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SAMMANFATTNING

skerfysisk-kemiska miljödatainsamlingUtredningen har studerat den som
geologiskastrålskyddsinstitut, SverigesSMHI, StatensVägverket,främst i

ocksånågon mån igeotekniska institut, iStatensundersökning och
nämnda myndigheternainstitutioners regi. Deandralänsstyrelsemas och

tillaktivt bidragitStatistiska centralbyrån harNaturvårdsverket ochsamt
utredningen.

dataproducerande aktörer,mångaNuläget karaktäriseras bland annat av
befintliga databristande kännedomsamordning stationsnät,liten omav

På sidanpositivaprissättning miljödata. denoch oklara regler för av
miljövariablervanligamiljömedvetenhet, bred täckninghögnoteras aven

fackmässigoch god kompetens.
internationellpåställa fortsatt höga kravFramtiden kommer att

avtalinternationellaföljdrapportering och utbyte miljödata, avav som en
Sverige, EU-På nivå påverkasoch överenskommelser. europeisk oavsett

inom EU,tillkommeranknytning, de och procedurerav program som
påkonkurrensenmiljöbyrån internationellaEEA. Denbl genoma

miljö-utvecklingen krävermiljöområdet Den inhemskaskärps. större
samtidigtinformationssystem,samhällsplaneringeni och bättrehänsyn

hoskostnadseffektivitetmyndigheter förväntar högreanslagsgivandesom
myndigheterna.

datainsamlande verk ochstatligarekommenderarUtredningen att
driftsorganiseringförmarknadinstitutioner åläggs skapa attatt genomen

rationaliseringsvinster kunnatjänster. Därmed börupphandla sådana tas
omfattningenbasdata börhögklassigatill behovetFörut. att ta avavvara

datatjänsterdata och enklaLeveransdefinieras.de k statsuppdraget avs
andafrånuttagskostnad, medan datatillbör skeinom statsuppdraget

fåruppdragsgivareför privatamedel ellerför statligastationer drivssom
marknadspris.säljas till

ochmiljödatametadatabas, förkreferenssystem,nationelltEtt s
tillgängligheten. Ensökandet ochunderlättamiljöundersökningar skulle
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samordning med referenssystemandra bör eftersträvas. Det försystem
datavärdskap för inrättasnärvarande inom nationelladen miljö-som
övervakningen bör utsträckas omfatta data från den regionalaävenatt
övervakningen. FoU-projekt, och andra undersökningar med offentligt
stöd, bör åläggas registrera insamlade data i offentliga databaser.att
Datakvaliteten bör bättre rutiner och eventuellgaranteras genom
ackreditering.

statligaDe verken bör i betydande omfattning kunna samordna sina
stationsnät, och offentlig datainsamling bör inte startas utanny
utvärdering det ökade informationsvärdet. Stationer kanav som ge
underlag för miljöindikatorer bör prioriteras. Bättre samarbete
rekommenderas vid specifikation och upphandling automatiskaav

En rådgivande för praktisk samordningmätsystem. grupp av
datainsamling bör inrättas.

Integration fjärranalysdata med geografisk information ochav annan
fältobservationer bör eftersträvas i de enskilda myndigheterna och inom
nationella och regionala Utveckling svensk fjärranalys bör iprogram. av
högre grad bli användarstyrd. Forskning och utveckling syftar tillsom
integration stationsnätmodellerñärranalys bör stödjas.av

Utredningen uppskattar Sverige årligen använder 340 miljoneratt ca
fysisk-kemiskkronor till datainsamling i och luft. Bättrevatten

samordning datainsamlingen och användning teknik skulleav av ny- -
flera tiotals miljoner för samhället.spara

10
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UPPDRAGET1

direktivUtredningens1.1

förut-1993:133 klargöradirdirektivsinaenligtskallUtredningen
det gällersamarbetestärkt näreffekternaochförsättningarna ettav

miljörelateradekontrollochbearbetninginsamling,observationer, av

parametrar.
ingåttdärvidharuppdrag attutredningensI

observationer,gällerdetsamarbetenuvarande närkartlägga-
miljörelateradekontrolloch parametrarbearbetninginsamling, av

utförs avsom
Vägverket-
SMHI-

strâlskyddsinstitutStatens-
undersökninggeologiskaSveriges

institutgeotekniskaStatens
andraochmyndigheterdessautförsMätningar avavsom

kartläggningeningå iocksåskallSNVuppdragpåmyndigheter av
förmetoderochteknik attutsträckningvilkenredovisa i nyany-

användaskandataunderlagnödvändigterhålla
metodermanuellaförförutsättningarna ersättaredovisa attsärskilt-

observationerbehovetminskaautomatiska eller genommed av
skallalternativenolikadeförKostnadernamodellsimuleringar.

beräknas.
totaladetpåverkarfjärranalysmetoderutvecklingenhuranalysera av0

observationerbehovet av
berördadeförstyrandekravinternationella ärdekartlägga som-

mätningarmyndigheternas
kostnads-Möjligacentralbyrån.StatistiskamedskeSamråd skall

redovisas.skallbesparingar

ll
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Utredningens direktiv framgår bilagaav

1.2 Organisation genomförandeoch uppdragetav

kartläggningsfasen lagtI har utredningen vikt vid den miljödata-störst
insamling sker vid de i uppdraget nämnda myndigheterna, och då isom
första förhand den datainsamling underlag derasutgörsom egen
verksamhet. Fakta har samlats in besök hos myndigheterna.genom

hittills genomförda datainsamlingen påDen utförs uppdragsom av
SNV, inom för den samlade miljöövervakningen har beskrivits iramen

i MONITOR. 1993 fastställdesolika SNV-rapporter, bl serien ett nytta
för genomföraden svenska miljöövervakningen. För detattprogram nya

SNV initierat omfattande kartläggninghar bl denprogrammet a en av
regionala miljöövervakningen. Kartläggningen genomförs läns-av

1994.styrelserna och slutföras under För inte onödigtvisväntas att tynga
inventering har utredningenlänsstyrelserna med valt samlaännu atten

uppgifter regional datainsamling enkla enkäter till läns-om genom
Utredningen Göteborgstyrelserna. har dessutom besökt länsstyrelse, ien

