyrelsen började med 
satellitbilder var reaktionerna nega
tiva. En dagstidning gick ut med 
krigsrubriker om att nu kan staten se 
dig. Flera skogsägare påpekade att 
övervakningen var som George Orwells 
bok 1984 – Storebror ser dig. Med 
mer kunskap om satellitbilder har 
också metoden blivit mer accepterad 
av skogsägare. Dessutom har Skogs
styrelsens bilder gett skogsägarna 
bättre möjligheter att själva se över 

sin skogsmark. På webbtjänsten finns 
en	funktion	för	<Mina	Sidor>	som	
just är till för skogsägare. 

Skogsägare är skyldiga att återbeskoga 
med ny skog där de avverkat. Enligt lag 
måste detta ske tre år efter avverkning
en. Med satellitbilderna får Skogsstyrel
sen ett datum på när avverkningen 
skedde. Efter tre år skickas en blankett 
ut till skogsägaren där en karta markerar 
var skogen avverkades. Skogsägaren har 
möjligheten att fylla i vad de har gjort 
för att återbeskoga avverkningsområdet. 
Distrikten gör även stickprovsbesök för 
att se om det avverkade området har 
återbeskogats eller inte. 

– De skogsägare vi inte får in svar 
från, men också andra, gör vi stick
provsbesök hos. Vi åker med bil till 
hyggen eller, som vi vid några tillfällen, 
använt oss av helikopter för att se om 
det går att se nyplantering, berättar 
Örjan Laneborg. 

att röja i skogen och gallra fram de 
bästa träden i ett skogsbestånd ökar 
värdet på skogen i framtiden. Det är 
viktigt att röja skogen ganska snart 
efter en avverkning eftersom kostna
derna stiger ju längre tid det går. I 
hela Sverige finns ett stort röjnings
behov. Det är en kostnad som skogs
ägare har. Genom kartskisser över ett 
område går det avgöra om det behövs 
röjas i ett område eller inte. 

– Vi vill automatisera detta mer för 
att kunna jobba lite bättre. Vi försö
ker bli bättre på att nå ut till skogs
ägare och att få dem att röja skogen i 
tid, avslutar Örjan Laneborg. 

fakta enforma
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NyA METODER 
FÖR ATT MäTA 
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är forskare åker ut för att 
ta vattenprover i svenska sjöar 
och hav får de ovärderlig 

information om halter av olika ämnen 
och partikar i vattnet, som berättar 
om miljötillståndet. Men Sverige är 
ett land med många sjöar och långa 
kuststräckor, vilket innebär att det 
blir kostsamt att få en heltäckande 
geografisk bild. Det var en av anled
ningarna till att ett forskningsprojekt 
inleddes kring övervakning av sjöar 
baserat på data från satelliter. 

– I många sjöar tar man endast ett 
prov per år. Kan man komplettera 
med 30 satellitbilder från april till 
september över sjön får man ett 
värdefullt komplement, säger Petra 
Philipson på konsultföretaget Brock
man Geomatics, som arbetar med att 
analysera satellitbilderna för att sedan 
leverera information till användarna. 

Projektet med fjärranalys av sjöar 
startade 2006, med finansiering från 
Rymdstyrelsen. I över 40 år har man 
använt bilder från satellitövervakning 
för att se miljöförändringar. Men 
bildegenskaperna har inte varit tillräck
ligt bra för att det ska kunna säga något 
om vattnets kvalitet, eftersom man 
använt sensorer anpassade för land. 

– Land reflekterar mycket ljus till 
skillnad från vatten, och svenska 
vatten har höga halter av humus
ämnen som gör det ännu mörkare. 
Därför har man utvecklat optiska sen
sorer med band speciellt anpassade 
för vatten som är mer ljuskänsliga än 
de som används för land, berättar 
Susanne Kratzer som är expert inom 
utveckling av algoritmer anpassade 
för vatten på institutionen för ekologi, 
miljö och botanik vid Stockholms 
universitet. 

Tre av sensorerna på Envisat är 
anpassade för vatten och kan skilja på 
tre olika typer av ämnen:
•		SeaWiFS	kan	avgöra	klorofyll,	som		
 alger eller andra växtämnen. 
•		MODIS	kan	mäta	suspenderat		
 material, som sand och lera men  
 också oljespill.
•		MERIS	kan	detektera	humus,	alltså		
 växt och djurpartiklar.

Andra instrument kan även utläsa 
vattentemperatur. Satellitbilderna 
bearbetas sedan med en modell som 
beräknar koncentrationerna av 
klorofyll, suspenderat material samt 
lösta organiska ämnen. 

– MERIS har använts för att 
kartlägga många olika objekt men 

Tack vare satelliters observationer över sjöar och kustvatten, får fors-
kare och experter mer kunskap om miljöförändringar. Till exempel kan 
de genom tekniken se när sjöar och hav drabbas av övergödning. Med 
fjärranalys kommer Länsstyrelsen att bevaka många flera vattendrag. 
Satelliter kommer inte att ersätta vattenprover utan bli ett komplement. 

n

man har haft vattenproblematiken i 
fokus vid utvecklingen av instrumen
tet. Det är en sensor speciellt anpas
sad för dessa behov och som ger en 
bildupplösning på 300 x 300 meter, 
vilket även fungerar i sjöar och 
kustområden, säger Petra Philipson. 

målet för forskninGsProjektet 
kring satellitövervakning av sjöar och 
hav var att testa tekniken för att 
sedan ta fram en teknisk lösning för 
mer automatiserade bildprodukter 
och vidareförädlad information. 
Projektet har resulterat i hemsidan
vattenkvalitet.se. Där finns en mängd 
koncentrationskartor, över Vänern, 
Vättern, Mälaren och delar av Öster
sjön, som representerar halterna av de 

olika ämnena. Satellitbilderna kan 
bara tas i dagsljus och de dagar det 
har varit molnfritt.

Även om det framförallt har varit 
forskare och enstaka användare som 
hittills tagit del av informationen från 
fjärranalys kan den i förlängningen 
användas för att allmänheten ska få 
en bättre förståelse för hur miljön i 
sjöar och hav förändras. Informatio
nen kan också användas för att kunna 
förbättra miljön i vattnen. Genom 
vattenkvalitet.se har man kunnat få 
information om miljöförändringarna 
över tid. Men instrumentet MERIS 
som satt på världens största miljösa
tellit, Envisat, slutade att kommuni
cera med jorden i april 2012. Då hade 
den överlevt dubbelt så länge som 
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först var beräknat. Nu utvecklas en 
serie nya operationella satelliter av 
det europeiska rymdorganet ESA 
tillsammans med EU, som ska ha 
liknande egenskaper. Satelliten 
planeras att skickas upp i rymden år 
2014.

för att miljön i vattnen ska förbätt
ras har EU instiftat vattendirektiv 
som omfattar alla EUländer. I Sverige 
arbetar Vattenmyndigheterna i de 
fem vattendistrikten med att uppfylla 
EU:s vattendirektiv. En viktig del är 
att sätta in åtgärdsprogram för att 
minska föroreningar och utsläpp. Där 
kommer satellitdata att vara mycket 
användbart som komplement till 
fältmätningar. Framförallt för att 
kunna se halterna av klorofyll, efter
som höga värden indikerar att vattnet 
är övergött.

– Nu har vi börjat kika på alterna
tiva metoder. Fjärranalys ger oss 
bättre täckning. Att ta prov från båt 
kan ge oss punktmätning från ett 
ställe medan satelliten ger oss över
blick över hela distriktet på en gång. 
Jämför man prislappen för att få 
motsvarande täckning från andra 
typer av mätningar är skillnaden 
extremt stor. Därför ser vi på möjlig
heten att kombinera dessa metoder, 
säger Juha Salonsaari, som arbetar 
som vattensamordnare på Länsstyrel
sen i Västernorrland, tillika Vatten
myndighet i Bottenhavets vattendi
strikt. 

– Nuvarande budget för miljööver
vakning har visat sig inte räcka på 
långa vägar till att mäta det som krävs 

för att uppfylla kraven i vattendirekti
vet. Därför behövs det mätmetoder 
som kostar mindre och ger en bättre 
bild av vattentillståndet, fortsätter 
Juha Salonsaari.

Efter analysen om vilken status 
vattnen har tas åtgärdsprogram fram 
med syfte att nå god status i alla 
vatten. Dessa åtgärdsprogram samt de 
mål som de syftar till att nå är juri
diskt bindande för kommuner och 
andra myndigheter. Exempelvis kan 
det innebära åtgärder som kommu
nerna måste vidta för att minska 
utsläppen av kväve och fosfor. I den 
senaste utvärderingen från EU klarade 
inte Sverige att leva upp till kraven i 
vattendirektivet.

– Höga värden av näringsämnen i 
vattnet gör att det blir övergött och 
algblomningarna kan bli onormalt 
kraftiga. Ibland kan det bildas toxiska 
alger som påverkar vattenkvalitén 
negativt för de som vill bada eller 
dricka av vattnet, förklarar Juha 
Salonsaari. 

utsläPP från avloPP i privatbostä
der utanför tätorter som inte är 
kopplade till reningsverk är en av 
många orsaker till övergödningen. 
Förutom utsläpp från avlopp är även 
jordbruk en stor källa till höga halter 
av näringsämnen. Utsläpp av giftiga 
ämnen från industrin har minskat i 
takt med att miljökraven på verksam
heterna ökat.

– Även om kraven på olika verk
samheter har gått framåt finns det 
fortfarande mycket kvar att göra. Som 
ett exempel är våra reningsverk inte 

anpassade för att hantera alla giftiga 
ämnen som hanteras i vardagen, säger 
Juha Salonsaari, och ger exempel på 
duschdraperier som behandlats med 
mjukgörande ämnen samt tvål och 
schampo som innehåller parfymer 
och färgämnen som kan vara skadliga 
för miljön.

2013 kommer tekniken med att 
mäta vattenkvalitet från satelliter 
börja användas i skarpt läge. Brock
mann Geomatics kommer då för 
första gången leverera fjärranalysbase
rat underlag till Länsstyrelsen. Det 
satellitbaserade underlaget blir ett 
stöd i vattendirektivsarbetet och den 
statusklassning som ska göras under 
2013. 

Men oavsett teknikens framsteg 
och möjligheter finns det hinder. 
Satellitbilderna kan enbart tas i 
dagsljus under molnfria dagar. Ändå 
har forskning visat att tekniken i 

genomsnitt har en avsevärt bättre 
temporär och rumsligt täckning än 
etablerade övervakningsmetoder.

