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Abstract	  
Sea-level rise is a direct result of global warming. In the future, large coastal areas will 
be greatly affected by this phenomenon all over the world. In this thesis, the method is 
to assess the size of the potential area influenced by sea-level rise along the coast of 
Gotland. Methods used are literature studies and GIS-analysis. The aim of this thesis is 
to investigate how Gotland’s shore meadows and coastal areas will be affected by a sea-
level rise in the year 2100 and find out possible consequences that could follow. Also, a 
comparison is made between digital elevation models of three different resolutions, 2 m, 
10 m and 50 m, to find out which resolution that is the appropriate to assist studies like 
this in the future. 
The results show that in case of a sea-level rise with 1 m 97 % of the shore meadows 
will disappear and in case of a sea-level rise with 2 m 99 % of the shore meadows will 
disappear. For these important land areas to be preserved and recreated the land use 
must be modified for this purpose. The comparison between the different digital 
elevation models shows that a resolution of 50 m is not appropriate for this kind of 
study but a resolution of 10 m is acceptable when no better resolution is available. The 
coast of Gotland is a popular living area and many small communities lie there. Many 
of these areas are at risk of being affected by future sea-level rise and this threat must be 
taken seriously by the municipality of Gotland. 
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Sammanfattning	  
Den globala havsnivåhöjningen är en direkt följd av den globala uppvärmningen och 
kommer i framtiden påverka stora områden i kustregionen. Syftet med detta arbete är 
att öka förståelsen samt se hur Gotlands strandängar samt kustområden kan påverkas av 
havsnivåhöjningen år 2100 och se vilka eventuella följder detta kan leda till. Metoderna 
som har använts är GIS-analys och litteraturstudier. Höjdmodeller med olika upplösning 
jämfördes även för att undersöka vilka som lämpar sig till en liknande analys inför 
framtida studier. Resultatet visar att vid en havsnivåhöjning på 1 m kommer 97 % av 
strandängarna försvinna och vid en havsnivåhöjning på 2 m försvinner 99 % av de 
gotländska strandängarna. För att nybildande av strandängar kring kusten ska vara 
möjligt så krävs en markanvändning som stödjer detta i form av bete och slåtter. 
Jämförelsen mellan de olika höjdmodellerna visar att en upplösning på 50 m inte lämpar 
sig för en studie av detta slag men en upplösning på 10 m kan användas om en 
höjdmodell med bättre upplösning inte är tillgänglig. Kring kusten finns många bostäder 
och samhällen som kommer drabbas till stor del vid en havsnivåhöjning på 2 m och 
detta bör tas på stort allvar. Planering samt åtgärder kring denna problematik i framtiden 
bör prioriteras av Region Gotland. 
 
 
Nyckelord: Havsnivåhöjning, klimatförändring, Gotland, GIS, strandäng, kustområden. 
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1.	  Introduktion	  

Detta arbete är utfört på uppdrag av länsstyrelsen på Gotland för att fördjupa förståelsen 
kring de gotländska strandängarnas påverkan av havsnivåhöjningen i framtiden. 
 
Den globala klimatförändringen är ständigt aktuell och forskning görs kontinuerligt för 
att öka förståelsen kring hur framtidens klimat kommer att se ut. Klimatsystemet 
påverkas av ett flertal olika samverkande processer. Undersökningar för att förstå hur 
framtida klimat kommer att se ut blir därför väldigt komplexa (Baker & McGowan, 
2013). Den stora bidragande faktorn bakom den globala klimatförändringen är främst 
utsläpp av växthusgaser från människan. Hur världens beslutsfattare kommer att hantera 
denna utmaning bestämmer till stor del hur framtidens klimat kommer att utvecklas 
(The World Bank, 2012).  
 
Den globala havsnivåhöjningen är en direkt följd av det varmare klimatet och kan 
komma att påverka hela Jordens vattenbalans på en stor skala. En stor del av Jordens 
befolkning bor i låglänta områden nära kusten där även många stora städer ligger, vilket 
gör dessa områden sårbara vid en havsnivåhöjning i framtiden. Det är därför viktigt att 
inse den problematik som kan uppstå i dessa områden och planera bebyggelse och 
infrastruktur därefter, för att minska de negativa konsekvenserna av en stigande 
havsnivå inför framtiden (Nicholls et al, 2011). 
 
Gotland är en ö, vilket gör påverkan från havet runt omkring stor i ett framtida klimat, 
främst vid av en havsnivåhöjning. Längs Gotlands kust finns ett flertal strandängar som 
anses ha stora naturvärden då de har ett rikt fågelliv (Gotlands länsstyrelse, 2007). Då 
strandängar finns i låglänta områden nära kusten så riskerar stora delar av dessa att 
översvämmas och försvinna, vilket kommer att påverka fågellivet och naturvärdena på 
Gotland i framtiden. 
 
Gotlands kustzon är attraktiv utifrån flera olika intressen såsom turism, vindbruk, kultur 
och bebyggelse, och dessa måste samsas på detta begränsade område (Region Gotland, 
2010).  Då det är kustzonen som riskerar att översvämmas i framtiden så är det viktigt 
att ha en beredskap från region och länsstyrelse som fastställer en plan över hur denna 
problematik ska hanteras. För att säkerställa överlevandet utav de gotländska 
strandängarna bör dessa undersökas och en plan utarbetas för biotopens överlevnad på 
Gotland. 
 

1.2	  Avgränsningar	  
Arbetet avgränsas geografiskt kring Gotland. Inom ett tidsperspektiv avgränsas arbetet 
fram till år 2100. Detta är främst då detta är en tidsrymd som är väl utforskad och 
används i en stor del studier inom detta område. Det finns således en stor mängd 
användbara källor kring denna tidsrymd som ligger till grund för valet av denna 
avgränsning. 
 

1.3	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Mitt syfte med detta arbete är främst att se hur Gotlands strandängar samt kustområden 
kan påverkas av havsnivåhöjningen år 2100 och se vilka eventuella följder detta kan 
leda till. Vidare tänker jag utvärdera regionens planer och reflektera över deras 
beredskap inför framtida problematik kring en ökande havsnivå. Jag vill genom detta 
arbete bidra till en större förståelse för hur klimatförändringen kan påverka Gotlands 
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kust och strandängar. En vidare del av arbetet är att undersöka hur digitala höjdmodeller 
med olika upplösning lämpar sig till en sådan undersökning, för att underlätta framtida 
studier. 
 