Bohus län. En liknande till länsstyrelserna,och enkät, den har använts
för insamling fakta miljömätningar de övriga utförarnahos störstaav om
inom nationella miljöövervakningen, IVL, SLU och marinaden de

centren.
medverkatDe i direktiven nämnda myndigheterna har i utredningen

varje myndighet haftkontaktgrupp där representant.engenom en
givits följa utredningensKontaktgruppen har tillfälle arbete ochatt att

efter det vuxit fram.lämna synpunkter betänkandet hand som
tillsattRegeringen har i november 1993 utredning Förbättraden
1993:126, Grundvatten-hushållning med grundvatten, dir kallad

Grundvatten-utredningenutredningen. berör delvis fråge-samma
ställningar Miljödatautredningen, har kommit så långtinteännusom men
i sitt arbete deras resultat har kunnat beaktas.att

Som underlag till mätstationerslutsatser möjlig samlokaliseringom av
lufthar utredningen genomfört specialstudie mätningar i ochöveren

i fyra områden. Luftmätningar studerats i Skånebegränsade harvatten
Örebro avrinningsområdena föroch i län, i Arbogaån och Rönneå har

mätverksamhet i studerats.vatten
fakta angående utvecklingenUtredningen har inhämtat och trender

fjärranalysområdet fråninom Rymdbolaget.

12
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Definitioner1

information kanpopulärvetenskapligt,politiskt,sammanhangolikal
utredningendennaFördefinitioner.olikanågothamiljöbegreppcentrala

till,anpassadedefinitionermed ärarbetaangelägetvarithar det somatt
beskriva.syftarutredningenverklighet attdentill,begränsadeoch som

människan leveromgivningenförstås denhärmiljöMed yttre som
beskriverobservationerochmätdatahärförståsmiljödata somMed

miljö.i dennaförändringartillstånd och
datakemiskafysiska ochtillutredningenskäl koncentreraspraktiskaAv

statligasvenskadehanterasochinsamlasdvs dataluft och avi vatten, som
utredningenutsträckning harnågonIriktatutredningen ärverk mot.som

SGI.ochSGUvidmätningarjord,miljömätningar i ttagit exsomupp
kallarutredningsförordningenvadarbetsdefinitionDenna motsvarar

data,biologiskabetyderparametrar Detta sommiljörelaterade att t.ex.
liteniendastsammanhang,mångaimiljödatacentralagivetvis är

påuppmärksamklartUtredningen ärutredningen.iutsträckning berörs
tillkoncentrationutredningensochmonitoring,biologiskbetydelsen av

dennedprioriteringtolkasfårförhållanden avfysisk-kemiska som
övervakningen.biologiska

observationerMätdata ochbehöveravgränsning göras.Ytterligare en
iobservationen görsellermätningentidpunktdenfrånexistenshar en

lagring,kvalitetskontroll,omräkningar,eventuellavia transport,naturen,
modeller,och iformlerstatistiskaanvändning i aggre-tillåterhämtning,

gällerdetsamordning närsyftarUtredningenpublicering. motochgering
meningpraktiskkontroll. Iochbearbetninginsamling,observationer,

ilagringkvalitetskontrolleradtillfrån fältfölismiliödatadettabetyder att
databas.en

modellfram-analys,utvärdering,förordningen,i ärpreciseratsSom
måni denendastutredningenförinformationsspridning tematagning och

modell-Således hardatainsamling.samordnadförpotentialenpåverkarde
modell-dåfalli defältmätningarpotential ersättaanvändning attstoren
effektivEnkannoggrannhet accepteras.något lägresimuleringarnas

redanförförutsättningsidan attandraåinformationsspridning är en
dubbleringonödigsåtillgängliga,också att avmiljödata görsbefintliga

undviks.insamling
definition,ovanståendeMi1jödata,enligtÄnnu precisering behövs.en

fysiskdendatautredning,dennaianvänds ombegreppet avseroch -som
tvekanUtandatainsamlingen.medsyftettillreferensmiljönkemiska utan

13
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miljöövervakningär det syfte står i för väsentlig delcentrumsom en av
miljödatainsamlingen, och kräver mycket del de nationellastorsom en av

Miljöövervakningen skall nödvändig bas för miljövårds-resurserna. ge en
arbetet, beskrivningar tillstånd ocht förändringar, ochgenom ex av
analys olika utsläppskällors och naturingrepps miljöpåverkan. Denav
skall underlag för åtgärder, och uppföljning åtgärder.ge av

För tydlighetens skull påminnes miljödata också samlas in förattom en
lång rad andra ändamål, för fysisk planering, trafikutveckling,t ex
flödesprognoser och vädertjänst. Inte minst faller del de datastoren av

samlas in de statliga verken fokuseras utredningen isom dennaav som av
kategori. I många fall då miljödata används för planering utnyttjandeav

kundenaturresurser, naturresurs-data varittermen användbar.av
Distinktionen tycks akademisk i utredningens sammanhang, ochvara mer
miljödata har genomgående i bred bemärkelseanvänts, vilketoavsett
ändamålet med insamlingen varit.

Begreppen miljöindikator miljöindexoch används mycket inom
övervakningen. Med miljöindikator förstås här parameteren som
beskriver miljötillstånd de direktaett mätningarna.utöver Ett miljöindex

viktadeär indikatorer.sammansatt av

14



1994:125SOU

NULÄGE

institutionerDemiljödata-scenen.svenskadenaktörermångafinnsDet
tillmed hänsynkanmiljödatainsamlinghanterarolikapå sätt avsom

fyraisystematikutredningens grupperas

uppgifter,fönnedlandeochsamordnandeharMyndigheterI som
miljöövervakningen,regionalaochnationella mendeninomfrämst

Naturvårdsverket,beskrivsNedandatainsamling.utförsjälvintesom
2.2.2SCB,centralbyrån,Statistiskaoch2.2.lSNV,

främstDetmiljödatainsarnling. ärinomuppgiftermedverkStatligaII
femdeochsigriktarutredningen emot, somdenna somgrupp

utredningsdirektiven:isärskilt nämns

skallSMHI,institut,hydrologiskaochmeteorologiska somSveriges
meteorologiska,landetskunskaperförmedlaochinhämta om

2.2.3förhållanden.oceanografiskaochhydrologiska

förförvaltningsansvarmedSGI,institut,geotekniskaStatens
2.2.4frågorgeotekniska

förförvaltningsansvarmedSGU,undersökning,geologiskaSveriges
Imineralhantering.ochbeskaffenhetgeologiskalandetsfrågor om

viktiga.grundvattenundersökningarsammanhang ärutredningens av
2.2.5

förblförvaltningsansvarmedSSI,strålskyddsinstitut, aStatens
härsärskilt intresse ärAvstrålning.skadligskyddfrågor motom

2.2.6strålningultraviolettochmätningar garnma-av
isäkerhetochväghållningförförvaltningsansvarmedVägverket,

mätningarutredningen ärförintressesärskilt avAvvägtrafiken.