– Under augusti 2011 var det inte 
molnfritt över sjön Bolmen en enda 
dag vid lunchtid. Därmed fick vi inte 
en enda satellitbild från augusti som 
gick att använda berättar Petra 
Philipson, som menar att det är 
teknikens främsta begränsning.

Fjärranalys över sjöar och hav sker genom bilder 
från optiska sensorer. I projektet har man använt 
instrumentet MERIS, Medium Resolution Imaging 
Spectrometer, som fanns på satelliten ENVISAT. 
ENVISAT var den största plattformen någonsin 
utvecklad av ESA, Europeiska rymdorganet.  
MERIS var speciellt utvecklat för att avläsa färger i 
vatten. Instrumentet skannar jordens yta. Den har 
en upplösning om: 1040m x 1200 m för hav och 
260m x 300m för kustband. 

Eftersom vatten är mörkt kräver fjärranalys av vatten 
instrument med andra egenskaper än för att ta bilder 
över land. Man behöver särskilda ljussensorer som 
är mycket känsliga och som även kan mäta små 
ljusmängder. Halter av löst och suspenderat 
material och klorofyll som finns i vattnet avgör 

vattnets färg och mängden reflekterat ljus. Klorofyll 
används som mått för fytoplankton och är en av 
indikatorerna för övergödning.

En del miljöfarliga ämnen går inte att se med 
satellitbilder. Nyligen har man startat ett pilotprojekt 
finansierat av SEPA (Scottish Environment 
Protection Agency) där man tittar på bl.a. suspende-
rat material. kväve och fosfor har ingen färg och går 
heller inte att se. Med hjälp av satellitbilder med 
bättre upplösning än 300 m är det möjligt att 
kartlägga botten, så länge vattnet inte är för djupt. 
Fjärranalys över sjöar och hav är en kompletterande 
metod i arbetet med EU:s vattendirektiv. I Sverige 
har fem vattenmyndigheter instiftats i samband med 
direktivet. 

fakta

petra philipson, brockman Geomatics.
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m det inte vore för Sveriges 
Radios sjöväderrapport hade 
nog Norra kvarken – det 

havsområde i höjd med Umeå där 
Östersjön är som smalast – varit 
ganska okänd för de flesta svenskar. 
Men för sjöfarten är Norra kvarken 
sedan urminnes tider känd som en 
grund och smal farled med kraftiga 
strömmar, besvärlig is och hårda 
vindar. Vintertid behöver handels
fartyg på väg till hamnar i Botten
viken ofta hjälp från Sjöfartsverket 
för att ta sig igenom området.

– I Norra kvarken rör sig isen 
snabbt om det börjar blåsa och 
fartygen riskerar att fastna i ett isflak 
och glida på grund. Därför ligger för 
det mesta en isbrytare där, säger 
Johny Lindvall som jobbar på Sjö
fartsverkets isbrytningsavdelning.

sjöfartsverkets isbrytare 
eskorterar fartyg genom extra 
besvärliga områden men det är inte 
deras enda uppgift. De tipsar dess
utom om rutter där de förstärkta och 
isklassade fartygen kan ta sig fram på 
egen hand.

Information om var isen är som 
tjockast eller var den har packats ihop 
i ogenomträngliga vallar får isbrytarna 
från satellitbilder. Efter att en satellit 
har passerat till exempel Norra 

kvarken tar det bara två timmar innan 
bilderna finns ute hos isbrytarna. 
Innan dess har de analyserats av FMI, 
den finska motsvarigheten till SMHI 
– som tittar på isarnas utbredning och 
tjocklek. Tillsammans med uppgifter 
om strömmar, vindar, lufttryck och 
temperatur gör de sen en prognos för 
hur isfältet kommer att utveckla sig.

innan man började övervaka isen 
med satellitbilder hade Sjöfartsverket 
helikoptrar stationerade på isbrytarna 
som gjorde regelbundna rekognose
ringsturer. När de fick indikationer på 
att ett område hade besvärliga isför
hållanden fick isbrytarna gå dit för att 
undersöka läget och kanske konsta
tera att de kunde ha gjort mer nytta 
någon annanstans.

– När vi använde helikoptrar kunde 
vi bara spana i området kring isbry
tarna och vi kunde inte flyga när det 
var dåligt väder. Nu får vi dagligen 
bilder som täcker hela Bottenviken 
och Bottenhavet, säger Johny Lindvall.

– Satellitbilderna sparar framförallt 
tid för sjöfarten, vi kan leda fartygen 
bättre och placera isbrytarna där de 
behövs bäst. Vi spar dessutom driv
medel eftersom isbrytarna vet var 
besvärligheterna finns och kan diri
gera trafiken i stället för att förflytta 
sig hela tiden.

Att hitta besvärliga isar och miljöfarliga oljeutsläpp i de närmare 450 
tusen kvadratkilometer vatten som omger Sverige är en utmaning, 
liksom att hitta människor som har fallit överbord. Lösningen som allt 
fler myndigheter använder sig av är satellitbilder.

o

Satellitbilder av de svenska farvatt
nen används inte bara för att se till att 
vi får en säker och mer miljövänlig 
vintersjöfart utan även för att upp
täcka oljeutsläpp.

Det är Kustbevakningen som har 
ansvar för att övervaka och bekämpa 
oljeutsläpp i svenska vatten. Olja kan 
spridas fort i vatten och därför är det 
viktigt att komma igång med sane
ringen så snabbt som möjligt. Dess
utom är det både dyrare och svårare 
att hantera olja som har flutit iland 
längs kusten och därför vill man ta 
upp oljan redan till sjöss. Det vikti
gaste verktyget för Kustbevakningens 
miljöövervakning är flyget men sedan 

några år tillbaka använder de satellit
bilder. 

– Vi litar inte helt och fullt på 
satelliterna, vi måste åka dit och 
undersöka om det är olja, algblom
ning eller något annat. Men ger inte 
satellitbilden indikation på olja kan vi 
flyga i andra områden och på så sätt 
få dubbelt så mycket gjort, säger 
Ronnie	Willman,	chef	för	kustbevak
ningsflyget.

Satellitbilderna får Kustbevakningen 
utan kostnad från European Maritime 
Safety Agency (EMSA). Via deras 
hemsida kan EU:s medlemsländer 
studera radarsatelliten Radarsats 
turlista och utifrån den beställa bilder. 

satellitbild på istäcket över bottenviken.
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Den svenska kustbevakningen bestäl
ler varje år mellan 400 och 500 bilder 
av Östersjön, Skagerrak och Kattegatt.

– Det tar max tjugo minuter efter 
att bilden har tagits innan jag har den 
i min hand. Eftersom de används 
operativt ska de vara så nytagna som 
möjligt,	säger	Ronnie	Willman.

EMSA analyserar även bilderna för 
att upptäcka om havsytan har en 
ovanlig struktur, vilket kan tyda på 
oljeutsläpp. Även en mycket tunn 
oljefilm på bara några tusendels 
millimeter kan upptäckas från rymden. 
Därefter tittar Kustbevakningens 
ledningscentral på bilderna och skickar 
en båt eller ett flyg till platsen för att 
kontrollera att det verkligen är olja 

och inte någon annan störning.
– Om vi inte hade haft satellit

bilder är det stor risk att vi inte hade 
upptäck många oljeutsläpp förrän de 
hade flutit i land. Även om vi har 
avancerad flygövervakning täcker vi 
inte alla områden hela tiden, säger 
Ronnie	Willman.

när kustbevakninGen började 
använda sig av satellitbilder gav de 
väldigt många indikationer på olja 
men med åren har det blivit allt färre. 
Det beror både på att sjöfarten vet att 
de övervakas med både satelliter och 
flyg och att deras miljömedvetenhet 
därmed har ökat.

– Därför har utsläppen åtminstone 

halverats de senaste tio åren.
När ett oljeutsläpp har upptäckts 

använder Kustbevakningen SMHI:s 
verktyg	Seatrack	Web	som	animerar	
hur oljan förflyttar sig timme för timme 
med hänsyn till strömmar och vindar. 
Genom att ange plats och typ av 
förorening kan man se både varifrån 
oljan kommer och vart den är på väg. 
Informationen används för att identi
fiera det fartyg som ligger bakom 
utsläppet och för att planera sane
ringsarbetet.

smhi:s strömProGnoser som 
används	i	Seatrack	Web	bygger	på	
teoretiska modeller som baseras på 
information om temperatur, vind, 
lufttryck och salthalt. Analytikerna 
saknar dock observationer som kan 
bekräfta att modellerna verkligen 
stämmer. SMHI har i dag endast en 
boj som mäter strömmarna i svenska 
vatten och den informationen räcker 
inte långt. För att förbättra Seatrack 
Web	och	andra	verktyg	som	kräver	
strömprognoser har SMHI därför 
inlett ett samarbete med Chalmers 
Tekniska Högskola. Målet är att med 
hjälp av satellitbilder antingen hitta 
svagheter i de teoretiska modellerna 
eller slå fast att de är bra.

Det finns flera olika metoder för att 
förvandla satellitdata till en karta över 
havsströmmar. Man kan till exempel 
använda satelliter med infraröda 
kameror som avläser värmestrålning. 
Genom att jämföra två bilder som har 
tagits med några timmars mellanrum 
kan de se hur stråk med varmt eller 
kallt vatten har förflyttat sig och på så 

sätt räkna ut var strömmarna går. För 
att mäta strömmar i ett mindre 
område, till exempel i ett sund eller 
runt en ö, kan de använda radarsatel
liter som har betydligt högre upplös
ning än de infraröda satellitkameror.

– Att använda satellitradar för att 
mäta havsströmmar ligger i forsk
ningsfronten. Det är inte heller så 
vanligt att använda infraröda satellit
kameror och det är först nu som man 
börjar få upp ögonen för möjlighe
terna i Sverige, säger Leif Eriksson, 
docent på Institutionen för rymd och 
geovetenskap på Chalmers.

om smhi:s strömProGnoser blir 
mer tillförlitliga blir det inte bara 
lättare att spåra oljeutsläpp. Färjetrafi
ken kan till exempel utifrån strömlä
get beräkna hur fort de måste köra för 
att hålla sina turlistor. Strömdata kan 
också vara livsavgörande. När en 
person faller i vattnet är sjöräddning
en beroende av strömdata för att 
räkna ut i vilket område de ska söka. 
Om en person till exempel faller 
överbord i Öresund där vattnet är 
strömt, kan kroppen på en timme 
färdas över en halvmil.