 
Mina frågeställningar är följande: 
 

• Hur stor kommer havsnivåhöjningen vara kring Gotland år 2100? 
• Hur stor procent av de gotländska strandängarnas yta riskerar att översvämmas 

till år 2100? 
• Skiljer sig resultaten för höjdmodeller med 2 m, 10 m respektive 50 m 

upplösning? 
• Vilka är de mest sårbara områdena kring kusten? 

 

1.4	  Definitioner	  
Slåtter - skörd av vallväxter till hö som föda för kreatur.  
Strandäng - tidvis översvämmad äng vid sötvattens- och havsstrand. 
Strandförskjutning - strandlinjens höjdlägesvariation sedd i ett längre tidsperspektiv, 
hundratals eller tusentals år. 
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2.	  Bakgrund	  	  

2.1	  Gotland	  

Figur	  1.	  Översiktskarta	  över	  Gotlands	  geografiska	  läge.	  Kartan	  visar	  även	  tätorter	  samt	  
markanvändning	  i	  regionen	  (Egenproducerad	  karta,	  2013).	  

	  
Gotland ligger i mellersta Östersjön och är Sveriges största ö. Kustlinjen är 77 mil lång, 
vilket gör att påverkan från havet är stor. Turismen är en viktig näring, vilket bidrar till 
att befolkningen ökar markant på somrarna. Den permanenta befolkningen på Gotland 
är cirka 57 000 människor och ön tar varje år emot cirka 800 000 besökare. De mest 
attraktiva och mest besökta turistområdena på Gotland ligger längs med kusten 
(Gotland.se, 2013, Svenskaturistföreningen.se, 2013).  Intresset för att bygga bostäder 
och fritidshus, men även för att utöka vindkraften på Gotland, ökar längs med 
kustzonen. Många av Gotlands största bevarandevärden lokaliseras även kring kusten 
vilket gör att flera intressen måste samsas på denna begränsade yta. Det är just kusten 
som riskerar att påverkas mest utav den klimatförändring och, till följd, 
havsnivåhöjning i framtiden, vilket gör det till ett viktigt område att belysa för att 
säkerställa att Gotland inte förlorar sina mest betydande värden (Region Gotland, 2010). 
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2.2	  Klimatförändring	  
Den klimatförändring som pågår idag är med stor sannolikhet till stor del orsakad av 
antropogen påverkan då den inte kan förklaras helt av naturliga variationer i Jordens 
klimat (Crowley, 2000). Under den industriella revolutionen påbörjades användningen 
av fossila bränslen i större omfattning än tidigare vilket gav upphov till ökade utsläpp 
av växthusgaser. Den allt större mängden växthusgaser i atmosfären har lett till en 
förstärkt växthuseffekt där inkommande värmestrålning från solen stannar längre i 
atmosfären och ger upphov till varmare temperaturer och vidare en global uppvärmning 
(FN:s klimatpanel, 2007). 
 
Koldioxid är en av de gaser som ökar mycket i atmosfären och anses vara den viktigaste 
antropogena växthusgasen för klimatsystemet i nuläget. Andra viktiga växthusgaser i 
atmosfären är vattenånga och metan (FN:s klimatpanel, 2007). Mängden koldioxid i 
atmosfären var under förindustriell tid cirka 278 ppm och har ökat till över 391 ppm, 
uppmätt hösten 2012. Dagens koldioxidkoncentrationer anses vara de högsta på 15 
miljoner år enligt paleoklimatologiska och geologiska studier. Till följd av den större 
andelen växthusgaser i atmosfären ökar temperaturen och idag är medeltemperaturen 
0,8°C högre än förindustriella nivåer. Många länder i världen har satt upp målet att 
stoppa den globala uppvärmningen vid 2°C då det anses vara den gräns som om den 
överskrids kan leda till riskabla påföljder för flera samhällen och ekosystem. För flera 
utvecklingsländer och små ögrupper så förmodas det dock att en temperaturhöjning på 
cirka 1,5°C räcker för att deras landområden och till följd deras befolkning skall 
påverkas av negativa påföljder av det varmare klimatet (The World Bank, 2012). 
 
Den globala uppvärmningen är inte uniform i sin styrka över Jorden utan skiljer sig 
mellan olika platser på Jorden. Studier inom området visar att större uppvärmning sker 
på höga latituder och närmare polerna och det är även i dessa områden som de stora 
inlandsisarna ligger. Om dessa smälter kan det leda till en global påverkan i form av 
havsnivåhöjning och eventuellt skillnader i havscirkulationen. Medeltemperaturen i 
Arktis har som exempel på detta ökat dubbelt så mycket som det globala medelvärdet 
de senaste 100 åren (FN:s klimatpanel, 2007). 
	  

2.3	  Havsnivåhöjning	  	  
En följd av den globala uppvärmningen är att glaciärer och stora inlandsisar så som de 
på Antarktis och Grönland smälter och bidrar till en stigande havsnivåhöjning. 
En betydande del av den förhöjda havsytan är även på grund av termisk expansion, som 
är den process som sker då vatten värms upp och till följd expanderar. Termisk 
expansion har under de senaste tio åren varit den största källan till havsnivåhöjningen 
(Salomon et al., 2009). 
 
Den globala havsnivåhöjningen som omnämns här är ett medelvärde av den 
havsnivåhöjning som sker över hela Jorden då den inte är uniform i sin storlek. Det 
beror på att det finns regionala variationer i Jordens gravitationsfält som leder till att 
olika områden påverkas i olika stor omfattning av en förändring i havsnivån. Hur stor 
havsnivåhöjningen är i praktiken är alltså olika beroende på var mätningarna är gjorda 
på Jorden (Bamber et al., 2009). I motsats till hur uppvärmningen är utbredd över 
Jorden så visar studier att platser lokaliserade vid låga latituder riskerar att få en något 
större havsnivåhöjning än medelvärdet och en lägre havsnivåhöjning ä medelvärdet vid 
höga latituder. Områden nära ekvatorn, som till exempel tropikerna, anses kunna få en 
cirka 20 % större havsnivåhöjning än det globala medelvärdet (The World Bank, 2012). 
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Den globala havsytan har i genomsnitt stigit med 1,8 mm per år under perioden 1961-
2003. De senaste tio åren under denna mätperiod ökade hastigheten och mellan 1993-
2003 steg havsnivån med 3,1 mm per år. Ökningens ursprung är inte klargjord så det är 
inte utrett om detta är en naturlig variation eller en mer långvarig trend (FN:s 
klimatpanel, 2007). Information om den stigande havsnivåns hastighet år 2003-2013 är 
svårt att finna men under 2013 kommer IPCC släppa en ny rapport (AR5) som med stor 
sannolikhet kommer innehålla denna information. 
 