15
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utsläpp och buller från fordon och meteorologiska mätningar vid
2.2.7vägar

Dessa fem statliga verk beskrivs nedan på standardiseratett sätt,
enligt följande disposition:

Allmänt
instruktion och uppgifter-
organisation-
ekonomi och personal-

Miljödatainsamling
syfte, stationsnät, mätprogram-
internationell samverkan-
ekonomi och personal för datainsamling-

Exempel stationsnätskartor från myndigheterna visas i bilaga
Volymen på miljödatainsamlingen varierar kraftigt mellan de
studerade organisationerna, vilket har fått omfattningenstyra av
myndighetsbeskrivningama.

Utöver de fem statliga verk här utför långnämnts, rad andrasom en
statliga verk och institutioner miljödatainsamling, på uppdrag av
andra myndigheter eller underlag för den verksamheten.som egna
Några de viktigaste i detta sammanhang beskrivs kort i avsnittav
2.2.8:

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Institutet för och luftvårdsforskning, IVLvatten-
Marina forskningscentra i Göteborg, Stockholm och Umeå
Försvarsmakten
Luftfartsverket

Övriga verk bedriver miljödatainsamling i olika omfattningsom är
Banverket, Fiskeriverket, Kustbevakningen och Sjöfartsverket.a

III Länsstyrelserna samordnar den regionala miljöövervakningen genom
rad olika Mätningar utförs oftast inom vattenvårds-en program.

förbund, regionala kustvattenförbund och luftvårdsförbund, där

16
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Eftersom statliga verk ikommuner och företag ingår.länsstyrelsen,
kunna bidra, med data ochhög grad bidrar, eller skulle annan
undersökningarna, länens data-information till de regionala är

i 2.4insamling beskriven i kap 2.3 och delvis kapäven

utför det fältarbeteIV Konsultföretag och analyslaboratorier mycket av
nödvändig, i synnerhet inom deoch den analysverksamhet ärsom

roll berörs endastregionala miljöövervakningsprogrammen. Deras
perifert i utredningen.

internationella mål på2.1 Nationella och och krav

miljödatainsamling Sverigei

mål och2.1.1 Nationella krav

inomNationell miljödatainsamling bedrivs del verksamhetensom en av
vissa behovmyndigheter och institutioner motiverat samhälletsav av
planerings- Exempel på samhällssektorer med starkaoch beslutsunderlag.
sådana energiproduktion,behov vattenkraftsutbyggnad ochär annan
Vattenförsörjning Vägunderhåll ochoch avloppsutbyggnad, trafiksäkerhet,
vägbyggande, jordbruk och skogsbruk, turism och resesektom.

inteSamhällets på miljökonsekvensbeskrivningar ökar ständigt,krav
i grad förbara för utredning efter det utbyggnad ökandeägtatt utanrum,

kännedom före beslut mänskliga ingrepp.vad tål redannaturen omom
små beslut, bidrarVäderprognoser många dagliga och ochstörrestyr

tillsammans geoteknisk information väsentligtmed flödesprognoser och
Vamingstjänsten skyddar liv ochtill samhällsnytta och livskvalitet.

materiella värden vid händelser.extrema
sådanomfattas utredningen bedriverstatliga verkAlla de avsom

Vägverketsmiljödatainsamling för framtagande beslutsunderlag t exav
VägVäderinforrnationsSystem, SGUs SMHIs luft-,grundvattennät, vatten-

gammastrålningsmätningar ochhavsmiljöprogram SSIs ochUV-och
,

skredriskområden.ochSGIs mätningar grundvatten vid vägbyggenav
ekonomiska värdet dessa miljödata, ochpraktiska och detDen nyttan av

statligamodeller så deutnyttjande i beräkningar ochderas är stor att
sin verksamhetsjälvfinansiera väsentlig delförmårverken att en av

intäkter.genom
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miliöövervakningförDatainsamling
miljödatainsamling iskerdatainsamlingenbeskrivnadenFörutom ovan

miljöövervakningregionalaochnationellaföljd denskalastor avsom en
ansvarig för.SNV ärsom

övergripandel9909lz90 depropositionenmiljöpolitiskaDen anger
miljöövervakningen,framtidaförmålen den att

tillståndet i miljönbeskriva-
hotbilderbedöma-

internationellaochnationellautsläppskällorsolikaanalysera-
miljönpåverkan

åtgärderförlämna underlag-
åtgärderbeslutadefölja upp-

miljöövervakningensamordnadeför den ärviktig rollsärskilt attEn
miljöräkenskaper.förunderlagutgöra

miljöövervakningen blfrånresultateninternationella arbetetI det utgör
miljöagentur EEAmed EUsmiljösamarbetetförviktigt underlagetta

imiljötillståndetår skall3:eförordningenligt sin rapporteravartsom
nationellaländernasutifrån enskildadeEuropa rapporter.

antagits SNVsharmiljöövervakningnationellför svenskEtt avprogram
i SNVpubliceratshar1993-06-07. Programmetmiljöövervakningsnämnd

Utredningensmiljöövervakning.nationellSvensk4275rapport nr
frånhuvudsak hämtatsmiljöövervakning har isvenskbeskrivning av

denna rapport.

programområden10indelad imiljöövervakningennationellaDen är

naturrnarkluft --
skoghav --
jordbruksötvatten --

miljöoch urbanhälsagrundvatten --
landskapvåtmarker --

SLU,Övervakningen SMHI,genomförs blSNV ochupphandlas avaav
vidinstitutionerolikaRiksmuseetNaturhistoriskaSGU, IVL samt av,

årsboks-i formResultatrapportering skerhögskolor.universitet och av
redovisningar.30-tal enklareiMONITOR,serien ettsamt

miljöövervakningenregionala ärSyftet med den att
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miljöförhållandenregionalaerforderliga kunskaper omge-
planeringkommunalochför regionalunderlagge-

nationell ochpåmiljöövervakningskallmiljöpropositionenEnligt
uppnåFöri enhetligafogas inochnivå samordnas attregional system.