– Vi kämpar mot tiden och vill 
finna personen eller båten så fort det 
bara går. Strömberäkning ger oss en 
första indikation på var vi ska söka, på 
bara några minuter har vi ett sökom
råde. Annars får vi räkna med papper 
och penna men det tar för lång tid, 
det blir inte en effektiv räddningsin
sats, säger Peter Hellberg, verksam
hetschef för Sjöfartsverkets sjö och 
flygräddningscentral.

oljefilm på bara några tusendels millimeter kan upptäckas från rymden.
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å 1800-talet såG stora delar 
av östra Afrika i stort sett ut 
som viltreservatet Selous i 

Tanzania gör idag. I Selous lever fler 
elefanter än någon annanstans på 
kontinenten. Här finns fler lejon och 
fler bufflar. Dessutom är listan på 
djurarter som inte finns någon annan
stans än just här imponerande lång.

I Moçambique, söder om Tanzania, 
ligger ett annat viltreservat som heter 
Niassa. När årstiderna eller klimatet 
skiftar vandrar elefanterna och andra 
djur mellan Selous och Niassa för att 
hitta vatten och föda.

Men för att kunna vandra obehind
rat är djuren beroende av stora skogs
arealer. Annars hamnar de i det 
omgivande jordbrukslandskapet och 
riskerar att komma i konflikt med 
människorna som bor där. En elefant 
på jakt efter mat kan ställa till stor 
skada i odlingarna, inte minst för 
småbönder med begränsade resurser. 
Utan skogskorridorer som knyter 
ihop Selous och Niassa kan den 
fredliga samexistensen mellan män
niska och djur snart vara ett minne 
blott och då måste elefantstammen 
begränsas.

Men det är inte bara elefanter som 
använder sig av buffertzonen mellan 
Selous och Niassa. Här pågår just nu 

en febril verksamhet. En 800 kilome
ter lång motorväg är på väg byggas för 
att knyta samman inlandet med 
hamnstaden Mtwara vid Indiska 
Oceanen. Längs transportkorridoren 
finns också stora fyndigheter av uran, 
gas och olja som kräver ny infrastruk
tur. Och i de nya vägarnas spår flyttar 
småbönder in. De försörjer sig på 
svedjejordbruk som riskerar att skära 
av de skogskorridorer som elefanterna 
är beroende av.

allan carlson är Afrikaexpert på 
Världsnaturfonden	(WWF)	i	Sverige	
och en av dem som många gånger har 
rest genom området. Men varken han 
eller de lokala naturvårdarna hade 
insett hur mycket skog som försvun
nit på senare år.

– Vi trodde fram till nyligen att det 
fanns ett intakt naturområde mellan 
Selous och Niassa. När man reser 
genom landskapet ser du lite jordbruk 
här och där men du ser inte summan 
av allt jordbruk. Det var först med 
hjälp av satellitbilderna som vi insåg 
att skogen håller på att försvinna i en 
rasande takt.

Allan	Carlson	och	WWF	hade	
anlitat det svenska geodataföretaget 
Metria för att med hjälp av satellitbil
der ta reda på var det finns intakta 

Viltreservatet Selous i Tanzania är ett av Afrikas största vildmarksom-
råden och här finns kontinentens största elefantpopulation. Men nu 
hotas elefanternas framtid av det snabbt expanderande jordbruket 
som skär av deras vandringsleder. Med hjälp av satellitbilder kämpar 
Världsnaturfonden mot klockan för att bevara den viktiga skogen.

P

skogskorridorer och hur snabbt det 
småskaliga svedjejordbruket expande
rar – ett projekt som finansierades av 
Rymdstyrelsen. Uppgiften att analy
sera det ungefär 70 000 kvadratkilo
meter stora området gick till Tobias 
Edman på Metria. 

För att göra en liknande analys 
under svenska förhållanden hade det 
naturliga varit att jämföra kartor från 
olika tidpunkter och se hur markan
vändningen har förändrats. I Sverige 
är vi dock bortskämda med uppdate
rade kartor.

– Kartorna i Tanzania uppdateras 
sällan och därför är satellitmaterial ett 
väldigt kraftfullt verktyg där, förklarar 
Tobias Edman.

Satellitbildsanalys är dessutom mer 
kostnadseffektivt än att övervaka 

naturen från marken, inte minst med 
tanke på områdets storlek.

Efter att ha identifierat de områden 
där elefantvandringarna hamnar i 
konflikt med mänskliga aktiviteter tog 
Tobias Edman fram satellitbilder från 
åren 1990, 2000 och 2008. Genom 
att jämföra dem ser man hur skogs
gränsen rör sig och kan göra progno
ser om var den kommer att ligga tio 
år framåt i tiden. 

Att göra själva prognosen är inte 
särskilt svårt, men först måste man 
veta hur satellitbilderna ska tolkas. 
Man måste kunna avläsa den typ av 
vegetation som finns i området och 
förstå hur den ser ut under olika delar 
av året. Därför har Tobias Edman 
besökt området flera gånger för att på 
plats skaffa sig kunskap om det lokala 

Under torrtiden är vatten en stor bristvara och vattenbristen förvärras när skogen huggs ner eftersom det inte 
finns någon växtlighet som binder vattnet i marken.
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ekosystemet. I Tanzania tappar träden 
till exempel sina löv två gånger om året.

– När träden inte har löv ser det 
avskogat ut. Då är det lätt att tro att 
skog har huggits ner men det handlar 
kanske bara om den tidpunkt då 
bilderna togs – på bara två veckor 
händer det mycket i naturen.

Och när träden väl har löv, i anslut
ning till regnperioden, är det ofta så 
molnigt att satellitens kameror inte 
kan ta en bild av landskapet. Därför 
måste man pricka in den period då 
träden har löv samtidigt som himlen 
är klar – vilket bara händer under 
några veckor i månadsskiftet mellan 
maj och juni.

Jordbruksområdena är inte heller 
helt avskogade. Från rymden ser 

odlingslandskapet snarast ut som en 
ost där jordplättar och betesmarker 
blandas med kvarvarande träd och 
återväxande svedjeåkrar.

Resultatet av satellitbildsanalysen 
var nedslående, berättar Allan Carlson.

– Det vi trodde var ett välbehållet 
block med skog visade sig ha en 
getingmidja på bara nio kilometer.

Med hjälp av satellitbilderna har 
man kunnat bedöma hur snabbt 
skogen huggs ner och enligt progno
sen kommer den ena av de två skogs
korridorer som finns mellan Selous 
och Niassa att skäras av om mellan 
fem och nio år om inget görs för att 
stoppa utvecklingen. Ur bilderna kan 
man också utläsa hur klimatföränd
ringarna påverkar det torra och sköra 

området. Slutsatsen är att inflyttning
en av småbönder riskerar att ödelägga 
skogen långt innan klimatförändring
arna gör det.

– Satellitbilderna visade att situa
tionen är mer akut än vi någonsin 
hade kunnat ana. Vi insåg att om 
beslut ska tas så måste de tas nu, 
säger Allan Carlson.

I projektet har man även jämfört 
satellitbilderna med information från 
de sändare som har placerats på 
elefanterna för att se hur de rör sig. 
Då såg man tydligt att elefanterna 
helst undvek att ge sig ut i jordbruks
markerna.

– Det såg ut som om de studsade 
när de kom fram till jordbruksmarken 
och direkt vände tillbaka in i skogen. 
Det var precis som om det hade 
funnits ett viltstaket där, säger Tobias 
Edman.

På lokal och regional nivå är alla 
beslutsfattare överens om att något 
måste göras för att skydda Afrikas 
största elefantpopulation. Frågan har 
nu förts upp till regeringen och för 
första gången på flera decennier har 
ministrar från Tanzania och Moçam
bique mötts för att diskutera hur de 
gemensamt ska förvalta naturen i 
gränsområdet. 

Parallellt	arbetar	WWF	och	andra	
organisationer med de byar som 
gränsar mot skogen för att hjälpa 
dem att avsätta en del av sin mark i så 
kallad	Wildlife	Management	Areas.	
Syftet är att byarna själva ska förvalta 
de naturresurser och vilda djur som 
finns i området och att alla intäkter 

ska gå till dem. På så sätt skapas en 
balans mellan bybornas behov och 
naturen.

Samarbetet med byarna har lett till 
att den återstående skogen i området 
snart har knutits ihop till en samman
hängande korridor där det inte längre 
är tillåtet att bryta ny åkermark. 
Förhoppningen är att viltkorridoren i 
framtiden ska få samma skyddsstatus 
som ett reservat.

– Det som talar mot oss är att allt 
går så väldigt fort. Just nu pågår en 
kamp om råvaror mellan främst ryska 
och asiatiska företag. Världens näst 
största gasfyndighet ligger här, och 
man har hittat en gigantisk uranfyn
dighet som tillhör de fem största i 
världen.

Intill urangruvan väntas en liten 
gruvstad skapas och det är svårt att 
bedöma vad inflyttningen av männis
kor kommer att få för konsekvenser.

– Ger elefanterna sig in i jord
bruksmarkerna och börjar äta majs 
och bananer kan man inte ha så 
många elefanter i reservatet. Men får 
viltet en möjlighet att vandra mellan 
olika betesmarker kommer de inte att 
ställa till trassel för jordbruksbefolk
ningen.

Syftet med projektet har inte bara 
varit att övervaka utvecklingen i 
södra Tanzania. Med hjälp av projekt
pengar från Rymdstyrelsen har 
metoder utvecklats för hur satellitbil
der kan användas för att upptäcka 
relativt små förändringar i skogseko
systemet – kunskap som kan använ
das i framtida projekt.
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öre satelliternas tid 
samlades väderdata enbart in 
med hjälp av data från ett 

begränsat antal mätpunkter, bland 
annat radiosondering och väderskepp 
som var stationerade på oceanerna. 
Den begränsade globala täckningen 
innebar en stor osäkerhet om hur 
vädret egentligen utvecklades.

Idag är det svårt att tänka sig hur 
det skulle vara om vi inte hade 
tillgång till den information som 
samlas in genom fjärranalys från 
rymden. Väderobservationer med 
satelliter och radar ger en bra bild i 
både tid och rum. Satellitdata är 
dessutom tillgängligt där det finns få 
andra observationer, som till exempel 
till havs. 

För oss verkar det relativt enkelt 
när tvmeteorologen står där framför 
sin digitala karta. Men faktum är att 
mycket stora mängder data ska 
hanteras och vägas in när en väder
prognos tas fram.

De senaste tjugo åren har det skett 
en otrolig utveckling när det gäller 
tillförlitligheten i att bedöma hur 
vädret kommer att bli. 