2.4	  Havsnivån	  i	  framtiden	  
Den framtida havsnivåns ökning beror främst på hur den globala uppvärmningen ter sig 
och hur människan hanterar användningen av fossila bränslen och utsläpp av 
växthusgaser i atmosfären (Church et al., 2001). Jordens klimatsystem är väldigt 
känsligt för mängden växthusgaser i atmosfären. Det är därför av stor vikt att ha 
förståelse för hur stor mängd som i framtiden kommer att finnas i atmosfären för att 
inse hur de kan påverka Jordens klimat (Solomon et al., 2009). 
 
En av de största osäkerheterna kring havsnivåhöjningar i framtiden är hur de stora 
inlandsisarna på Grönland och Antarktis kommer att reagera på den globala 
uppvärmningen. Sedan tidigare är det känt att isarna har fluktuerat i storlek tidigare i 
historien men förståelsen för deras dynamik är relativt okänd, vilket gör 
framtidsscenarier rörande globala havsnivåförändringar problematiska (Willis & 
Church, 2012). 
 
För att öka förståelsen för framtida klimat och följder utav våra utsläpp av växthusgaser 
så har man skapat utsläppsscenarier som man använder sig av för att göra modeller över 
framtiden. Utsläppsscenarierna beskriver framtida utsläpp av växthusgaser samt andra 
föroreningar i atmosfären. De baseras på en serie antaganden om bakomliggande 
faktorer så som bland annat ekonomisk utveckling, teknologiska framsteg och 
befolkningsökning.  
Modellering av framtida klimat är väldigt komplext då klimatsystemet påverkas av så 
många olika processer och kan inte ses som absoluta framtidsscenarier. Modellering 
hjälper dock till att fördjupa förståelsen över hur framtidens klimat kan se ut (The 
World Bank, 2012, FN:s klimatpanel, 2007). 
 
Utsläppsscenarierna används för att försöka framställa modeller över hur framtiden kan 
se ut beroende på människans agerade och naturliga processers samverkan. Idag anses 
den lägsta projektionen ange en havsnivåhöjning på cirka 0,5 m och den högsta vara 
kring ungefär 2 m år 2100 (Nicholls et al., 2011). 
I fall av en uppvärmning mellan 1,5 till 2 °C år 2100 så anses den globala 
havsnivåhöjningen kunna bli mellan 75-80 cm (Schaeffer et al., 2012 och Zecca & 
Chiari, 2012) men i fall av en temperaturökning på cirka 4 °C till år 2100 så riskerar 
havsnivån att stiga upp mot 2 m (Nicholls et al., 2011, Vermeer & Rahmstorf, 2009, 
Willis & Church, 2012, The World Bank, 2012). 
 

2.5	  Regionala	  havsnivåhöjningar	  
Den globala havsnivåhöjningen kommer påverka kuststräckor över hela Jorden på olika 
sätt då skillnader i topografi och regionala skillnader i Jordens gravitationsfält 
möjliggör detta (Rahmstorf, 2012, Bamber et al., 2009). För att kunna applicera 
havsnivåprojektionerna på regional nivå behövs mer kunskap för att förstå de stora 
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inlandsisarnas bidrag till havsnivåhöjningen. Förståelsen för hur isarna kommer att 
fluktuera i storlek över tid till följd av den globala uppvärmningen är ett relativt 
ostuderat område. Inför framtiden är det dock utav stor vikt att ha stor kunskap inom 
detta område då det ökar vår förståelse kring havsutbredningen samt Jordens framtida 
utseende (Willis & Church, 2012). Studier kring Östersjön visar att havsnivån stiger och 
att detta främst följer globala förändringar. Mera djupgående studier om huruvida 
havsnivån ökar mer eller mindre än medelvärdet globalt i Östersjön är svåra att finna 
men är viktiga inför framtiden (Omstedt et al., 2004). 
  
För att beräkna havsnivåhöjningens storlek i framtiden måste den glacialisostatiska 
landhöjningen även användas i analysen. Landhöjningen är en följd av att isen under 
förra istiden var så tjock och tung att landmassorna trycktes ner. Den glacialisostatiska 
landhöjningen är landmassornas väg tillbaka till sin ursprungliga höjd. Där landhöjning 
sker motverkar den havsnivåhöjningen i viss utsträckning vilket gör den till en viktig 
faktor att notera vid försök att förstå hur framtida havsnivåhöjningar kan se ut 
(Lantmäteriet.se, 2013). Landhöjningen på Gotland varierar mellan cirka 1,5 mm per år 
på norra Gotland och cirka 0,5 mm per år på södra Gotland (Ågren & Svensson, 2011). 
 

2.6	  Havsstrandängar	  	  
En flackt belägen fuktig gräsmark invid ett vattendrag, sjö eller kust är en strandäng. 
Utav naturliga betesmarker så är strandängar de mest produktiva. Det är till följd utav 
att strandängar årligen översvämmas, vilket gör att näringsämnen tillförs i marken och 
växter trivs bättre i omgivningen. Produktiviteten i landskapet är helt beroende av dessa 
näringsämnen som tillförs. På Gotland påverkar den höga kalkhalten från berggrunden 
vegetationens sammansättning på strandängen och gör miljön unik. Strandängar har 
varit betesmarker för boskap sedan människan började med djurhållning vilket är en 
bidragande orsak till att de existerar (Olsson, 2008).  
 
Strandängen är en naturbetesmark men anses även tillhöra naturtypen våtmark (Olsson, 
2008). Under sena Järnåldern användes naturbetesmarker som betesmark för boskap 
men även som slåttermark för foder till boskapen. Naturbetesmarkerna har under lång 
tid hävdats av slåtter eller bete vilket i regel leder till en reduktion av näringsämnen i 
jorden då marken aldrig gödslats (Cousins & Eriksson, 2002). Strandängarna var 
tidigare vanligt förekommande då slåtterängsbruk användes i större utsträckning av 
jordbrukarna, men efter tidigt 1900-tal övergavs detta sätt att bruka jorden och övergick 
till modernare jordbruk. Det ledde vidare till att strandängar växte igen då de övergavs 
eller förvandlades till jordbruksmark (Alexandersson et al., 1986). 
 