framtagningmedarbeteinitieratSNVsamordning hardenna ett av
regionalautvecklasSTRAMSTRAM. Inomregional miljöförstrategier -

miljö-regionalaDendessa.skalluppföljningmiljömål och göras mot
nationella.denprogramstrukturharövervakningen somsamma

regionalaupphandlar denalternativtgenomförLänsstyrelserna
övervakningen.

hittills inteharkommunerna,inommiljöövervakningen, dvsDen lokala
harMiljömätningarmiljöövervakningen.samordnadedenfogats in i
förantingen enbartverksamhetermånga olikabedrivits typer avgenom

bedömerSNVregionen.inomsamverkan attiellerkommunen
roll iframträdandefåframtiden kommerikommunerna att meren

ochmåste utvidgassamordningeninnebärDettamiljöövervakningen. att
optimeraeffektivisera och mät-förnivån,lokalainkludera den att

miljödata.kvalitetssäkradejämförbara,för fåochverksamheten att

kravmål ochInternationella2.1.2

konventioner ochorganisationer,Internationella2.1.2.1
överenskommelser

på miljödata-med kravsamarbeteinternationelltdeltagande iSvenskt
nivå, europeiskglobalklassifieras enligtåskådligtinsamling kan

överenskommelsernivå, konventioner ochnivå, nordisk samt
tillstånd ochanalyseranivå ochbeskrivasyftetPâ global är att

klimatändringar ochsåmiljöproblem,globalaitrender som
problemtill dessabidragSverigesluftföroreningar.gränsöverskridande -

miljödata.dokumenteraslösning behöveroch deras genom-
påmiljöproblemnivå rörande dedetsammagällereuropeiskPå som

europeisk skala.transportavstånd harochomsättningstidergrund enav
atmosfärenspridningochochmarkFörsurning avvatten, genomav

problem.exempel på sådanaradioaktiva ärärrmen
geografiskabl.a.följdnaturligländerna harnordiskaDe avensom

rörandebådemiljösamarbeteintensivtutvecklatlikheterpolitiskaoch ett
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datainsamling och inte minst initiativ för lösningoch analys, av gemen-
Vissa regionalproblem. problem har dessutom nordisksamma en

Östersjönkaraktär knutna till eller Arktis.t ex
Sverige och andra nordiska länderna deltar mycket aktivt ide det inter-

nationella miljösamarbetet, och därigenom till rad viktigaär parter en
konventioner och överenskommelser. Uppföljning data-genom

till kontrollorgan säkerställaleveranser trovärdighetär sätt attett egen
och därigenom möjlighet ställa krav på andra. Förutom mätdataattger
för tillståndsbeskrivning falli flera utsläppsdata, 3.1.2.rapporteras se

De viktigaste internationella organisationer och medprogram
på miljödataproduktion inkl beskrivskrav svensk utsläppsdata

nedan:

Global GEMSEnvironment Monitoring System, UNEP flm
GEMS framträdande globala miljöövervaknings-detär mest

1975. Svenska data omfattaroch etablerades redan bl.a.programmet,
atrnosfärs- och nederbördskemiska stationer data avseendesamt yt-

SGU,och grundvatten. Svenska data inom GEMS levereras SLUav
och IVL.

Global InformationResource System, GRID UNEP

GRID-programmet drivs, GEMS, inom för UNEPsliksom ramen
Earthwatch. GRID-noden i Arendal, bl frånNorge, samlar data a

Östersjön.övervakningen pågåendeSNV bedömer översynattav en
påverkaEarthwatch-programmet inom UNEP inte kommer attav

det svenska miljöövervakningsprogrammet.

World Wgamçr Watch, WWW, WMO
World Weather Watch sannolikt omfattande globaladetär mest

miljödata,för och dess basdata-komponent, GlobalThesystemet
Observing System, GOS, omfattar 8065 rapporterande stationer

1992, starkNov. 50 svenska. En utbyggnad väntasvarav ca
kommande år, särskilt luftfarten rapporterande flygplan,inom

satellitdata. WMO 1994marina stationer, och användning Källa:av
Observing worlds environent. Svensk kontakt WWWthe ärmot
SMHI

MOWatch, QAW, WGlobal Agosphem
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övervakning globalaGAW-programmet syftar till denaven
förorening. huvudkomponenteratmosfärens Programmets är ett

det 1960-taletför ozon-observationer, och sedanglobalt system
air pollution monitoring network,Backgroundverksamma

BAPMON.

Environment A EEAEuro ean enc
miljöbyrå, med uppgiftEnvironment Agency EUsEuropean är att

och bearbetningar för besluttillhandahålla europeiska miljödata
EEA för deltagande länderinom EUs miljöprogram. är öppet av

i principSverige, Norge och Finland har allautanför EU och
ii EEA lokaliserat Köpenhamn.beslutat in ärsom

verksamhet Corine-systemet,central del EEAsEn är ettav
fråninformationssystem för miljödata. Specifikationergeografisk

påverka svenskEEACorine på miljödata kommer direkt att
medCorine-programmetmiljöstatistik. För närvarande arbetar

följande del-projekt:
5600 biotoper beskrivnaBiotoper redan-

Naturskyddsområden 13 000 beskrivna-
S02,Utsläpp NOx och VOCav-

organicvolatile compounds
vegetationsklassiñceringJord- och-

badvatten-kvalitetnavigerbarhet,Vatten-
Klimat-
Kusterosion-
Befolkning och ekonomisk verksamhet-
Administrativ indelning-

andra europeiska länderockså tillsammans med allaSverige deltar
miljötillståndsrapport,miljöinformation till pågåendemed en

EU-kommissionenEEA1993,Europes Environment med som
inom EEA kommerprojektansvarig. En del arbetet röraattstor av

mycketmetodfrågor. Möjligen kommerStandardisering och av
föras in under EEA.succesivtmiljöövervakningen i Europa att

SNV.Svensk kontakt för EEA är

Eurostat
miljö-med EUsockså arbetarstatistikorgan,EUsEurostat är som
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statistik i samarbete med EEA. Arbetet omfattar statistik över
utsläpp, avfall, miljöskyddskostnader, miljöräkenskaper, utveckling

GIS-system publicering miljöstatistiskt kompendium.samt ettav av
SvenskBindande direktiv kan på vissa områden. kontaktväntas är

SCB.