De främsta förändringarna har 
skett inom ”sonderingar” av atmosfä
ren med bland annat högupplösta 
infraröda mätningar. Det innebär att 

värmestrålningen delas upp i över 
tusentals olika spektrala mätområden. 
På så sätt får man en bild av hur 
temperatur och fuktighet i atmosfä
ren varierar med höjden, vilket är 
viktiga parametrar för att kunna 
beräkna hur vädret kommer att 
utvecklas. Vinden över havsytan är ett 
annat viktigt värde för att läsa av det 
kommande vädret.

– Ytterligare en faktor som bidragit 
till bättre prognoser är att beräknings
kraften hos datorerna ökat kraftigt. 
Samtidigt har de algoritmer vi använ
der oss av för beräkningarna utveck
lats hela tiden, säger Anke Thoss som 
är chef för atmosfärisk fjärranalys på 
SMHI.

förutom att Producera prognoser 
och statistik så bedriver SMHI en 
omfattande forskning inom meteoro
login, framför allt med inriktning på 
molnighet och nederbörd. Fjärrana
lysgruppen på SMHI studerar jordens 
atmosfär genom att använda satellit 
och radardata. 

Än så länge har satellitdata framför 
allt haft betydelse för de globala 
väderprognoserna där tillförlitlighe
ten de senaste åren ökat med upp till 
tre dagar. Den stora utmaningen i 
framtiden är få fram data med ännu 

Satellitdata har sedan 1970-talet använts för att få fram väderprog-
noser och mer nyligen för att bidra till ökad kunskap om klimatföränd-
ringar. De senaste åren har tekniken utvecklats, vilket innebär att det 
går att göra längre och mer träffsäkra prognoser. Samtidigt fortsätter 
vi att klaga på att vädret stämmer så dåligt med prognoserna. 

f

högre ”träffsäkerhet” för lokala och 
regionala prognoser.

– Jag tror inte att vi kommer att se 
några stora förändringar när det gäller 
den totala prognoslängden. Däremot 
finns det möjlighet till ännu högre 
upplösning så att vi ska kunna lämna 
prognoser ned på nivån 1–3 kilome
ter, fortsätter Anke Thoss. 

För bättre regionala och lokala 
prognoser behöver de kunna extra
hera information från satellitdata på 
små skalor. Det finns ett stort forsk
ningsbehov för att bättre beskriva 
väderfenomen som ändras snabbt i tid 
och rum.

Vem har då nytta av en så detalje
rad väderinformation?

– Jordbrukare och transportsektorn 
hör till dem som traditionellt kan ha 

nytta av en detaljerad väderinforma
tion, men även energisektorn blir allt 
mer väderberoende i takt med att 
andelen förnybar energi ökar, förkla
rar Anke Thoss. 

Om väderprognoserna hela tiden 
blir bättre, hur kommer det då sig att 
”vi” hela tiden klagar på att vädret 
inte blev som ”de lovat”? Ja, en 
anledning är att vädret faktiskt 
fortfarande i stor utsträckning är 
oförutsägbart.

– Förväntningarna är ofta stora, 
men vi kan inte styra vädret, och en 
prognos kan aldrig bli hundra procent 
tillförlitlig. Samtidigt kan vi på SMHI 
säkert också bli bättre på att beskriva 
osäkerheten som finns kring en 
prognos, fortsätter Anke Thoss.

En stor del av forskningen sker 

stora mängder data hanteras och vägs in när en väderprognos tas fram. 
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inom ramen för internationella sam
arbeten för gemensamt insamlande 
och utbyte av data. SMHI represente
rar Sverige i Europasamarbetet för 
meteorologisatelliter (EUMETSAT). 

det finns flera globala program för 
att observera väder och klimat, bland 
annat FNinitiativet GCOS (Global 
Climate Observing System), som 
levererar utförlig information om hela 
klimatsystemet. GCOS bevakar även 
att länder uppfyller nationella och 
internationella krav på väder och 
klimatrelaterade observationer. 
GCOS underbygger speciellt det 
arbetet som sker inom FN:s klimat
konvention UNFCCC. 

Klimatet på jorden bestäms till stor 
del av den inkommande solstrålning
en. Låga moln, som består av vatten
droppar, hjälper till att reflektera bort 
solstrålning och kyler av jorden, 
medan höga, tunna cirrusmoln 
släpper igenom solstrålningen och 
förstärker växthuseffekten. Samtidigt 
så står molnbeskrivningen idag för en 
mycket stor del av osäkerheterna i de 
framräknade klimatförändringarna. 
Förmågan att beskriva moln och deras 
egenskaper är därför viktig för att 
beräkna klimatmodeller. Molnighet i 
sig beskriver inte hur klimatet föränd
ras, men det är en av flera faktorer för 
att förstå den globala klimatföränd
ringen bättre. 

– De data vi får fram blir hela tiden 
bättre och bättre. En stor utmaning är 
hur vi gör för att framställa historiskt 
jämförbara data för att därigenom 
kunna se trender i utvecklingen. Ofta 

är förskjutningarna mycket små, 
vilket kan göra det svårt att se tren
derna.

Hur är det då med de där långtids
prognoserna som dyker upp i kvälls
tidningarna i slutet av vintern: ”Så här 
blir sommarvädret hos dig”?

Nej, de kan man inte lite på, menar 
Anke Thoss.

– Det finns områden i världen där 
man kan göra grovvisande och myck
et långa prognoser, men hos oss i 
Europa är förutsägbarheten över 
längre tid nästan obefintlig. 

michael tjernström är professor i 
meteorologi vid meteorologiska 
institutionen på Stockholms universi
tet (MISU). Institutionen har fått 
stöd från Rymdstyrelsen för flera 
forskningsprojekt med i huvudsak två 
inriktningar inom fjärranalys. Den 
ena, atmosfärsfysik, studerar proces
ser i den övre atmosfären – stratosfä
ren och mesosfären som sträcker sig 
från ungefär tio kilometers höjd och 
uppåt. Den andra delen är mer 
inriktad på klimatfrågor och klimat
modellering.

I stratosfären finns extremt tunna 
moln som visat sig kunna vara indika
torer för att se klimatförändringar 
över tid.

– Det handlar om att förstå hur 
cirkulationen i den övre atmosfären 
påvekan den nedre och vice versa. 
Här återstår ett stort forskningsarbete, 
menar Michael Tjernström. 

Arktisk oscillation är ett mått på en 
luftström kring nordpolen som är 
kopplad till stratosfären. Luftström

men kan påverka temperaturen i en 
region flera månader framåt. Mät
ningar i övre atmosfären vid Arktis 
kan göra det möjligt att ta fram 
relativt långa prognoser för troposfä
ren; den nedre delen av atmosfären, 
där ”väder” uppstår.

– Här kan vi använda en kombina
tion av satellitobservationer och 
modeller för att förstå hur klimatet 
förändrats över en längre tid. Den kan 
också ge oss grova väderprognoser för 
mycket längre tid än de vanliga 
väderprognoserna, upp till kanske 
månader.

en anan viktiG bidragande orsak till 
att vi nu vet mycket mer än tidigare 
om den övre atmosfären är att den 
svenska satelliten Odin skickat 
observationer under mycket längre 
tid än vad som först ansågs möjligt. 
Det här innebär att forskarna har 
mätningar som sträcker sig över 
längre tidsperioder, vilket möjliggör 
ett helt annat analysarbete än tidigare.

 – Med hjälp av mätningar som 
sträcker sig upp emot femton år 
tillbaka i tiden går det att göra tren
danalyser. Odindata sträcker sig 
också nu över en hel solfläckscykel 
(cirka 11 år mellan det tillfälle då 
antalet solfläckar når sitt maximum). 

De senaste fyrafem åren har 
forskare börjat använda mer satelli
tobservationer för att jämföra och 
utvärdera olika klimatmodeller. 

– Det här kopplar vi också ihop 
med observationer vi får från jordy
tan, bland annat från Arktis, fortsätter 
Michael Tjernström.

i det internationella forskarsam
arbetet samlas forskarna kring en stor, 
öppen databas dit alla kan skicka in 
data från sina klimatmodeller som 
sedan bland annat kan jämföras med 
satellitobservationer. Genom att 
satellitinformationen blivit bättre går 
det numera också att få fram mycket 
mer information, till exempel hur 
moln ser ut i detalj och om de inne
håller is eller flytande vatten. 

I sin egen forskning har Michael 
Tjernström bland annat studerat hur 
klimatet i Arktis förändrats och vad 
detta innebär för istäcket. Här hand
lar det dels om att använda satellitin
formation för att studera moln och 
istäcket över Arktis, dels om att göra 
observationer från ytan både med 
instrument på isen och med markba
serade fjärranalysinstrument i Arktis.

– Mycket handlar om att förstå 
processer. Där jämför vi observationer 
från satelliter med de mätningar vi 
själva genomför på marken. Tidigare 
har det varit problem att få fram bra 
satellitinformation från Arktis, bland 
annat eftersom strålning från låga 
moln liknar den från isen vilket gjort 
att det varit svårt att urskilja molnen. 

Ökad sensorkänslighet och bättre 
analysteknik gör att det nu är möjligt 
att bättre studera molnen över Arktis.

– Nästa stora revolution vore om 
man med hjälp av satellitobservatio
ner kunde få fram mer dynamisk 
information, inte bara om hur molnen 
är sammansatta, utan även hur de rör 
sig. Det skulle hjälpa oss mycket i 
arbetet med att förstå klimatet.
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SATELLITBILDER 
VID kATASTROFER
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är en översvämninGs-
situation blir akut är det 
viktigt att snabbt få en tydlig 

överblick; vilka områden är värst 
översvämmade och var har vi sam
hällsviktiga funktioner att skydda. Då 
kan vi som jobbar med krisledning 
göra rätt prioriteringar från början 
och inte bara åka på allt när folk 
ringer.

Det berättar Michael Hesselgård, 
räddningschef i Hultsfred om situa
tionen när flera kommuner i Småland 
stod under vatten i somras. Myndig
heten för samhällskydd och bered
skap (MSB) såg då en möjlighet att 
aktivera EU:s nya satellitkarttjänst, 
GIO EMS Mapping, som ska hjälpa 
medlemsstaterna vid naturkatastrofer 
och humanitära kriser. Sedan syste
met permanentades i april 2012 är 
det öppet för länderna att gratis be 
om hjälp via sina krisberedskapsmyn
digheter. 