Havsstrandängar är de strandängar som ligger i anslutning till en salthaltig vattenkälla. 
Då Östersjöns vatten är bräckt är de gotländska strandängarna havsstrandängar. 
Jordarterna på en strandäng består ofta utav en stor andel finkornig jord vilket påverkar 
växtmiljön till stor del då marken får en stor vattenhållande förmåga samt blir mer 
svårdränerad, se figur 2. Detta är en av de faktorer som definierar strandängen. Utan 
betande djur växer områdena lätt till, vilket gör att den speciella artsammansättningen 
som finns på strandängar skadas och strandängen växer till och omvandlas till en skog 
eller buskområde. Det främsta naturvärdet på havsstrandängen är fågellivet då flera 
fågelarter föredrar att häcka och använda strandängen som rastplats (Johansson et al., 
1986). 
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Figur	  2.	  En	  strandäng	  på	  Vivesholm	  i	  Sanda	  socken	  på	  Gotlands	  västra	  kust.	  	  
Lokalens	  placering	  visas	  i	  figur	  3.	  Foto:	  Boel	  Cedergren,	  2013.	  
	  
 
Gotlands länsstyrelse har genomfört strandängsinventeringar åren 1996, 2001 och 2006 
över vissa utvalda fågelarter som häckar på de gotländska strandängarna, se figur 3. År 
2006 upptäckte man en minskning med cirka 20 % jämfört med åren 1996 och 2001, 
men ursprunget till denna minskning är inte helt klarlagd. De fågelarter som enligt 
länsstyrelsens inventeringar riskerar att försvinna inom en snar framtid är vadarna 
brushane, sydlig kärrsnäppa och rödspov (Gotlands länsstyrelse, 2007). 
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Figur	  3.	  Lokaliseringen	  av	  de	  strandängar	  som	  inventerades	  av	  Gotlands	  länsstyrelse	  åren	  
1996,	  2001	  samt	  2006.	  Markeringen	  på	  västra	  Gotland	  illustrerar	  lokaliseringen	  av	  
strandängen	  i	  figur	  2,	  på	  Vivesholm	  i	  Sanda	  socken	  (Egenproducerad	  karta,	  2013).	  
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3.	  Metod	  

3.1	  Litteraturstudier	  
För att kunna genomföra en korrekt analys över havsnivåhöjningens påverkan i det 
geografiska informations systemet ArcGIS krävs det bakgrundskunskap om prognoser 
för havsnivåhöjningar och bakomliggande orsaker. Därför sammanställdes en 
kunskapsinsamling bestående av litteratur och vetenskapliga artiklar baserat på studiens 
avgränsningar. Databaserna som har använts för att söka fram vetenskapliga artiklar är 
Google Scholar och Web of Science, som båda är databaser som fokuserar på 
vetenskapliga artiklar. De sökord som vanligen använts i dessa databaser för att få fram 
relevanta artiklar har varit sea level rise, climate change, baltic sea och future sea level. 
 
Forskning kring klimatförändringar och havsnivåförändringar förnyas ständigt då ämnet 
är aktuellt i dagens läge. På grund av detta har fokus kring dessa ämnen varit att 
använda artiklar framställda år 2007 och framåt. Syftet har främst varit att använda 
artiklar från de senaste åren för att säkerställa deras relevans och uppvisa de nya resultat 
som forskningen visar. De vetenskapliga artiklar som använts är alla granskade och 
baserade på vetenskaplig metodik så de anses vara trovärdiga källor i en studie som 
denna. Andra källor som har använts är statliga rapporter samt fackböcker 
sammanställda av statliga organ och andra intresseorganisationer och bör anses 
trovärdiga och motiverade som källor då de baseras på vetenskaplig kunskap.  
Till följd av litteraturstudien så fastställdes de två scenarierna i denna studie till 1 m för 
det lägre och 2 m för det något högre scenariot för havsnivåhöjningar kring Gotland år 
2100. Den lägre havsnivåhöjningen fastställdes till 1 m då en havsnivåhöjning på 0,75 
m inte var möjlig av tekniska skäl. 
	  

3.2	  GIS-‐analysen	  
GIS-analysen i denna studie syftar till att visa hur stor påverkan två olika scenarier av 
framtida havsnivåhöjningar kan ge de gotländska strandängar som finns längs med 
kusten. Mjukvaran som används i analysen är programmet ArcGIS och de geografiska 
data som har använts är hämtat från Lantmäteriet. Material som har använts är en digital 
höjdmodell med upplösning 50 m, en digital höjdmodell med upplösning 2 m och en 
översiktskarta. Från länsstyrelsen på Gotland har geografisk vektordata erhållits som 
visar de strandängar som har inventerats under 1996, 2001 och 2006 (Gotlands 
länsstyrelse, 2007). 
 
Använda data har sökts fram genom Stockholms Universitets elektroniska 
kartavdelning, Geodataportalen i samarbete med SLU och från länsstyrelsen på 
Gotland.Metoden i arbetet grundar sig i att genom höjdmodellen belysa hur de två 
havsnivåscenarierna kan påverka Gotlands kust och identifiera framtida förändringar, 
och utifrån dessa resultat beräkna arean och identifiera läget av de strandängar som 
riskerar att översvämmas som följd. 
 
Den primära GIS-analysen är gjord utifrån höjdmodellen med upplösning 2 m. 
Höjdmodellen på 50 m har endast använts i analysen som jämförelse för resultatet utav 
höjdmodellen på  
2 m. Höjdmodellen på 10 m är utarbetad utifrån höjdmodellen på 2 m och redovisas 
därför inte i tabellen nedan. För att se flödesschema över GIS-analysen, se bilaga 1. 
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Geografiska	  data	   Upplösning	   År	  
GSD-‐Höjddata,	  grid	  50+	   50x50	  m/pixel	   Lantmäteriet,	  2010	  
GSD-‐Höjddata,	  grid	  2+	   2x2	  m/pixel	   Lantmäteriet,	  2012	  
Översiktskartan	   1:250	  000	   Lantmäteriet,	  2013	  
Skyddsvärden	  biologi	   Vektor	   Gotlands	  länsstyrelse,	  2013	  

Tabell	  1.	  Tabellen	  visar	  de	  data	  som	  har	  använts	  i	  GIS-analysen.	  
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4.	  Resultat	  