Nordiska Ministerrådet, NMR
Sedan 1993 samordnas det nordiska miljöövervakningsarbetet inom
NMR Nordiska miljöövervaknings- och miljödatagruppen. NMRav
har nått goda resultat, bl rörande integrerad övervakning,a
Standardisering metodik och utveckling miljöindikatorer.avav

HELQQMHelsingfggkgnvçntignçn
Sverige flera internationella på havsmiljö-samarbetar inom organ

koppling till havsmiljöfrågor. Oftastsidan eller har arbetetstyrssom
1992 årsinternationell konvention konventiont.ex.av en som om

Östersjöområdets Helsingforskonventionenskydd marina miljöav
och Konventionen för skydd den marina miljön i Nordostatlantenav
OSPAR. driver konventionsarbetetInom de kommissioner som
pågår för övervakning havsmiljön. I dessa görav programprogram

mätningar observationer lång radmedlemsländerna och av en
organismer.både havsvatten, sediment och levandeiparametrar

in databasvärd påfrån dessa undersökningar tillData rapporteras en
ivanligen gång året. Data förfasta terminer programmeten om

Östersjön till och Miljöstyrelsen i HelsingforsVatten-rapporteras
OSPARs till ICESmedan data för i Köpen-rapporterasprogram

formella operativa för de svenska åtagandenahamn. Det ansvaret
vilar på Naturvårdsverket knyter myndigheter och institutionersom

sig för utföra övervakningsarbetet.till att

HELCOM,också till liksom dataLuftutsläpp metaller rapporterasav
föroreningskoncentrationer i marin miljö.rörande

luftföroreningarGeneve-konventionen långväga gränsöverskridandeom
Commission for ECE;LRTAPL under UN Economic Eurgpe,

finns Monitoring andUnder Geneve-konventionen European
för modellering ochEvaluation EMEP,Programme, transportav

Sverige utsläppdeposition försurande ämnen. rapporterar avav
kväveföreningarför svavel- ochVOC, och mätdataNOX, SOX, och
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nederbördskemi.ochfrån 30 för luft-stationer

europeiskafinns fyraförsurningrörandeeffektövervakningFör
materialskador,skogsskador,vattenförsuming,förspecial-program,

till samtligamed dataSverige bidrarövervakning.integreradoch
för den integreradelandSverige ledandeärprogram.

finskafrån detoperationelltövervakningen, styrssom
Sverige ledningenKorrosions-institutet harGenommiljödatacentret.

materialskadeövervakningen.för

UNEPuttunning gzgnskiktçtMontrealprgtgkollet om av
klorfluorkarboner ochCFCluftutsläppSverige rapporterar av

ozon-nedbrytandeandra ämnen.

ECDDevelC00 erati andfor EconomicOr aniz tion ntrnn
OECD inom följandemiljöstatistik insamlasNationell tema:av

nederbörds-bakgrundsvärden förluftkvalitet,luftutsläpp, urban
avfall,Vattenkvalitet, fastochtillkvalitet, utsläpp naturresurs-vatten

Datainsamlingennaturskyddsområden, skyddadeutnyttjande, arter.
fråge-samordnad b la.till OECD och Eurostat är gemensamma

skallmiljöindikatorerutvecklar och insamlarformulär. OECD som
PSR-modellen pressureenligt den skmiljötillståndet state-spegla -

response-indikatorerutvecklamedarbetetresponse. I att
möjligheternaflesta länder ibrister i dedetframkommer attatt

SCBöversiktliga indikatorer.miljön i formtillståndet ibelysa av
statistikrapporteringen.svenskaför densvarar

AMAPPrggragmç,and AssessmentMonitoringArctic
medmiljöminister-nivå, tillsammanspåi AMAPSverige deltager

USA. FörochNorge, RysslandIsland,Finland,Canada, Danmark,
organiskapersisterandeövervakningharnärvarande av

prioritet.radionuklider högstaochföroreningar, tungmetaller
PolcirkelnområdenavgränsningGeografisk samtär norr om

fas löperförstapennafrostområden. Programmetssydligare belägna
1991 1996.från till

SC,CommissionStatisticalECEs
statistikförklassificeringarfram övermedSC bedriver arbete taatt

markanvändningochi mark samttillståndetavfall,utsläpp, vatten,
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miljöstatistisk databasocksåSCECE harmiljöskydd. utsom geren
huvudansvarig förSCBkompendium.miljöstatistiskt ärett

ECE SC.medkontakterna

SCCommission.StatisticalFNs
miljöräkenskaps-utvecklaansvarigt förYorkSC i NewFNs är att

SCBnationalräkenskapema.tillsatellitsystem ärettsystemet, som
SC.kontakterna med FNsansvarigt för

ICEShavsforskningsrådetInternationella
i våradeltagaremed svenskagenomförts närmasteharProgram

Året frånsamordnadesBaltiskahavsområden. Här kan nämnas som
BOSEXOceanografema,de BaltiskaförSverige inom samtramen

Östersjön, JONSDAP iochSKAGEX i Skagerrakoch PEX i
ICES.samordnadesNordsjön, vilka alla genom

UNCED-konventionema
rörandebladeltar Sverige iUNCED-konventionemaInom program

klimatändringarmångfald ochbiologiskbevarande av

rapporteringsfrekvens kanochDetaljer avseende mätparametrar
SNV.erhållas från

miljödatainsamlingsamordningInternationell2.1.2.2 av

för uppföljningpå svenska datainternationella kravOberoende avav
aktivt utbyte miljödataskeröverenskommelserochkonventioner ett av

ändamål.form för andraStandardiseradidelvis

Luft
blinternationellt utbyteklimatologin kräverMeteorologin och ett aav

uppföljningenförgällermetoder. Detsammaochkunskaperdata, av
utanför delångtfrån områdenObservationer behövsluftmiljön.
medellångamodeller fördagensExempelvis krävernationella gränserna.

observationemafrån hela jorden. Förindatalånga väderprognoseroch att
internationellainte baraanvändas krävskunnaskall gemensamma

kommunikations-fungerandeockså välstandardermätmetoder och utan
internationelltSMHI hardatabearbetningssystem.och ett ansvar som
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mätningarinstitut, mednationellabl andraförse omvärlden,består i att a
frånInformationtid ochifastställd täthetviss kvalitet och med rum.av

mätningaraerologiskastationer och allasynoptiskafemtiotalett
System.TelecommunikationGlobalGTS-nätetvia det skdistribueras

för ochstandardiseringsfrågor data-koordinerings- ochhanteringFör av
100 år sedanförbildadeskunskapsutbyteför änproduktutbyte samt mer