MSB föreslog tjänsten till Länssty
relserna i Kalmar och Jönköpings län 
som nappade. En förfrågan gick 
Monitoring and Information Center 
(MIC), ett europeiskt samarbete 
inom katastrofhantering. Efter ett par 
dagar kom aktuella lägesbilder som 
tydligt visade översvämningarnas 

utbredning. Eftersom satellitens sensor 
använder radarvågor skymmer inte 
moln, skog och grödor vattennivåerna 
på de analyserade bilderna. Dessutom 
blir storleken på området som avbil
das med satellit långt större, vilket ger 
en bättre överblick. Något som Erik 
Richardsen som var tjänsteman i 
beredskap på Länsstyrelsen i Kalmar 
län bekräftar:

– Förutom nyttan under den akuta 
krisen så är kartorna till stor hjälp när 
man efteråt ska dra erfarenheter av 
vårt arbete, säger han. Var stod 
vattnet högst, hur ökade nivåerna 
över tid, vilka insatser gav bäst effekt 
eller var mindre lyckade? Genom att 
köra kartinformationen tillsammans 
med exempelvis mätdata från åarnas 
avrinningsområden kan vi se flödet 
och få ett bra underlag inför kom
mande översvämningar. Det ser jag 
som den största potentialen.

att översvämninGar kommer bli 
vanligare i framtiden är dessvärre 
något att räkna med i takt med att 
klimatet förändras. Enligt räddnings
tjänsten i Hultsfreds kommun har 
regnmängder som normalt bara 
förväntas vart 70:e år, redan fallit vid 
fyra tillfällen de senaste tio åren.

När delar av östra Småland stod under vatten sommaren 2012 var 
det svårt att få en översikt av vilka områden som var värst drabbade 
och vad som skulle prioriteras. Sverige aktiverade då för första gång-
en en europeisk satellitkarttjänst för olycks- och krishantering. Inom 
ett par dygn kom bilder över stora ytor som tydligt visade var vattnet 
stod högst.

n

Översvämningar är en typ av 
händelse där satellitbilderna kan 
komma till stor nytta i Sverige, liksom 
vid oljeutsläpp och andra händelser 
när stora ytor kan drabbas. Andra 
europeiska länder har också utnyttjat 
tjänsten. Översvämningar har avbil
dats i Storbritannien och Slovenien, 
bränder i Spanien, Portugal, Italien, 
Ungern och på Kanarieöarna. Dess
utom har tjänsten använts för att visa 
på skadorna efter jordbävningar i 
både Bulgarien och Italien.

räddninGsledare som snabbt 
behöver få en bra översiktsbild får 
kartor i pdfformat med översväm

made ytor markerade i blått. Men 
kartorna levereras även som så kallade 
vektordata, vilka kan ge ytterligare 
information om de körs i ett program 
tillsammans med andra bakgrundskar
tor med information om var kommu
nens viktigaste samhällsfunktioner 
finns. Det kan handla om pumpstatio
ner för avloppsvatten, telecentraler 
men också farliga verksamheter som 
kan skada människor eller miljön.  
I vektorfilerna kan man dessutom 
zooma in till en detaljnivå som inte 
pdfkartan kan ge. 

AnnCharlotte Nylén och Anders 
Eriksson arbetar båda på MSB som 
GISingenjörer, vilket betyder att de 

satellitkarta på översvämningsområden i mariannelund, juli 2012. Bilderna togs med radarsatellit, Radarsat-2, som 
sedan korrigerades för att få skalan enhetlig. Upplösningen på bilderna var 5 meter. En fördel med radarsatellit och 
dess radarvågor är att moln och mörker inte är något hinder för satellitbilderna.
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jobbar med geografiska informations
system. De var med och skickade en 
förfrågan till Monitoring and Informa
tion Center (MIC) när vattnet bör
jade stiga i Småland.

– MIC är bemannat 24 timmar om 
dygnet och de svarade snabbt på vår 
förfrågan. Sen behövde de ett mer 
detaljerat underlag från oss för att 
kunna ta ställning till och besvara vår 
förfrågan eller ej. När dessa skickats 
tog det bara ett par timmar innan 
tjänsten var aktiverad och satelliterna 
programmerade för att ta bilder över 
området, berättar AnnCharlotte Nylén. 

Inför beställningen tog MSB in 
önskemål från Kalmar och Jönköpings 
län om vilka områden som skulle 
fotograferas. De la även in en begäran 
om att bilderna skulle analyseras mot 
det normala vattenståndet, så att 
översvämningsdrabbade områden 
blev tydligt blåfärgade. Dessutom 
skulle bilder tas vid olika tidpunkter 
för att se hur vattennivåerna förändra
des. Det tog ett par dygn från första 
beställningen till leverans. En av 
utmaningarna var att så stora områ
den som skulle fotograferas. Dess
utom går satelliterna i omloppsbana 
runt jorden och kan bara ta bilder när 
satelliten passerar ett område.

– Vi har fått många positiva kom
mentarer över hur bra det fungerade 
efter att ha använt tjänsten för första 
gången. Samtidigt har vi fått en massa 
erfarenheter inför kommande beställ
ningar; som att vara tydligare med 
exakt vad vi vill ha bild på, och 
kanske hjälpa till att avgränsa beställ
ningen. Då kan vi få bilder ännu 

snabbare som visar precis det som 
efterfrågas, säger Anders Eriksson.

 
en utmaninG med det nya systemet 
är att få användare ute på länsstyrel
ser, kommuner och räddningstjänster 
att känna till det, och därmed efter
fråga tjänsten. I och med att kunska
pen ökar blir det enklare för regionala 
och lokala aktörer att direkt skicka en 
förfrågan till MSB om behov uppstår, 
något som lär bli fallet nästa gång 
regnet öser ner i Småland.

När mer än 200 mm regn föll 
under ett par timmar i somras var 
Mariannelund först ut att drabbas. 
Kurt Lindberg som var tjänsteman i 
beredskap på Länsstyrelsen i Jönkö
pings län berättar att just översiktsbil
derna över stora ytor var en av förde
larna med satellitbilderna. En nackdel 
i det operativa läget var att bildleve
ransen dröjde, vilket gjorde att han 
dessutom skickade upp Frivilliga 
Flygkåren för att ta bilder.

– Tar man flygfoton kan jag direkt 
dirigera piloten till de områden jag 
vill att han ska ta bilder på, samtidigt 
som jag ser fotona på min dator. Satel
litbilderna var väldigt bra, men vi 
hade gärna haft dem ett dygn tidigare, 
säger Kurt Lindberg.

han ser stora användningsmöjlig
heter i det förebyggande arbetet. När 
nästa vårflod drabbar området skulle 
Länsstyrelsen i Jönköping län kunna 
beställa bilder som visar var vattnet 
stiger, hur fort, och vart det tar vägen. 
Ett underlag som blir värdefullt om 
en ny stor översvämning skulle slå till. 

Satellitägarna som levererar bilder 
deltar i ett katastrofsamarbete som 
kallas Disaster Charter. Det är genom 
detta samarbete MIC kan ge tillgång 
till snabba satellitbilder. Men när det 
handlar om förebyggande arbete 
måste myndigheter använda andra 
källor vilket även den europeiska 
katastroftjänsten MIC kan tillhanda
hålla. 

För att utnyttja potentialen med 
satellittjänsten fullt ut behövs även 
teknisk kunskap om hur man kan 
hantera filerna på bästa sätt. MSB 
jobbar därför med att öka kompeten
sen för geodatafrågor ute i landet, 
särskilt bland den generation tjänste

män som inte har stor datorvana. 
Många kan se fördelarna med en 
utskriven karta, men inser kanske  
inte hur man ytterligare kan bearbeta 
informationen i datafilerna och 
sammanställa den med annan infor
mation. Den beskrivningen håller 
Kurt Lindberg i Jönköping med om:

– Idag är alla unga uppvuxna med 
datorer i knät och har inga problem 
att hantera en digitalbild. De som är 
lite äldre kanske är mer försiktiga. 
Samtidigt är ju en av fördelarna att 
systemet är gratis och man kan våga 
beställa en bild även om man inte är 
expert. På så sätt lär man sig den nya 
tekniken och kunskapen ökar.

Karttjänsten GIO EMS Mapping är en del av EU:s 
program Global Monitoring for Environment and 
Security (GMES), eller copernicus som programmet 
döpts om till (www.copernicus.eu).
Satellitdatatjänsten erbjuder sedan april 2012 gratis 
analyserade kartbilder som hjälp vid händelser som 
naturkatastrofer, olyckor, samt humanitära kriser, 
såsom: översvämningar, jordbävningar, jordskred, 
stormar, bränder, vulkanutbrott, tsunamis, tekniska 
katastrofer (t.ex. oljeutsläpp) samt humanitära kriser 
(till exempel för att avgöra omfattning av flyktingka-
tastrofer.)

MSB är utsedd till Nationell kontaktpunkt för Sverige 
inom GIO EMS Mapping och kan skicka begäran om 
att använda tjänsten till EU:s Monitoring and 
Information center (MIc), som på EU-nivå 
koordinerar all krishantering.

Bilderna analyseras enligt önskemål och kan 
levereras i olika format som ger en översikt över 
situationen: PDF-format, JPG-format KMZ-filer och 
TIF-format; samt vektordata (shape-filer) som kan 

köras i olika så kallade GIS-program för geografiska 
informationssystem tillsammans med bakgrunds-
kartor och information om samhällsviktiga funktioner. 
Genom att titta på referensdata (flyg- och satellitbil-
der) som MIc fått in från Lantmäteriet och motsva-
rande myndigheter i europeiska länder, kan 
exempelvis områden över normalt vattenstånd 
märkas upp i blått. I länder utanför EU finns ofta 
ingen sån referensdata lätttillgänglig, utan man får 
söka igenom omfattande dataarkiv för att hitta 
passande referenskartor.

International charter (disastercharter.org) ger 
auktoriserade användare tillgång till ett enhetligt 
system för insamling och leverans av data från 
satelliter till dem som drabbats av katastrofer. Varje 
medlem bidrar med resurser för att mildra effekterna 
av katastrofer på människors liv och egendom. 
Medlemmar är bland andra flera internationella 
rymdorganisationer däribland det europeiska (ESA), 
samt myndigheter från kanada, kina, Indien, USA, 
Argentina, Tyskland, Storbritannien, Algeriet, 
Nigeria och Turkiet. 

om Gio ems maPPinG – livsviktiG satellitövervakninG
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– fjärranalysprojekt från 
idé till användning

VäGEN TILL 
RyMDEN
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et verkar ta 20 år från en 
upptäckt inom fjärranalys till 
implementering av den, fråga 

mig inte varför, säger Håkan Olsson, 
professor i skoglig fjärranalys vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)  
i Umeå. I mer än 30 år har han följt 
utvecklingen av jordobservationer 
med satellitdata i Sverige. Han tar 
fram fyra exempel för att illustrera 
fenomenet: 

− På 1930talet togs de första 
flygfotografierna men inte förrän på 
1950talet blir flygfoto en integrerad 
del av kartläggningar av Sveriges skog. 