	  
Figur	  4.	  Påverkan	  på	  Gotlands	  kust	  av	  havsnivåhöjningar	  på	  1	  respektive	  2	  meter.	  Grunden	  
för	  resultatet	  är	  en	  höjdmodell	  med	  upplösningen	  2	  meter	  (Egenproducerad	  karta,	  2013).	  
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4.1	  Havsnivåscenarier	  
De områden kring kusten på Gotland som riskerar att översvämmas år 2100 enligt 
denna studie till följd av en havsnivåhöjning på 1 m är 22 428 863 pixelpunkter vilket 
motsvarar en area på 89,7 km2. Motsvarande resultat för en havsnivå på 2 m högre än 
idag visar att  
39 315 382 pixelpunkter översvämmas vilket ger en area på 157,3 km2, se figur 4. 
Dessa två scenarier över översvämmade landområden på Gotland motsvarar en area 
motsvarande cirka 2,9 % av Gotlands landarea för 1 m havsnivåhöjning samt cirka 5,0 
% av Gotlands landarea för 2 m havsnivåhöjning. 
 

4.2	  Påverkade	  strandängar	  
Länsstyrelsen på Gotland bidrog med vektordata över de strandängar som de har 
inventerat åren 1996, 2001 och 2006 (Gotlands länsstyrelse, 2007). Med hjälp av dessa 
data beräknades att de landbaserade strandängarna täcker en area på ungefär 1,59 km2.   
Vid en havsnivåhöjning på 1 m visar GIS-analysen att 1,54 km2 av strandängarna på 
Gotland översvämmas vilket motsvarar 97 % strandängsarean, se figur 5. 
GIS-analysen av en havsnivåhöjning på 2 m visar att 1,58 km2 av strandängarna 
översvämmas vilket är 99 % av den totala strandängsarean. 
 
	  
	  

	  
	  

Figur	  5.	  En	  havsnivåhöjning	  på	  1	  meter	  översvämmar	  97	  %	  av	  de	  gotländska	  strandängarna.	  
En	  havsnivåhöjning	  på	  2	  meter	  leder	  till	  att	  99	  %	  av	  strandängarna	  översvämmas.	  
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Figur	  6.	  En	  havsnivåhöjning	  på	  1	  respektive	  2	  meter	  och	  dess	  påverka	  Gotlands	  kust.	  
Lokaliseringen	  av	  de	  gotländska	  strandängarna	  visas	  i	  förhållande	  till	  denna	  förändring	  av	  
kuststräckan.	  Grunden	  för	  denna	  karta	  är	  en	  höjdmodell	  med	  upplösningen	  2	  meter	  
(Egenproducerad	  karta,	  2013).	  
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4.3	  Jämförelse	  mellan	  höjdmodeller	  	  
Under denna studie gjordes en jämförelse mellan tre höjdmodeller med olika 
upplösning för att kartlägga vilken av dessa som är lämpliga för en sådan analys 
gällande översvämmade strandängar. Jämförelserna var mellan resultatet från GIS-
analyserna på 2 m, 10 m och 50 m och visar att en analys på höjdmodellen på 50 meter 
och motsvarande analys på höjdmodellen på 2 m ger en skillnad på cirka 20 %, se tabell 
2. Det är en stor skillnad som uppvisar att 50 m är en för grov upplösning för en sådan 
analys. Resultaten från GIS-analyserna på 10 och 2 m modellerna ger ett mer likartat 
resultat. Det visar att en höjdmodell på 10 m hade varit riktigt att använda i en sådan 
analys om inte höjdmodellen på 2 m funnits tillgänglig.  
	  
	  
Höjdmodell:	  upplösning	   Scenario:	  1	  meter	   Scenario:	  2	  meter	  

2	  meter	   Översvämmat:	  97	  %	   Översvämmat:	  99	  %	  
	   Opåverkat:	  3	  %	   Opåverkat:	  1	  %	  
10	  meter	   Översvämmat:	  96	  %	   Översvämmat:	  99	  %	  
	   Opåverkat:	  4	  %	   Opåverkat:	  1	  %	  
50	  meter	   Översvämmat:	  78	  %	   Översvämmat:	  93	  %	  
	   Opåverkat:	  22	  %	   Opåverkat:	  7	  %	  
	   	   	  
Tabell	  2.	  Jämförelsen	  mellan	  de	  tre	  olika	  höjdmodellernas	  resultat.	  	  
	  
	  

4.4	  Sårbara	  områden	  kring	  kusten	  
GIS-analysen gällande sårbara områden kring Gotlands kust vid en havsnivåhöjning år 
2100 har utgått från det högre scenariot på 2 m. Då det är attraktivt att bo kring kusten 
och i dess närhet så är det en stor andel bebyggelse i form av fritidshus och permanenta 
bostäder som riskerar att drabbas av en översvämning år 2100.  
Tätorterna på Gotland riskerar att drabbas av den stigande havsnivån. Vid en 
havsnivåhöjning på 1 meter drabbas 4,6 %, och vid en havsnivåhöjning på 2 meter 
drabbas 8,0 % av tätortsarean av en översvämning, se figur 7. 
 

18



Havsnivåhöjningens påverkan på Gotlands kust och strandängar år 2100 

19	  

	  

	  
Figur	  7.	  Tre	  områden	  som	  riskerar	  att	  översvämmas	  vid	  en	  havsnivåhöjning	  på	  2	  meter.	  De	  
tre	  områdena	  är	  utvalda	  baserade	  på	  deras	  sårbarhet	  vid	  en	  sådan	  händelse.	  	  Områdena	  
innehåller	  alla	  tätort	  och	  bebyggelse	  som	  kan	  skadas	  allvarligt	  vid	  en	  havsnivåhöjning	  på	  2	  
meter	  (Egenproducerad	  karta,	  2013).	  
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5.	  Diskussion	  

5.1	  GIS-‐analys	  och	  problemlösning	  
Denna studie baseras helt på den höjdmodell som använts i GIS-analysen. Eventuella 
fel i denna reflekteras således direkt i resultatet av studien. Metoden i GIS-analysen var 
sådan att pixelvärden med värden 1 samt 2 (representerande 1 respektive 2 meters höjd 
över havet) får motsvara de två havsnivåhöjningarna. Detta kan leda till ett visst fel då 
låga områden utan närhet till havet enligt denna studie kan översvämmas av 
havsnivåhöjningen. Detta sker inte i någon stor utsträckning men förekommer på Fårö 
samt på de sydligaste delarna av Gotland. Detta bör dock inte påverka resultatet kring 
analysen av strandängarna i någon betydande utsträckning då dessa är belägna låglänt 
nära kusten.  
 