WMO, FN-organ.organisationen,världsmeteorologiskaden ettnumera
består förutomobservationssystemetmeteorologiska ettDet av

säkerställaFörrymdbaseratocksåmarkbundet ettattsystem.ettav
WMO nåttblobservations-material harfullgott ena genomman

femskall bestårymdbaseradedetöverenskommelse systemetatt av
vädersatelliter.ochtvå poläraekvatomvädersatellitergeostationära runt

delarför definieradeländerellerOlika länder avansvararavgrupper
EUMETSAT detEuropaobservationssystem. Inomrymdbaserade ärdetta

bidrag tillför Europassamordningsorgan systemet.svararsom
uppbyggtinternationelltfinnsradioaktivitetsmätningar nätFör ett

kontakten, ochsvenskastår för den gärnaIAEA. SSI att ettsergenom
Ozon-vamingstjänsten. ochutvecklas inomsamarbetenordisktstarkare

särskildsamordning inordiskvissmedUV-övervakning sker en
arbetsgrupp.

Sötvatten
meteorologinbehov inomglobalafinns intehydrologinInom somsamma

tillprognosändamål. Avrinningen knutenrealtid för ärdatautbyte iav
främst imedför detavrinningsområde, vilket gräns-vattendragens äratt

operativaförståndtilldatautbyte kommerkorsande vattendrag som
ändamål.

utbytedärinternationellai vissaSverige deltar avprogram
avrinningsdata tillmånatligagäller blDettahydrologiska data äger arum.

WMOs tillsyn.drivs underTyskland,Runoff Center iDataGlobal som
internationalfromregimesFlowFRIEND-programmetkDet s

InternationellaUNESCOsingår inetwork data,andexperimental
länder.18omfattar idagIHP, ochhydrologiska program

stationer4200datakvalitet frånhögmed mycketDygnsvattenföringar
databas.isamladestations-år, finns00086med programmetsän numer

idenvärlden, ochidatabasernahydrologiskadeDetta störstaär en av
spridning.internationellstarkharFRIEND-programmet röntbakom

WorldWMO etablerainomplanerockså ettattkanHär nämnas
underlättaWHYCOS, förobserving attcyclehydrological system,
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000vattendata. globalt med stationertillgången till globala Ett lnät ca
för flodema i världen.planeras de största

WMOinternationella organisationerna det förBland de ar ansvararsom
Standardisering, informationsutbyteoperativa hydrologin vad gällerden

internationell samordning.och annan
SGU, samarbetar medgrundvattennätet motsvarandeDet svenska

GEMSgrundvattendata bådenordiskt och rapporteras genomprogram
skogliga referensområden,integrerade övervakningenoch inom den av

luftföroreningskonvention.till ECEsknuten

Oceanografi
sig vanligen långsamt, de sigi havetVattenmassorna rör överrör men

Eftersom olika har olika karaktäristiskaavstånd. Vattenmassorstora
områdeskiftar havsmiljön i från tid tillegenskaper så ett en en annan

Om skall förstå miljösituationen ibåde och i djupled.i ytled ettman
alltså tillräckligt mycket de omgivandeområde måste veta omman

havsområdena, gäller både för naturliga variationer och for deoch detta
föroreningarnaproblem orsakar.som

få tillräcklig observationsfrekvens geografiskSvårigheten ochatt
drivkraft internationellsamtidigt till sökatäckning starkär atten

formella informella överenskommelsersamverkan. Genom eller om
mellan institut i olika länder uppnåsarbetsfördelning mellan länder eller

dåkostnadseffektivitet eftersom utväxling mätdatabetydligt bättre aven
iockså ingår överenskommelsema. form samverkan deti Denna av

hittills miljöövervakninglöpande arbetet vanligast inomär
monitoringprogram.

på mätning datautväxling i internationellEtt exempel ochannat
OceanografiskalOCs Internationella Kommissionenssamverkan är

vattenståndsinformation.förprogram
NODC National Oceanografic Center med nationelltSMHI sk Dataär

Oceanografiska institutionerför utväxling data med utländskaavansvar
organisationer.internationellaoch med
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vid statligaMätprogram verk2.2

NATURVÅRDSVERK SNVSTATENS2.2.1

SNV2.2.1.1 Allmänt om

uppgifterSNVs instruktion och
1988:518 förvaltnings-SFS centralinstruktionSNV enligt sinär

inbegripet naturvård ochmiljövård, därifrågormyndighet för om
företrädesvis tillämpadoch främjaskall ledamiljöskydd. Verket

SNVmiljövårdsområdet.undersökningsverksamhet inomforskning och
forsknings-,särskilt verka bl förinstruktionskall vidare enligt sin atta

miljövårdsområdetinomundersökningsverksamhetutvecklings- och
vidtagnaredovisa resultatetsamordnatbedrivs på effektivt och sätt,ett av

miljövârdsarbeteti internationellamiljövårdsåtgärder, medverka det samt
miljövårdsfrågor.ibiträda andra statliga myndigheter

ansvarsområde.naturresursdepartementetsSNV tillhör miljö- och

SNVs organisation
fem avdelningarbedrivs inomSN Vs verksamhet :

miljötillsyn.samhällsteknik, kretsloppindustriteknik,Naturresurser, samt
och administrationinformationför forskning,Därtill finns avdelningar

internationellt sekretariat.samt ett
förmiljöövervakningsenheten,Avdelningen för miljötillsyn, svarar

miljöövervakningsprogrammet.
Forskningsnärrmden, harochMiljöövervakningsnämndenTvå nänmder,

inom SNV.centrala funktioner
generaldirektörSNVs10 ledamöter,Miljöövervakningsnämnden har är

kommunerna,Ledamöternaordförande.nämndens representerar
Socialstyrelsen,Jordbruksverket,Fiskeriverket,länsstyrelserna,

Centralbyrån,StatistiskaSkogsstyrelsen,Kemikalieinspektionen,
MiljöövervakningsnämndenIndustriförbundet. ärskogsindustrin samt

regionalanationella och dendenfrågorbeslutande i alla rörsom
SNVs ramanslag.budget inomNämnden harmiljöövervakningen. en egen
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ekonomi och personalSNVs
450 anställda.SNV har totalt ca

uppgårtotaltanvisas under ramanslagetmiljöövervakningMedel för som
uppdragsverksamhet.bedriver ingen199394. SNVtill 424 mkr

miljödatainsamlingSNVs samordning2.2.1.2 av

Miljögvgrvakningsprggram
nationelladrift detochför planeringSNV har avansvar

försvenskaDetmiljöövervakningsprogrammet. programmet
fullt utbyggt,detutformatmiljöövervakning, det ärnär äravsessom