− 1980 upptäcker forskare och 
fjärranalytiker samtidigt att det går 
att se skogsavverkningar på satellit
bilder. Vid millennieskiftet använder 
Skogsstyrelsen satellitbilder i sin verk  
samhet för att avgöra hur mycket 
skog det finns i Sverige. 

− I slutet av 1980talet formas idén 
om samhällsnyttan av att ha en 
nationell databas för satellitbilder. 
Den nationella databasen Saccess blir 
verklighet 2008. 

− 1991 testades metoden att mäta 
trädhöjden med hjälp av laser från 
flygplan. År 2012, användes metoden 
av Stora Enso för att värdera kvaliteten 
och värdet på deras skog. 

De här idéerna har hittat en till
lämpning, antingen för att en myndig
het, organisation eller ett företag 
kunnat använda den och föra in den i 
verksamheten. Men det är ingen rak 
linje från idé till användning: 

– Långt ifrån alla projekt som 
genomförs resulterar i tillämpning. 
Fjärranalys är fortfarande till stor del 
en teknik som letar efter en tillämp
ning, säger Göran Boberg som är 
ansvarig för Rymdstyrelsens fjärr
analysprogram. 

– Men det gäller ju många andra 
tekniska nymodigheter i övrigt också, 
tillägger han.

fjärranalysProGrammets an-
vändardel är till för göra satellit
baserade analysmetoder till en natur
lig del i myndigheters, företags och 
organisationers arbete. Rymdstyrel
sens nationella fjärranalysprogram 
fördelar varje år omkring 20 miljoner 
kronor till forskning och praktisk 
tillämpning av fjärranalys. Av dessa går 
fem miljo ner till projekt för att stödja 
att satellit baserad analys används 
operativt. 

Inom fjärranalys delas de olika 
aktörerna in i olika roller som använ
dare, utvecklare eller forskare. För att 

Varje år söker organisationer, företag och myndigheter projektanslag 
från Rymdstyrelsens nationella fjärranalysprogram för användare. 
Målet med programmet är att satellitbaserade analysmetoder ska 
bli en naturlig del i myndigheters, företags och organisationers var-
dagsarbete. Programmet kopplar samman forskare, användare och 
utvecklare för att få fram praktisk tillämpning av fjärranalys. 

d

koppla samman användare och 
utvecklare av satellitbaserad fjärr
analys verkar Rymdstyrelsen som en 
katalysator som även kan ge ekono
miskt stöd till olika projekt. Detta 
görs för att initiera samarbeten så att 
potentiella användare vågar ta steget 
att utforska möjligheter och utreda 
om satellitbaserad fjärranalys ska ingå 
som ett verktyg i organisationens 
vardag. 

I programmets användardel är 
kopplingen mellan utvecklare och 
användare det som är viktigt. Under 
de senaste åren har användarna och 

utvecklarna bidragit till kostnaderna 
för projekten eller med egen tid och 
Rymdstyrelsen för den andra hälften. 

För att uppnå ökad användning av 
satellitbaserad fjärranalys är det 
viktigt att svenska användare och 
utvecklare inom fjärranalys har fri, 
enkel och helst gratis tillgång till 
satellitdata. Som ett resultat av en 
ökad efterfrågan på satellitdata, 
lanserades 2008 databasen Saccess 
som kostnadsfritt erbjuder optiska 
satellitdata till företag, offentliga 
organisationer och privatpersoner.  
På sikt kan en marknad uppstå för 

Göte rönnbäck, projektledare vid metrias kontor i kiruna. det är han och fem kollegor från metria som arbetar med  
att förse lantmäteriet och saccess med den årliga täckningen av sverige. det tog 20 år från idé till implementering. 
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satellit baserade fjärranalystjänster där 
användare och utvecklare samarbetar 
utan Rymdstyrelsens inblandning.

ett flertal fjärranalystjäns-
ter har utvecklats och förberetts för 
kommersialisering tack vare fjärrana
lysprogrammets användardel. Många 
bra idéer skulle inte ha blivit till utan 
finansiering från Rymdstyrelsen. Flera 
projekt har skapat värdefulla kontak
ter med nya användare, och har varit 
viktiga för att väcka intresse från 
användare. Utvecklare påpekar att 
programmet bidragit till deras kom
petens och kapacitet att vinna ut
vecklingskontrakt av det Europeiska 
Rymdorganet (ESA) och att med
verka i ramprogrammet hos EU.

Framgångsrika tillämpningar av 
fjärranalys har gjorts möjlig och 
vidareutvecklats av användare. De 
flesta användare är myndigheter som 
tillhandahåller olika tjänster för över
vakning av hav, is och vattenkvalitet, 
samt följer upp skogsavverkning och 
röjningsbehov med högre precision 
och billigare än tidigare.

Stöd till användarprojekt utlyses en 
gång om året med sista ansökningsdag 
i slutet av augusti. Medel till mindre, 
brådskande användarprojekt med 
kort löptid kan sökas genom ”Snabb
spåret”, ett program där ansökningar 
kan lämnas in löpande när som helst 
på året. 

Rymdstyrelsen gör ingen skillnad 
på vem som är användare (privat
personer kan dock inte få stöd från 
statliga anslag). Statliga myndigheter 
kommuner och landsting, organisatio

ner	som	till	exempel	WWF	eller	
Naturskyddsföreningen samt företag 
är användare. 

– Vi har i uppdrag att utveckla 
svenska företag också, berättar Göran 
Boberg. 

Till exempel vill skogsbolag mäta 
hur mycket virke de har i sin skog och 
då kan fjärranalysverktyg vara en 
kostnadseffektiv metod som de kan få 
stöd för i ett projekt. För projekt som 
löper över lång tid strävar Rymdsty
relsen mot att höja kraven på använ
daren och minskar samtidigt Rymd
styrelsens roll i projektet. 

det är sällan slutanvändare som 
initierar projekt utan det är nästan 
alltid utvecklare som är drivande i att 
ta fram idéer till projektansökningar 
till Rymdstyrelsens användardel. 

Ett projekt kan i vissa fall komma 
från ett helt nytt område, ett fält där 
satellitövervakning inte setts som en 
användbar teknik tidigare. Satellitdata 
kan då skapa nya möjligheter att hitta 
en lösning på ett identifierat problem. 

– Det finns exempel på att fjärrana
lysprogrammet bidragit till att kom
ma över dessa hinder, berättar Göran 
Boberg. Som exempel tar han satel
litövervakning för klassificering av 
kustvatten.

Det finns alltså en potential för 
ytterligare spridning av tekniken, men 
det finns också hinder framför allt 
från användarnas perspektiv:
•	 Låg	grundförståelse	för	teknikens		
 möjligheter.
•	 Ovilja	att	investera	i	vad	som	ses		
 som riskfylld teknik. 

Rymdstyrelsen bedriver ett Nationellt fjärranalys-
program som består av en forskningsdel och en 
användardel. Programmet, som har pågått sen 
1972, syftar till att stödja fjärranalysforskning av hög 
kvalitet, att verka för en omfattande användning av 
fjärranalysteknik, att stärka samverkan mellan i 
programmet medverkande forskare, utvecklare och 
användare, samt att stödja svenska företag verk  samma 
inom fjärranalys.

Rymdstyrelsens fjärranalysprogram är uppdelat på 
tre olika områden: 
• Forskningsdelen stödjer vetenskapliga studier  
 med hjälp av jordobservationsdata från satelliter  
 och utveckling av jordobservationsmetoder,  
 både grundläggande och tillämpad forskning.
• Användardelens projekt stödjer samarbete  
 mellan användare och utvecklare av fjärranalys- 
 metoder. Syftar till att uppnå ökad användning  
 av fjärranalys samt att stimulera näringslivets  

 produkt- och tjänsteutveckling inom fjärranalys- 
 området. 
• Användardelens snabbspår, stödjer brådskande  
 mindre projekt. Stöd kan sökas kontinuerligt och  
 handläggningstiden är kort. 

Målet för programmet är:
• Stödja och uppmuntra forskning av hög kvalitet. 
• Stärka kopplingen mellan forskning, utveckling  
 och de potentiella användarna så att forsknings- 
 resultaten kommer till nytta i praktisk användning. 
• Verka för en omfattande användning av  
 fjärranalysteknik inom bl.a. tillämpningar och  
 forskning runt klimat och miljö. 
• Stimulera de svenska företagens förmåga att  
 utveckla konkurrenskraftiga, informations-
 produkter och tjänster inom fjärranalysområdet. 
• Sprida fjärranalystekniken och dess fördelar, så  
 att fjärranalys blir ett effektivt hjälpmedel i allt fler  
 samhällssektorer. 

fakta fjärranalysProGrammet

fo
to

: e
sa

/s
. c

o
rv

aj
a

fjärranalys • • • rymdstyrelsen   |  61 



62 |  fjärranalys • • • rymdstyrelsen fjärranalys • • • rymdstyrelsen   |  63 

•	 Osäker	kontinuitet	i	datatillgången		
 (få satelliter med ”rätt” sensorer)  
 utgör en risk. De flesta tillämpning 
 arna av fjärranalys baseras på en  
 ständig tillgång till nya bilder för  
 att spåra förändringar över tid. 
•	 Bristande	kompetens	eller	resurser		
 att ta hand om data. 
•	 Höga	kostnader.	En	typ	av	satellit-	
 data över Sverige är numera  
 tillgänglig utan kostnad, men vissa  
 mjukvaror är dyra och implemen 
 tering kan ibland kräva betydande  
 resurser. 

eftersom sveriGe är utsträckt i 
nordsydaxeln, där satelliterna passe
rar, lämpar sig fjärranalys via rymd
sonder bra. Sverige ligger också 
ganska långt fram inom fjärranalys. 
Andra länder som har en stark när
varo i rymdforskning och användning 
är Frankrike, UK och Tyskland som 
alla satsar mycket på rymdteknik. 
Norge arbetar mycket inom den 
marina verksamheten för att ha koll 
på läckage och spill från olja samt för 
att skydda sitt fiske. 

Inom de gemensamma europeiska 
projekten, fram för allt Copernicus 
(EU:s och ESA:s gemensamma 
fjärranalyssatsning), arbetar Rymd
styrelsen för att tillgodose de svenska 
användarbehoven. Till exempel 
arbetar Rymdstyrelsen för att se till så 
att svenska myndigheter och forskare 
får tillgång till anslag och tjänster. 
Myndigheten arbetar också för att 
svenska tjänsteutvecklare och föräd
lingsbolag ska få sälja informations
produkter på den europeiska markna
den. 