Vid arbetet med höjdmodellerna i upplösningen 2 och 10 meter så uppstod det problem 
vid lokaliseringen av kusten. Höjdmodellen med upplösning 10 meter utarbetades från 
höjdmodellen med upplösningen 2 meter. Områden ute till havs fick pixelvärden över 0 
vilket försvårade en analys gällande havsnivån med den aktuella metoden. Detta löstes 
då en avgränsning av kusten togs fram och applicerades på de två höjdmodellerna för att 
identifiera den egentliga kustlinjen. Kustlinjen som användes i arbetet togs från 
översiktskartan hämtad från Lantmäteriet. Då kustlinjen användes som avgränsning så 
bör det belysas att samtliga öar utanför Gotlands kust inte är med i analysen kring 
havsnivåhöjningen. På grund av detta kan resultatet till viss del påverkas men det är 
svårt att avgöra då inga beräkningar har gjorts på detta. Men en viss felmarginal kan 
finnas, vilket bör finnas i åtanke när resultaten granskas. Vid uträkningen över hur stor 
procent landarea som översvämmas vid de två scenarierna är beräkningarna gjorda 
utifrån pixelpunkter från höjdmodellen med upplösning 2 meter och kan innehålla vissa 
felmarginaler då öarna utanför Gotlands kust inte är medräknade i Gotlands totala 
landarea. 
 
Framtidsscenarierna gällande havsnivåhöjningen togs fram med tanke på de olika 
modellerna som fanns tillgängliga. Det lägsta scenariot valdes ut att bli 1 meter över 
den nuvarande havsnivån. Projektioner för framtiden visar att den lägsta förmodade 
havsnivåhöjningen riskerar bli 75-80 cm till år 2100 (Schaeffer et al., 2012 och Zecca & 
Chiari, 2012). Landhöjningen för hela Gotland är i medelvärde cirka 10 cm på 100 år. 
De höjdmodeller som användes i arbetet valdes på grund av begränsat lagringsutrymme 
och storlek vilket begränsade möjligheten att arbeta med förändringar på decimeternivå, 
utan var bara möjligt på skillnader i hela meter. På grund av detta avrundades det lägsta 
scenariot till en havsnivåhöjning på 1 meter. Det är dock viktigt att inse att en något 
större framtidsprojektion kan vara relevant i en sådan analys så att berörda instanser kan 
inse de följder som kan ske i fall av detta. 
Det högre framtidscenariot inför år 2100 är lagt på 2 meter över dagens havsnivå. Det är 
likt det lägre scenariot framtaget med hjälp av de tidigare studier som är gjorda och som 
tyder på en något högre havsnivåhöjning (Nicholls et al., 2011, Vermeer & Rahmstorf, 
2009, Willis & Church, 2012, The World Bank, 2012). 
 

5.2	  Strandängarnas	  framtid	  	  
Enligt denna studie är det upp mot 99 % av de gotländska strandängarna som riskerar 
att översvämmas till år 2100 till följd av en havsnivåhöjning. Detta skulle leda till en 
förlust av nästan samtliga strandängar på Gotland. Det i sin tur ger en minskad 
biologisk mångfald och till följd även ett minskat naturvärde längs med kusten.  
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Fågellivet som anses vara en stor källa till ökat naturvärde på de gotländska 
strandängarna riskerar att minskas eller till och med försvinna helt om strandängarna 
försvinner i framtiden.  
 
Havsnivåhöjningen kommer leda till en strandförskjutning som vid rätt åtgärder kan 
leda till nybildning av strandängsmarker. För naturlig nybildning av strandängar krävs 
dock en speciell typ av markanvändning. Det moderna jordbruket som används idag kan 
inte användas i detta syfte då det innebär stor andel gödsel tillförsel och en mer 
aggressiv metod jämfört med den som användes vid den tid då strandängarna bildades 
naturligt utav jordbruket (Alexandersson et al., 1986). Jordbruk i form av slåtter och 
över större markområden så som innan det moderna jordbrukets uppkomst skulle 
behövas. Den typen av markanvändning är dock inte ekonomiskt gångbart för en bonde 
i dag. Boskapsskötsel eller slåtter längs kuststräckor skulle kunna få strandängarna att 
restaureras i viss mån, men för att detta skall ske bör detta uppmuntras och stödjas av 
regionen som en viktig åtgärd av markägare och jordbrukare på Gotland.  
	  

	  
Figur	  8.	  Strandängs	  bete	  av	  får	  på	  Vivesholm	  i	  Sanda	  socken.	  Foto:	  Boel	  Cedergren,	  2013.	  

Längs med Gotlands kust finns idag flera bra exempel där boskap betar på 
strandängsområden, se figur 8, för att bevara denna tradition med strandängsbete samt 
för att hålla strandängarna öppna. En åtgärd för att behålla samt förbättra strandängarnas 
naturvärden är att röja undan skog för att öka arealen av strandängens öppna mark vilket 
i sin tur kan förbättra villkoren för strandängsfåglarna (Olsson, 2008). 
	  

5.3	  Höjdmodeller	  
Jämförelsen mellan de tre höjdmodellernas resultat i den aktuella strandängsstudien 
visade att det var stora skillnader i deras resultat. Höjdmodellen med upplösning 10 m 
var framtagen utifrån höjdmodellen på 2 m vilket uppenbarades i resultatet då deras 
resultat överensstämde bra. Den äldre höjdmodellen med upplösning 50 m var inte 
tillförlitlig i denna studie och visades ge en stor felmarginal med upp mot 20 % jämfört 
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med de andra. Den höjdmodellen bör därför undvikas i liknande studier i framtiden då 
resultatet kan bli missvisande.  
	  

5.4	  	  Planering	  och	  beredskap	  kring	  speciellt	  sårbara	  områden	  	  
Gotlands kustzon är väldigt attraktiv utifrån flera olika samhällsperspektiv. 
Bebyggelsetrycket för permanenta bostäder och fritidshus längs med kusten är högt och 
detta stora intresse delas även med turistnäring och delar av vindbruket (Region 
Gotland, 2010). Utifrån ses och definieras Gotland av dess kust och närhet till havet 
som har format landskapet och dess omgivningar. Stora värden för Gotland så som för 
kultur, fridluftsliv och natur hittas främst vid kusten, vilket har till följd att flera olika 
intressen måste samsas inom detta område. 
 