Svensk nationell4275SNViutförligt beskrivet rapport nr
miljöövervakning.

beskrivitsharför miljöövervakningenprogramområdenIndelningen av
i avsnitt 2.1.1.

viktigastedefölja utvecklingenMiljöövervakningen skall av
Fråtgärder hoten.vidtagnamiljöhoten och resultatetidentifierade motav

så här:miljöhotproblemindelningenbudgetåret 199495 utser av0 m
klirnatpåverkande gaser-

ozonskiktetuttunning av-
försurning mark och vattenav-

oxidantermarknärafotokemiska ozon-
bullerluftföroreningar ochtätorternas-

och markövergödning vattenav-
metallerpåverkan genom-

organiska miljögifterpåverkan av-
organismerfrämmandespridningintroduktion och av-

försöijningsresursproduktions- ochochnyttjandet mark vatten somav-
ochanläggningarbebyggelse,och förmarkexploatering vattenav-

infrastruktur
ochodlingslandskapvissavärdefulla områdensärskiltanspråk mot-

områdenskyddsvärda
restproduktermiljöfarligaavfall ochbrutna kretslopp,-

regionalaingå i denrecipientkontrollen kommersamordnadeDen att nya
miljöövervakningen.

Nationellmiljödata.mätningutför ingenSNV avegen
andragenomförsochSNVupphandlasmiljöövervakning avav
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myndigheter institutioner.och Den regionala miljöövervakningen
genomförsupphandlas eller länsstyrelserna.av

De myndigheter och institutioner aktiva utförare inom denärsom
nationella miljöövervakningen SLU, SMHI,bl SGU, ochIVLär a
universiteten. hundra in årligenFlera data samlas från 2 000tusen ca
mätstationer. Resultatet publiceras i 30-tal iett rapporter samt rapport-
serien MONITOR, utkommer engelska.ävensom

SNVs för internationella kontakter och rapportering beskrivetäransvar
i 2.1.2.1p

Tillgång till miljgdam
En viktig del i utformningen för miljöövervakning ärett system attav

insamlade miljödata tillgängliga för intressenter.alla dess Data måstegöra
kvalitetssäkrade, lättillgängliga och kunna levereras i ettvara

överenskommet format. uppnå SNVFör detta byggeratt nätettupp av
datavärdar, skall hålla miljödata tillgängliga villkorde avtalassom som

SNVmellan och datavärden. Datavärdama skall utföraretungavara av
miljöövervakning och ha fackkompetens inom sitt område. På siktstor
kan datavärdama få utökat inom miljöövervakningen inom sittansvar
kompetensområde.

SNV försörjer i vissa fall miljövårdsfamiljen med miljödata, liggersom
utanför miljöövervakningsprogrammen. Ett exempel på detta det avtalär

tecknats mellan SNV och SMHI, miljövården tillgång tillsom som ger
data och kompetens från SMHIs basverksamhet. Diskussioner pågår med
SGU liknande avtal.ettom

Ekonomi ggh miljggatainsamlingpersonal för
Kostnaden för det nationella miljöövervakningsprogrammet enligtuppges
budget 199394 till 54 SNVs förmkr. kostnader löner förca egenmm
personal i miljöövervakningsprogrammet uppgår till 1,5 mkr.ca
Kostnader för hjälp med utvärdering projekt tillextern av mm uppges ca
2,0 mkr. Därutöver SNV 5 personår från budget. Denavsätter ca egen
regionala miljöövervakningen har 199394 budgeterats 23,6till mkr.
Kostnaderna för mätningar utredningen berör, dvs fysikaliska ochsom
kemiska i luft och inkl markvatten grundvatten, harparametrar vatten -

utredningen uppskattats till 75 % totalen, dvs 58 mkr.av ca av ca
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CENTRALBYRÅN SCBSTATISTISKA2.2.2

SCBAllmänt2.2.2.1 om

uppgifterochorganisationSCBs
statistikobjektivtillhandahållaochframställauppgift omSCBs är att

ochlägebedömningförunderlagsamhällsområdenolika avsom
blomfattarstatistikenofficiellaDenutveckling. a

ekonomi-
arbetsmarknad-

jordbrukochtjänsterindustri,-
forskningutbildning och-

miljö och naturresurser-
bostäderbefolkning och-

hälsaochsocialvårdrättsväsen,-

organisationSCBs
förföremålvaritharuppgifterochorganisationframtidaSCBs

officiellaför denförändratbeslutatharRiksdagenutredning. ansvarom
statistiken.

överförasanslagSCBs13199495 kommer attbudgetåretFr ca avom
statistik. DessaSCBshuvudanvändareidagmyndigheter ärtill de avsom

statistikproduktion.beställafortsättningenikommer attmyndigheter
framtagandeförkostnadernadirektadeendastbetalar avBeställaren

uppdragsfinansieratSCB blirinnebärFörändringenstatistik.offentlig att
framarbetatharkommittétillsattharRegeringen50 %.till somenca

SOU1994:1.genomförandeförslag till
1993.julifrån 1genomförtsSCB harförorganisationinternEn ny

avdelningar;inombedrivsVerksamheten sex
utbildningsstatistikarbetsmarknads- och-

regionerochbefolkning-
statistikekonomisk-
lantbruksstatistikochmiljö--

socialstatistikochvälfärds--
utveckling-

miljöstatistiken.förlantbruksstatistikmiljö- ochförAvdelningen svarar
miljöstatistik.visstillbidrarregionerochbefolkningförAvdelningen
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SCBs personalEkonomi och
intervjuare spridda hela landet.SCB 400 anställda inkl 130har 1 överca

Örebro %Ca lokaliserad till och resterande 4555 % verksamheten ärav
finns i Luleå, Göteborg ochtill Stockholm. Mindre, regionala enheter