– SMHI och Metria har fått i 
uppdrag att leverera till GMES, som 
idag bytt namn till Copernicus. Bland 
annat har SMHI fått i uppdrag att 
utveckla varningstjänsten EFAS, 
vilket är en operativ tjänst för att 
prognostisera översvämningar. I 
projektet görs en modell av hur en 
översvämning skulle kunna påverka 
ett område och kopplar på en var
ningstjänst till detta, säger Göran 
Boberg.
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idiGt På våren börjar fjärr
analytiker i Kiruna planera 
arbetet för att kunna få fram 

en satellitkarta över Sverige. Vid en 
första blick kan det se ut som ett 
ganska rutinmässigt jobb: hitta bilder 
från olika satelliter och sätta ihop 
dem för att leverera en heltäckande 
kartbild över Sverige. Men det är 
betydligt mer komplicerat. När allt är 
klart har 200 satellitbilder lagts in i 
ett pussel över Sverige. 

– Tillsammans med Lantmäteriet 
börjar vi arbetet med att diskutera 
vilka sensorer, eller satelliter, vi ska 
använda för att täcka hela Sverige, 
berättar Göte Rönnbäck, projektle
dare vid Metrias kontor i Kiruna. Det 
är han och fem andra från Metria som 
arbetar med att förse Lantmäteriet 
och Saccess med den årliga täckning
en av Sverige. 

Hans motpart på Lantmäteriet är 
Thomas Karlsen Andersson:

– Saccess har verkligen breddat 
användningen av satellitdata i Sverige. 
Idag har vi ungefär 2600 användare. 
Många av våra användare, som till 
exempel forskare, högskolor eller 
gymnasieskolor, skulle aldrig haft råd 
att köpa in dessa själva. Nu har även 
miljöorganisationer och jaktlag 
tillgång till data för eget bruk. 

Men innan användarna kan ladda 
ner data måste de registrera sig hos 
Lantmäteriet. Det finns dock två 
begränsningar som har att göra med 
avtal som Saccess har med de som 
äger satelliterna: Du måste bo i 
Norden och data som du laddar ner 
får inte användas i kommersiellt syfte 
utan separat tillstånd från satellitägarna. 

när arbetet börjar på förvåren 
har Göte och hans kollegor åtta 
månader på sig att få fram tillräckligt 
med bra satellitbilder över Sverige. 
Vid årsslutet ska det finnas en karta, 
eller mosaik av kartor, som är tagen 
med infraröda mellanvågssensorer 
och en annan med naturliga färger 
– precis som vi skulle se om vi tittar 
ner från himlen.  

De infraröda satellitbilderna inne
håller data som är mest användbar för 
forskare, myndigheter och skogsbolag. 
Med infraröda bilder går det att skilja 
på olika typer av vegetation. 

Allting på marken reflekterar olika 
våglängder till satelliten. Med hjälp 
en avancerad sensor på satelliten kan 
våglängderna brytas ner till olika 
numeriska värden som analytiker i sin 
tur kan använda för att skilja olika 
typer av vegetation åt. En expert kan 
då avgöra om det är barr eller löv

Satellitbilder som täcker hela Sverige finns tillgängliga från de se-
naste 40 åren. De är lätta att hämta via Internet och kan användas 
kostnadsfritt av alla, såväl privatpersoner, myndigheter och företag 
som skolor och forskningsinstitutioner. Databasen heter Saccess och 
drivs av Lantmäteriet. 

t

skog, om en skog är ung eller gammal 
och de kan också se om skogen har 
drabbats av skadedjur. Detta är viktiga 
data för skogsägare. 

Mer än 80 procent av alla bilder 
som finns i databasen kommer från 
den franska satelliten SPOT 5. Göte 
och hans kollegor kontaktar tidigt på 
våren de franska teknikerna för att be 
dem att programmera satelliten så att 
den tar bilder under vegetationsperio
den. Det är också viktigt att det inte 
är några moln mellan satelliten och 
jorden när bilden tas. Moln hindrar 
sensorn från att reflektera de infra
röda vågorna från marken precis på 
samma sätt som de skymmer den 
naturliga sikten för färgbilderna.  

För att täcka hela Sverige med 
bilder av vegetationen i landet är 
Sverige uppdelat i fem distrikt, från 
norr till söder. 

i början av maj börjar SPOT satelli
ten ta bilder från Skåne. Allt eftersom 
snösmältningen och lövsprickningen 
går norrut så registreras nya områden. 
Längst norrut kommer de första 
bilderna i mitten av juni. Successivt 
med att träden fäller sina löv längre 
och längre söderut stoppas program
meringen i de olika distrikten. I början 
av september stoppas programme
ringen i norra Sverige och de sista 
bilderna av Skåne kommer i slutet av 
september. 

– Vi får data direkt från fransmän
nen. När bilden uppfyller villkoren i 
fråga om molnighet och registrerings
tidpunkt behöver vi inte göra någon
ting ytterligare åt den mer än att 
korrigera bilden och lägga in den i 
Saccess, berättar Göte Rönnbäck. 

SPOT 5 skickar bilder som är sex 
gånger sex kilometer stora där varje 

södra sverige och norra danmark. bilder från databasen saccess kan hämtas gratis av alla som bor i norden.
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pixel på bilden motsvarar 10 meter 
på marken. Men det som är speciellt 
med satelliten är att den har en sensor 
som har ett mellaninfrarött band som 
användarna i Sverige behöver. Men 
den här sensorn är väldigt dyr och det 
finns få satelliter som har den utrust
ningen.

– Enligt fransmännen fördubblar 
den infraröda sensorn kostnaden för 
satelliten, berättar Göte Rönnbäck. 
Han berättar också att de senare 
SPOTsatelliterna (6 och 7) inte 
försågs med den sensorn just för att 
den är för dyr. 

I början av augusti börjar de gå 
igenom bildmaterialet som fransmän
nen levererat. Vilka områden är 
täckta? Vad är det som saknas? Varje 
år behöver analytikerna ta in omkring 
40 bilder från andra satelliter. Det 

finns då två andra satelliter som de 
kan söka data från; den amerikanska 
satelliten Landsat och den indiska 
IRSsatelliten. 

fram emot november har Metria 
och Lantmäteriet en ganska bra bild 
av vad som kan användas av de data 
som de har samlat in. Då börjar de 
skapa mosaiken av Sveriges landyta 
vilket är det som används av skogsbo
lag, myndigheter och forskare. Det är 
ur den här mosaiken som det går att 
se hyggen och upptäcka lövröjnings
behov eller studera miljöförändringar 
i Sverige. 

– Det finns två mosaiker, den ena är 
skogsmosaik, den andra är i naturliga 
färger, en som inte används av exper
terna utan mer för att det är en snygg 
bild. 

I slutet av december ska allt levere
ras till Saccess. Men redan innan dess 
kan Lantmäteriet öppna och släppa in 
dataanvändare i Saccess. 

– Alla scener vi korrigerar lägger vi 
kontinuerligt in i Saccess. Skogsstyrel
sen brukar höra av sig för att veta vad 
vi har korrigerat och vad de kan börja 
använda i sitt system. 

Metria lägger in, systemkorrigerade 
bilder, inte helt rå data utan de har 
tagit hänsyn till satellitens position, 
höjd, tidpunkt, solvinkel, och korrige
rat dessa så att alla bilder ser ut som 
om de togs rakt ovanifrån. Den nya 
årsbilden skickas därefter till Thomas 
Karlsen Andersson på Lantmäteriets 
kontor i Kiruna. Då är pusslet av 
Sverige klart. 

Sen ska den korrigeras ytterligare 

FAkTARUTA SWIR-SENSOR:
En sensor som är känslig för ljus inom de 
infraröda våglängderna används för att mäta 
vegetationen  på marken. Det infraröda ljuset 
är osynligt för de mänskliga ögat men en 
sensor kan avläsa det solljus som reflekteras 
av träd och annan vegetation. Infrarött ljus är 
särskilt viktigt för att skilja olika typer av 
vegetation åt eftersom de reflekterar tillbaka 
den typen av ljus på ett mer varierat sätt än 
vad som är fallet med det ljus som är synligt för 
mänskliga ögat.

innan den blir tillgänglig för använ
dare. Men detta gör systemet automa
tiskt hos Lantmäteriet. Bilderna blir 
då kartriktiga och alla pixlar hamnar 
på korrekt geografisk position. 

– Den blir lika korrekt som en 
karta. Det går då att mäta avståndet 
mellan två olika objekt och ta ut 
koordinater ur bilderna. När använ
darna, proffsen, tar in bilden i sitt 
GISsystem kan de få in varenda 
detalj i kartan. De kan också lägga in 
andra datakällor som vägar, byggom
råden, skogar, gruvor, vattenledningar 
på kartan, förklarar Thomas Karlsen 
Andersson. 

den vanliGaste fråGan Thomas 
får svara på från användarna är hur de 
ska kunna öppna bilden i sin dator. 
Kartorna levereras både i speciella 
filformat, avsedda för geografiska 
analysverktyg och i bildformat som 
alla datorer kan läsa. 

– Sen är det en del som vill veta 
hur man får använda bilderna. Får jag 
publicera den i en vetenskaplig 
rapport, på en hemsida etc. Generellt 
är det så att om de inte ska använda 
den kommersiellt så går det bra att 
bara använda den. Men man har inte 
rätt att göra produkter av dem och 
sen själv sälja bilderna. 

Sedan 2007 finns en årlig täckning 
av hela Sveriges landareal under 
vegetationsperioden maj till septem
ber. Men på Lantmäteriets hemsida 
finns även satellitbilder över Sverige 
från 1970talet, 1980talet, millennie
skiftet och 2005. 

Det tog många år för forskare, 

myndigheter, utvecklare och använ
dare att övertyga politiker om nyttan 
av att Sverige skulle ha en nationell 
databas för satellitbilder. 2007 bevil
jade regeringen anslag till en satellit
bildsdatabas och sedan 2008 har 
Lantmäteriet fått särskilda anslag för 
att driva databasen. Idag finns 2600 
användare som sammanlagt har 
laddat ner mer än 30 000 enskilda 
produkter från Saccess. 