Vid en havsnivåhöjning och en resulterande strandförskjutning riskerar stora delar av 
dessa viktiga områden längs med Gotlands kust att översvämmas och eventuellt skada 
viktig bebyggelse och liknande. Friluftslivet bör inte skadas i någon större omfattning 
då nya kustområden kommer utvecklas och utgöra ny natur i de berörda områdena. Men 
bebyggelse och kulturområden kan skadas desto mer. Idag har regionen riktlinjer som 
säger att nybebyggelse enbart får ske i kustzonen på en höjd minst 2 meter över dagens 
havsnivå. I dessa beräkningar anser regionen att livslängden för bebyggelse är minst 
100 år. Livslängden för infrastruktur anses vara minst 50 år (Gotlands kommun, 2010).  
 
I dagens läge finns dock redan befintlig bebyggelse under 2 meter över havsnivån vilket 
kan få stora svårigheter vid en stigande havsnivå i framtiden. Enligt Bygg Gotland- 
översiktsplan för Region Gotlands från år 2010 (Region Gotland, 2010) så har frågan 
kring denna problematik inte diskuterats men skall tas upp i framtiden. En strategi för 
detta borde tas upp inom en snar framtid så att markägare och bostadsägare i 
översvämningsdrabbade områden i framtiden vet hur detta ska hanteras.  
 
Denna studie är avgränsad att hantera havsnivåförändringar fram till år 2100 men det 
bör poängteras att studier kring havsnivåförändringar i framtiden är något som det 
forskas på kontinuerligt. Studier i detta område utvecklas snabbt och förståelsen för hur 
inlandsisarna på Grönland och Antarktis kommer reagera på den globala 
uppvärmningen är fortfarande små (Willis & Church, 2012). Hastigheten i isarnas 
reaktioner på varmare temperatur samt fluktuationer i deras storlek är områden för 
pågående forskning. Då osäkerheten berörande framtida havsnivåhöjningar är stora bör 
högsta möjliga scenarier användas vid planeringen av kustnära områden för att 
säkerställa säkerheten. Det bör även belysas att även efter år 2100 kommer havsnivån 
med stor sannolikhet fortsätta öka, eventuellt med en högre hastighet (Meehl et al., 
2005). 
 
Då Gotland är ett av de mest sårbara områdena vid en klimatförändring och resulterande 
havsnivåhöjning i Sverige, då det är en ö med lång kuststräcka, bör förståelsen kring 
detta fenomen bli större inom regionen. Områden som riskerar att översvämmas inom 
ett tidsspann utav minst 100 år bör utredas och undersökas vidare så att en planering för 
detta område kan säkerställas. Problematiken kring havsnivåhöjningen bör tas på stort 
allvar då stora områden längs med Gotlands kust kan påverkas av negativa 
konsekvenser inom en relativt snar framtid. 
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6.	  Slutsats	  

Havsnivån kring Gotlands kust kommer sannolikt att öka mellan 75 cm till 2 m fram till 
år 2100. Osäkerheterna kring framtida förändringar i havsnivån är fortfarande väldigt 
stora men problematiken kring detta bör tas på stort allvar då detta kan ha enorma 
effekter på Gotland. 
 
Fram till år 2100 riskerar mellan 78 % och 99 % av de gotländska strandängarna att 
översvämmas till följd av den klimatinducerade havsnivåhöjningen. Enligt resultaten 
försvinner nästintill alla strandängarna från Gotlands kust, vilket skulle ha förödande 
konsekvenser för fågellivet. För att en nybildning av strandängarna skall ske bör 
markanvändningen i dessa kustområden anpassas så att detta möjliggörs. Det innebär 
främst en markanvändning i form av bete och slåtter och eventuellt röjning av skog så 
att de öppna arealerna blir större vilket gynnar strandängen. Denna typ av 
markanvändning är dock mycket kostsamt men behöver öka i omfattning inför 
framtiden för att säkerställa strandängarnas överlevnad. 
 
För framtida karteringar är digitala höjdmodellen med 2 m upplösning ett mycket 
viktigt verktyg. Den gamla höjdmodellen med 50 m upplösning visar stora 
felmarginaler och kan inte användas för detta ändamål. 
 
Längst med kustzonen på Gotland finns även andra områden som kan påverkas negativt 
utav en havsnivåhöjning. En ökad havsnivå med 2 m visar att flera tätorter längs med 
kusten med många bostäder i farozonen riskerar att översvämmas. Regionen (Region 
Gotland, 2010) har med detta i åtanke bestämt att nybyggnationer inte bör ske på en 
höjd under 2 m över havsnivån men för de byggnader som redan finns under denna höjd 
finns det ingen plan inför framtida problematik. Detta bör undersökas vidare utav 
regionen så att de naturvärden och andra viktiga områden som finns längs med Gotlands 
kust fastställs och kartläggs inför framtiden, samt att en åtgärdsplan kan framställas.  
 
Havsnivåhöjningen kring Gotland kommer enligt denna studie att påverka kusten i en 
stor omfattning och problematiken kring detta bör tas på största allvar av regionen och 
beslutsfattare. Detta för att säkerställa människors och egendomars säkerhet men även 
betydelsefulla naturvärden som är viktiga för Gotland.  
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Bilagor	  

Bilaga	  1.	  Flödesschema	  över	  GIS-‐analys	  
	  
	  
GIS	  analys:	  2	  meters	  höjdmodell	  

	  
	  

	  
1. Feature	  to	  Polygon	  
Input:	  Översiktskartans	  kustlinje	  
	  
2. Mosaic	  to	  New	  Raster	  
Input	  Rasters:	  hojddata2m_1302_epsg3006.tif,	  hojddata2m_1302_epsg3006_1.tif,	  
hojddata2m_1302_epsg3006_2.tif	  och	  hojddata2m_1302_epsg3006_3.tif.	  
Extension:	  img	  
Spatial	  Reference	  for	  Raster:	  SWEREFF	  99	  TM	  
Pixel	  Type:	  8_BIT_UNSIGNED	  
Cellsize:	  2	  
Number	  of	  Bands:	  1	  
Mosaic	  Operator:	  MEAN	  
Övrigt	  på	  default	  
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3. Polygon	  to	  Raster	  
Input	  Features:	  skyddavarden_biologi.shp	  
Value	  field:	  NAMNLANK	  
Cellsize:	  2	  
Övrigt	  på	  default	  
	  
