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Inledning 
Bakgrund 
Huddinge kommun arbetar kontinuerligt med åtgärder för att uppnå fastställda 
miljökvalitetsnormer för kommunens vattenförekomster. En del av det arbetet 
involverar att se över på vilket sätt exploatering sker inom kommunen och hur det 
påverkar hur snabbt dagvatten transporteras till recipienter (sjöar) samt vilken 
kvalitet det har när det kommer dit. Dessa faktorer påverkas bland annat av hur 
stor andel av tillrinningsområdet som är hårdgjort. En stor andel hårdgjord yta 
medför att vattnet rinner snabbt till recipienten och att vattnets kvalitet påverkas 
negativt. 
En viktig del i arbetet med att säkerställa en god status för kommunens vatten är 
således att följa hur kommunens mark påverkas vid exploatering. 
Syftet med arbetet inom detta projekt har varit att undersöka hur andelen 
hårdgjord yta inom fastigheter förändras när ny exploatering sker. Informationen 
kan användas för att påvisa möjliga konsekvenser av exploatering och fungera 
som underlag i framtida planeringsarbete. 

Metod 
Urval av fastigheter 
Utifrån uppdragets omfattning och en lista över bygglov som tilldelats slutbesked 
under 2017 gjordes ett urval. De fastigheter som valdes hade utförda 
nyexploateringar som var större än 600 m2. Sammanlagt valdes sex fastigheter 
(sju slutbesked) ut. Exploateringarna omfattade två förskolor, en skola, en 
industri, två idrottsplatser och ett projekt med flerbostadshus. 

Flygbildstolkning 
De utvalda fastigheterna flygbildstolkades i programmet ArcGIS. Flygbilder från 
flera olika år användes för att dela in aktuella fastigheter i ”hårdgjorda ytor” och i 
”ej hårdgjorda ytor”. Klassningen av ytor har skett enligt Tabell 1. Hårdgjorda 
ytor är ytor där vatten inte kan infiltrera ner i marken utan från vilka vatten rinner 
av. Vissa ytor, exempelvis konstgräs och plattor, är beroende av hur man anlagt 
dem. Tätt sittande plattor kan fungera som hårdgjort medan glesa plattor på en i 
övrigt genomsläpplig yta kan fungera som icke hårdgjord yta.  
Indelningen i hårdgjort och ej hårdgjort gjordes både för hur fastigheten var 
beskaffad innan exploatering och efter exploatering. Exempel på flygbildstolkning 
från fastighet Garderoben 5 visas i Figur 1. 
Fastigheters gränser baserades på Huddinges publika karta 
(https://karta.huddinge.se/). Gränserna för fastigheterna Garderoben 1 och 

https://karta.huddinge.se/


4 UTVECKLING AV DAGVATTENINDIKATORER 

Granaten 5 hade ändrats något i samband med exploatering, i dessa fall användes 
de nya.  

Figur 1. Exempel på flygbildstolkning från fastighet Garderoben 5 
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Tabell 1. Klassning av olika typer av ytor 

Hårdgjorda ytor Ej hårdgjorda ytor 
Asfalterade ytor Naturmark 
Hus utan gröna tak Gräs 
Konstgräs Grus 
Tennisplan Bark 
Gummiunderlag på förskola (gummiasfalt) Planteringar 
 Hus med gröna tak 
 Stenplattor 

Kontroll av ytor i fält 
I de fall där det på något sätt var oklart om ytor var hårdgjorda eller inte 
genomfördes fältbesök för verifikation. Det fanns en del snö på marken, men 
genom samtal med förskolepersonal och andra med lokal kännedom kunde 
tillräcklig information inhämtas. Ytor som klassades om utifrån fältobservationer 
reviderades i ArcGIS. 

Beräkningar 
Efter klassning av alla ytor inom fastigheterna beräknades arean på alla separata 
delar av varje fastighet och data exporterades till Microsoft Excel där beräkningar 
genomfördes. 
Areorna på de karterade ytorna slogs samman i kategorier ”hårdgjort” och ”ej 
hårdgjort” för tiden ”före exploatering” samt ”efter exploatering”. Andelen 
hårdgjort före, andelen hårdgjort efter samt skillnaden mellan dem båda 
beräknades. Slutligen togs ett medelvärde för skillnaden i andel hårdgjord yta 
fram. 

Resultat 
Beräkningar visar att av exploateringar och ombyggnationer på de sex utvalda 
fastigheterna ökade andelen hårdgjord yta för fyra fastigheter, en fastighet var 
oförändrad (helt hårdgjord) och en hade en liten minskning av hårdgjorda ytor. 
Medelökningen av hårdgjorda ytor var 21 %. 
Resultaten från de enskilda fastigheterna presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. Data för exploatering på aktuella fastigheter 

Fastighet Total area 
(m2) 

Area hårdgjort 
före (m2) 

Andel hårdgjort 
före (%) 

Area hårdgjort 
efter (m2) 

Andel hårdgjort 
efter (%) 

Skillnad i andel 
hårdgjort (%) 

Kommentar 

Bergnäs 26 5547 0 0 1769 31,9 31,9 Förskola 

Operan 21 5604 0 0 1705 30,4 30,4 Förskola 

Lyftkranen 3 4958 4958 100 4958 100 0 Industri 

Garderoben 1 11 529 4505 39,1 8050 69,8 30,7 Idrottsplats 

Granaten 5 32 036 19 598 61,2 18 827 58,8 -2,4 Skola och idrottsplats 

Safiren 5 5345 1646 30,8 3538 66,2 35,4 Flerbostadshus 
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Slutsatser 
Resultaten visar att förändringen av andel hårdgjord yta kan variera stort vid en 
exploatering av en fastighet. Den industri som var del av underlaget tillförde inga 
icke hårdgjorda ytor vid sin ombyggnation. För majoriteten av de övriga objekten 
verkar hänsyn ha tagits till att minska mängden hårdgjorda ytor. Gröna tak, plattor 
och planteringar har anlagts i stor utsträckning. Anläggning av båda de förskolor 
som ingått i underlaget där marken innan exploatering varit orörd har resulterat i 
en ökning av den hårdgjorda ytan med 30 %. Underlaget är dock för litet för att 
dra direkta slutsatser om andelen hårdgjorda ytor vid olika typer av 
exploateringar.  
Medelökningen på 21 % är svår att relatera till då underlaget är litet och detta är 
den första beräkningen av indikatorn som görs i kommunen. Det kan dock tänkas 
ses som underlag för en långsiktig trend. Detta förutsatt att indikatorer beräknas 
för fler slutbesked och år. 
I vissa fall var det svårt att avgöra på flygbilder vilken markanvändning som varit 
aktuell innan exploatering. Framförallt gäller detta bedömningen mellan grus och 
asfalt. Det kan ha haft en betydelse för storleken på karterade ytor. Fältbesöket 
tillförde värdefull information som behövdes för att kunna göra bedömningar 
gällande markanvändning efter exploatering. 

Vidareutveckling av indikatorn 
Om indikatorn ska kunna användas i stadsplanering på en bred skala behöver man 
mer data. Förslagsvis genomförs samma beräkningar som i detta PM för fler 
fastigheter och fler exploateringar. Beroende på vilka slutbesked som inkommit 
kan medelökningen av hårdgjorda ytor variera från år till år. 

Källor 
Lista över bygglov som fått slutbesked under 2017 tillhandahölls av Huddinge kommun. 

Fastigheters utbredning uppdaterades med information från Huddinges publika karta: 
https://karta.huddinge.se/ 

https://karta.huddinge.se/
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