Även om det idag är främst skogs
sektorn som har nytta av Saccess 
förutser analytiker att användningen 
av fjärranalys kommer att kunna 
breddas med de nya satelliterna som 
planeras sändas ut 2013. Med bättre 
täckning kommer fler molnfria bilder 
att finnas tillgängliga. Istället för en 
karta per år, som är det som Lantmä
teriet och Saccess har idag, skulle det 
vara möjligt att få två, tre eller fyra 
kartbilder varje år. 

thomas karlsen andersson, lantmäteriet i kiruna.
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rymdstyrelsen ansvarar för den svenska 
satellitbaserade fjärranalysverksamheten och 
verkar för att olika intressenters verksamhet på 
fjärranalysområdet samordnas i nationella, 
bilaterala och internationella samarbeten. Rymd-
styrelsen representerar för närvarande Sverige i de 
flesta europeiska sammanhang där Copernicus 
diskuteras. 

försvarsmakten använder satellitbilder inför 
insatsplaneringar, vid det operativa genomförandet 
av internationella insatser, samt för underrättelsein-
formation. Ofta används satellitbilder i kombination 
med annan geografisk information och befintligt 
kartmaterial. 

sveriGes meteroloGiska och hydrolo-
Giska institut (smhi) är den nationella 
vädertjänsten vars verksamhet inkluderar väder-
prognoser, observation, statistik och bearbetningar 
inom meteorologin och klimatologin. Som expertor-
gan inom områdena meteorologi, hydrologi, 
oceanografi och klimatologi bedriver SMHI även 
forskning. Satellitdata inom meteorologin är 
väletablerade och har använts sedan många 
decennier för prognosarbete, klimatstudier och inom 
områdena oceanografi och speciellt hydrologi.

skoGsstyrelsen använder fjärranalys i sin 
basverksamheten för att se över återväxten av skog 
i landet. Satellitdata har sedan 1999 utgjort grunden 
för kartering och uppföljning av de 250 000 ha skog 
som avverkas varje år i Sverige. Satelliternas styrka, 
att kunna täcka stora områden varje år med färska 
bilddata, används för att fastställa var och när de nya 
avverkningarna gjorts, vilken areal de har samt vilket 
område de berör. Informationen utgör grunden för 
den uppföljningen av återplanteringen av skog.

naturvårdsverket använder fjärranalys för 
att beskriva vegetation i skyddade områden genom 
satellitdata från kNAS (kontinuerlig naturtypskarte-
ring av skyddade områden). Inom miljöövervak-
ningsprogrammet används satellitdata som 
huvudkälla i programmet om våtmarkernas funktion 
och tillstånd, liksom för övrig miljöövervakning. 

kustbevakninGen använder satellitbaserad 
fjärranalys för miljöövervakande ändamål inom 
ramen för sina uppgifter. Dessa består i att bedriva 
sjöövervakning, att ansvara för miljöräddningstjäns-
ten till sjöss, att utföra och ha beredskap för 
räddningsinsatser till sjöss samt att ha förmåga att 
förebygga, motstå och hantera krissituationer. 

RyMDPROGRAM I SVERIGE
I Sverige samarbetar 11 myndigheter inom nationella samverkansgruppen.

lantmäteriet arbetar med satellitburen 
fjärranalysverksamhet främst i databasen Saccess. 
Tillsammans med Metria förser de databasen med 
nya satellitbilder över Sverige varje år. Databasen 
innehåller en landstäckning av Sverige för varje 
årtionde sen 1970-talet och framåt och är ett verktyg 
för till exempel jord- och skogsbruk, miljöanalyser 
och planering, men också för intresserad allmänhet.

myndiGheten för samhällets säkerhet 
och beredskaP (msb) använder sig av globala 
övervakningssystem, jordbundna och satellitburna, 
som strategiska instrument för attt få lägesbeskriv-
ningar före, under och efter en händelse. Tillgång till 
information i realtid är av central betydelse för 
insatser och beslut vid naturkatastrofer och kriser 
som kan drabba människor och miljö. 

statistiska centralbyrån (scb) har sedan 
1970 publicerat statistik som beskriver markanvänd-
ningsutvecklingen inom tätorter, där en av de mest 
efterfrågade delarna har varit grönytornas föränd-
ringar. Ursprungligen gjordes studierna utifrån 
flygbildtolkning. Idag används data från satelliter. 
ScB har i samarbete med Metria arbetat fram en 
metod för att fånga markanvändningen i tätorter och 
följa förändringar av markslagen via satellitdata från 
Saccess-arkivet i kombination med GIS-skikt över 
olika registerdata.

sveriGes lantbruksuniversitet (slu) är 
ett universitet som förutom forskning och undervisning 
även har till uppgift att bedriva så kallad fort löpande 
miljöanalys (Foma). En viktig del av den verksamheten 
är Riksskogstaxeringen, en stickprovs undersökning 
där 10 500 provytor mäts i fält varje år. Data från 
Riksskogstaxeringen används även tillsammans 
med satellitbilder för att regelbundet framställa 
rikstäckande geografiska databaser över Sveriges 
skogsresurser. Bearbetningen sker endast för de 
områden som är skog, skogklädd sankmark och 
fjällskog enligt vägkartan.

vetenskaP och forskninG. Data från 
jordobservationssatelliter används inom ett flertal 
forskningsområden. En mycket stor andel av de 
jordobservationssatelliter som sänds upp är 
experimentella och har ofta nya instrument ombord 
för att göra nya mätningar av egenskaper på jorden 
och som är avsedda att fungera några få år. 
Satellitdata har använts inom forskning för att mäta 
polarisarnas höjd, mäta ozon i atmosfären, studera 
polarisarnas utbredning, ta fram regionala modeller 
för koldioxidutbyte mellan vegetation och atmosfär, 
geologiska studier, mäta vattenkvalitet i sjöar och 
hav, samt kartering av vegetation och vegetations-
förändringar, till exempel för att studera ändring av 
trädgränsen, avskogning, eller ökenspridning. 
Samhällsutveckling och utbredning av urbana 
miljöer och studier av megastäder är andra 
forskningsområden. Det finns även många andra 
forskningsområden internationellt där fjärranalys 
används, som till exempel mäta salthalter, geodesi 
och oceanografi. 
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Samhällsfunktioner som berörs av fjärranalysverksamhet och de svenska 
myndigheter som styr, tillhandahåller eller använder rymdinfrastruktur.

Det europeiska rymdorganet, ESA, har i decennier 
koordinerat det europeiska fjärranalysprogrammet. 
Under senare år har även EU tillsammans med ESA 
initierat och finansierat ett omfattande samarbets-
program för fjärranalys – copernicus (copernicus.eu).
 
Copernicus samlar in data från satelliter, flygplan, 
stationer på marken eller i havet som i sin tur kan 
användas för olika ändamål och av myndigheter, 
organisationer eller företag. Följande områden är 
exempel på användare av fjärranalys idag:
1.  Land (Skogsstyrelsen och SLU)
2.  krishantering och katastrofer (MSB)
3.  Hav och sjöar (driftsmodeller för oljeutsläpp,  
 övervakning av is, isberg, vattenkvalitet,  
 algblomning)
4.  Luften (luftkvalitet i tätorter och trafikmiljö)
5.  klimattjänster (SMHI, meteorologi och  
 oceanologi)
6.  Säkerhetsaspekten (militära underlag för  
 internationella insatser samt underrättelse-
 verksamhet, gränsbevakning och flykting-
 strömmar)
 
Det europeiska fjärranalysprogrammet copernicus 
stödjer en mängd olika områden som miljöskydd, 
stadsförvaltning, regional och lokal planering, 
jordbruk, skogsbruk, fiske, hälsa, transport, klimat-
förändringar, hållbar utveckling, räddningstjänst och 
turism.
 

Fjärranalyssamarbetet består av ett nätverk av 
sensorer på marken, till sjöss och i luften som är 
kopplas ihop med data från satelliter i rymden. 
Fjärranalystjänsterna förser beslutsfattare och 
myndigheter med tillförlitlig information för att de i sin 
tur ska kunna utveckla till exempel miljölagstiftning 
och miljöpolitik eller ta fram beslutsunderlag i händelse 
av naturkatastrofer eller andra kriser som drabbar 
människor och miljö i Europa.
 
Europeiska rådet, med EU:s stats- och regerings-
chefer, enades i februari 2013 om en sjuårig finan si-
ering av EU:s miljö- och övervakningsprogram. I detta 
ingår stöd till copernicus. Medlen kommer även att 
förbättra tillgången till global miljödata.
 
Den långsiktiga politiska ambitionen på europeisk 
nivå ska garantera en kontinuerlig dataförsörjning 
och det är en förutsättning för långsiktig och korrekt 
analys. Detta har i sin tur resulterat i ett utvecklings-
program för fjärranalystjänster i Sverige såväl som i 
övriga Europa. För att garantera en långsiktig verk- 
 samhet har rymdsamarbetet i Europa kommit överens 
om att betala för satellitprogrammet i copernicus. I det 
ingår byggandet av, programmering och uppskjut-
ning av Sentinel-satelliterna och instrument till 
dessa. Den första Sentinelsatelliterna planeras att 
komma upp i omloppsbana över jorden i slutet av 
2013. Det finns i dagsläget planer på att kontinuerligt 
skicka upp nya Sentinelsatelliter fram till 2020.

fjärranalys inom euroPa

Katastrof-
övervakning

Meteorologi/
klimat

Miljö-
övervakning

Forskning/
innovation

Rymdstyrelsen

SMHI

Sjöfartsverket IRF

SLU

Övrig akademi 

FOIHavs- och vattenmyndigheten

Naturvårdsverket

Länsstyrelserna

Lantmäteriet

Jordbruksverket

Skogsstyrelsen

Vetenskapsrådet

Vinnova

SCB

Utbildningsdepartementet

Försvarsdepartementet (UD)

Miljödepartementet 

Näringsdepartementet 

Socialdepartementet 

Landsbygdsdepartementet 

Finansdepartementet 

REGERINGSKANSLIET:

översikt av fjärranalysProGrammet
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Rymdstyrelsen, Box 4006, 171 04 Solna, 
E-post: rymdstyrelsen@snsb.se, telefon: 08-627 64 80

Satellitdata är en etablerad del av vårt samhälle och en del av vår 
moderna infrastruktur. Alltfler svenska företag och organisationer ser 
nyttan av att använda satellitdata. Dessutom är fjärranalys ett brett 
forskningsområde. Den här skriften ger konkreta exempel på hur 
 satellitdata används i Sverige och utomlands.

Rymdstyrelsen ansvarar för all statligt finansierad nationell och inter-
nationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. 
Myndigheten arbetar aktivt med att stödja forskning, användning och 
utveckling av satellitbaserad fjärranalysverksamhet. 

Bi
ld

en
 ä

r e
n 

sa
te

llit
bi

ld
 a

v 
is

pa
rti

kl
ar

 i A
rk

tis
ka

 h
av

et
. C

op
yr

ig
ht

: N
AS

A/
U

SG
S.