4. Extract	  by	  Mask	  
Input:	  strand2m.tif	  
Input	  raster	  or	  feature	  mask	  data:	  kust_poly.shp	  
	  
5. Extract	  by	  Mask	  
Input:	  gotland2.img	  
Input	  raster	  or	  feature	  mask	  data:	  kust_poly.shp	  
	  
6. Reclassify	  
0	  =	  1,	  0-‐1	  =	  1,	  övriga	  =	  0	  
	  
7. Reclassify	  
0	  =	  1,	  0-‐1=	  1,	  1-‐2	  =	  1,	  övriga	  =	  0	  
	  
8. Raster	  Calculator	  
2m_hav1m.tif	  AND	  ex_strand1.tif	  
	  
9. Raster	  Calculator	  
2m_hav2m.tif	  AND	  ex_strand1.tif	  
	  
	  

Uträkningar	  
	  
Area	  översvämmade	  områden	  1	  meter	  havsnivåhöjning:	  22428863	  pixelpunkter	  =	  89,7	  
km2	  
Area	  översvämmade	  områden	  2	  meter	  havsnivåhöjning:	  39315382	  pixelpunkter	  =	  
157,3	  km2	  

Area	  hela	  ön:	  Höjdmodell	  upplösning	  2	  meter;	  781901510	  pixelpunkter	  =	  3127,6	  km2	  

	  

	  
Area	  strandängar:	  (ex_strand1.tif)	  397803	  pixelpunkter	  =	  1,59	  km2	  

Area	  översvämmade	  strandängar	  havsnivåhöjning	  1	  meter:	  (2mstrand_1.tif)	  384543	  
pixelpunkter	  =	  1,54	  km2	  

Area	  översvämmade	  strandängar	  havsnivåhöjning	  2	  meter:	  (2mstrand_2.tif)	  394491	  
pixelpunkter	  =	  1,58	  km2	  
	  

	  
Area	  tätort	  (från	  översiktskartan):	  13855398	  
Area	  översvämmad	  tätort	  havsnivåhöjning	  1	  meter:	  643108	  pixelpunkter,	  4,6	  %	  
Area	  översvämmad	  tätort	  havsnivåhöjning	  2	  meter:	  1115846	  pixelpunkter,	  8,0	  %	  
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GIS-‐analys:	  10	  meters	  höjdmodell	  

	  
	  

1. Resample	  
Input	  raster:	  gotland2.img	  
Output	  cellsize:	  10	  
Övrigt	  i	  default	  
	  
2. Extract	  by	  Mask	  
Input	  raster:	  gotland_10m.img	  
Input	  raster	  or	  features	  mask	  data:	  kust_poly.shp	  

	  
3. Polygon	  to	  Raster	  
Input	  Features:	  skyddsvarden_biologi.shp	  
Value	  field:	  NAMNLANK	  
Cell	  assigment	  type:	  CELL_CENTER	  
Priority	  field:	  NONE	  
Cellsize:	  10	  

	  
4. Extract	  by	  Mask	  
Input	  Raster:	  strandang_10.tif	  
Input	  raster	  or	  feature	  mask	  data:	  kust_poly.shp	  
	  
5. Reclassify	  
0	  =	  1,	  0-‐1	  =	  1,	  övriga	  =	  0	  
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6. Reclassify	  
0	  =	  1,	  0-‐1	  =	  1,	  1-‐2	  =	  1,	  övriga	  =	  0	  
	  
7. Raster	  Calculator	  
1m_strand10.tif	  AND	  ex_strand10.tif	  
	  
8. Raster	  Calculator	  
2m_strand10.tif	  AND	  ex_strand10m.tif	  

	  
	  
Uträkningar	  
	  
Area	  strandängar:	  (ex_strand10m.tif)	  158947	  pixelpunkter	  	  
	  

Area	  översvämmade	  strandängar	  havsnivåhöjning	  1	  meter:	  (1m_ang.tif)	  153143	  
pixelpunkter,	  96,3	  %	  

	  

Area	  översvämmade	  strandängar	  havsnivåhöjning	  2	  meter:	  (2m_ang.tif)	  157071	  
pixelpunkter,	  98,8	  %	  
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GIS-‐analys:	  50	  meters	  höjdmodell	  

	  
	  

1. Polygon	  to	  Raster	  
Input	  Features:	  skyddavarden_biologi.shp	  
Value	  field:	  NAMNLANK	  
Cellsize:	  50	  
Övrigt	  i	  default	  
	  
2. Reclassify	  
Unique	  values,	  1	  =	  1,	  övrigt	  =	  0	  
	  
3. Reclassify	  
Unique	  values,	  1	  =	  1,	  2	  =	  1,	  övrigt	  =	  0	  
	  
4. Raster	  Calculator	  
hojd50m_1m.tif	  AND	  strandang_2.tif	  
	  
5. Raster	  Calculator	  
Hojd50m_2m.tif	  AND	  strandang_2.tif	  
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6. Reclassify	  
Unique	  values,	  0	  =	  0,	  övrigt	  =	  1	  
	  
7. Raster	  Calculator	  
Gotland_hel.tif	  AND	  strandang_2.tif	  

	  
	  
Uträkningar	  
	  
Area	  strandängar:	  (land_strand.tif)	  3306	  pixelpunkter	  	  
	  

Area	  översvämmade	  strandängar	  havsnivåhöjning	  1	  meter:	  (1m_strandang.tif)	  2571	  
pixelpunkter,	  77,8	  %	  

	  

Area	  översvämmade	  strandängar	  havsnivåhöjning	  2	  meter:	  (2m_strandang.tif)	  3075	  
pixelpunkter,	  93,0	  %	  
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Bilaga	  2.	  Navigationskarta	  och	  delkartor	  

	  
	  

Figur	  1.	  Navigationskarta	  över	  Gotland	  
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Figur	  2.	  Område	  1.	  
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Figur	  3.	  Område	  2.	  
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Figur	  4.	  Område	  3.	  
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Figur	  5.	  Område	  4.	  
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Figur	  6.	  Område	  5.	  
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Figur	  7.	  Område	  6.	  
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Figur	  8.	  Område	  7.	  
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Figur	  9.	  Område	  8.	  
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Figur	  10.	  Område	  9.	  
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