Malmö.
700 mkrår, 495199293 omsättning på krVerket hade ca varav caen

uppdrag och andra intäkter.anslag och 205 mkr

SCBMiljödatainsamling vid2.2.2.2

skallMiljöstatistiken belysa
produktion, konsumtion ochhur människan naturresurs-genom-

miljöutnyttjande påverkar sin
försådant god livsmiljömiljöpåverkan skerdenna sätt attett enom-

långsiktigtmänniskan och för djur och växter garanteras

följa internationellaanvändas förMiljöstatistiken skall kunna att upp
för planering miljöarbetetriksdagsbeslutkonventioner och samt av

lokalt.nationellt, regionalt och
1994 flera beställar-med 1 juli haMiljöstatistiken kommer atto

Kemikalieinspektionen, Miljö- ochNaturvårdsverket,myndigheter: natur-
anslagsñnansieras till SCB. SCBvissa delarresursdepartementet samt som

1994.miljöstatistik från 1 juliproduktionhar slutit fleråriga avtal avom
jordbruket, skörde-SCB mätningar avseendebedriver egna

miljödataSCBövrigt endast bearbetareuppskattningar, i är av som
produceras andra myndigheter.av

130 säsongsanställdaSCB för närvarandeavlönar personer, avca
till skördestatistik. Miljö-anslutninglänsstyrelserna, för fältarbete i

planerar användaSNV uppdragsgivare,medövervakningen, attsom
anslutning tilljordbruksmark. Imiljömätningar påorganisationen för

gödselmedel ochanvändningenundersöksskördeuppskattningama även av
med hjälpSkördeuppskattningar skerbekämpningsmedel. ettav

till allageneralisering kangårdar, varförslumpmässigt urval görasav
för framalternativa metoderSCB undersökerSveriges jordbruk. att ta

expertbedömningarfjärranalys,utnyttjandeskördestatistik bl ava genom
SMHI.f i samverkan medModeller utvecklasmodellberäkningar.och n

Konjunkturinstitutetmed främstSCB utvecklar tillsammans
Miljöräkenskapemaregeringsuppdrag.särskiltmiljöräkenskaper ettsom
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nationalräkenskaperna.tillsatelliträkenskaperutvecklasskall som
siffror. DenNaturmiljön ipublikationen ärår etttredjeSCB utvartger

från landetsresultatensamlasöversiktligtstatistikkompendium i vilken
miljömätningar.

rterinmilfrnellInternationellt ataraansv r
miljö-utvecklingsarbete inominternationelltomfattandeskerDet ett

klassificeringarenhetligabyggatillsyftar delsstatistiken. Detta att upp
miljöstatistikrapporteringen. Ibyggatillmiljöstatistiken, delsinom utatt

organisationerinternationellavilkabeskrivitsharavsnitt 2.1.2.1 närmare
med.samverkarSCB aktivt

samarbetarstatistikmyndighetemaochmiljömyndighetemanordiskaDe
Arbetetmiljöindikatorer.nordiskamedpublikationför att ut enge

indikatorerfram bättresöker fåOECDs arbete,tillsigansluter manmen
statistikmyndighetemanordiskamiljön. Detillståndet ispeglaför att

skog,omfattarmiljöräkenskaper,projektiblsamarbetar ett somoma
miljöskyddskostnader.ochnäringsämnen

miljömätningarutförmyndigheterövrigaSamordning med som
iluftkvalitetstatistikofficiell tätorter,årligenSCB redovisar över som

iuppgifternaoch IVL. Blfrån kommunerpå databaseras presenterasa
luftkvalitetsindex.ett

statistikofficiellSLUmed översamarbeteockså iredovisarSCB
vattendrag.ochi sjöarVattenkvalitet

itillståndetbelysermiljöindexutvecklauppdragSNV har i att som
SCB.medi samarbeteskeruppdragDettaolika ekosystem.

i syftemed SNVsamarbeteiutvecklingsarbete attvidareSCB bedriver
ochmiljömätningar yt-från olikastatistikofficiellpublicera ytterligare

stöd imetodstatistisktmångfald ochbiologiskhav,grundvattentäkter, ger
miljöövervakningen.utvecklingen av

amlinlför mil ainmi hEkon arson
12 mkr.uppgår till199394miljöstatistikförSCBs budget
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OCHMETEOROLOGISKASVERIGES2.2.3
SMHIINSTITUTHYDROLOGISKA

SMHI2.2.3.1 Allmänt om

uppgifterochinstruktionSMHIs
central1992:140instruktion1988:1113, ändringenligt sinSMHI är

hydrologiska ochmeteorologiska,förförvaltningsmyndighet oceano-
kunskaperförmedlaochinhämtaskallInstitutetgrafiska frågor. om

förhållanden.oceanografiskahydrologiska ochmeteorologiska,landets

ansvarsområde.kommunikationsdepartementetsInstitutet hör till

SMHIsregeringenfastställer199394förregleringsbrevSMHIsI
målövergripande

lägstaverksamheter tillvattenberoendeochför väder-SMHI skall
bestämdbeslutsunderlagochplanerings-producerakostnadmöjliga av

innehållkvalitet och
bedrivagrundbastjänstproduktiondennamedSMHI skall ensom

affärsverksamhetlönsam
kunskapsföretag,kundorienteratmodemt,skall arbetaSMHI ettsom

deninomorganisationerjämförbaraeffektivtlikaminstoch somvara
privata sektorn

i miljöarbetetSMHI skall resursenvara

regeringen.preciseratMiljömålet närmareär av

frånintäkter42%,anslagmedfinansierasverksamhetSMHIs
43%.affärsverksamhetfrånintäkter15% ochuppdragsverksamhet

intemyndighetssamverkanSMHIuppdragsverksamhetMed somavser
medfinansierasdärförochanslagSMHIsinom annanegetryms

bedrivsverksamhetaffärsverksamhetMedmyndighets anslag. somavses
marknad.konkurrensutsattvillkorkommersiellaheltpå en

organisationSMHIs
beståendeorganisation1992 ijulisedan 1bedrivsverksamhetSMHIs en

MiljöSamhälle,marknadssektoremariktadeaffärsområden,fyra motav

.4-12082
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och Energi, Trafik Konsument. Intern produktion ochsamt utveckling
utförs inom avdelning, varifrån affärsområden köper tjänster.en egen
Styrande funktioner finns samlade i stab direkt underen
generaldirektören.

Affärsområde Samhälle för de tjänster institutet utförsvarar som
anslags-finansierade uppdrag regeringen, liksom för samverkanmot med
andra myndigheter inom uppdragsverksamheten. SMHIs miljömätningar
hör till Samhälles ansvarsområde.

MHI ekonomi h naler
SMHI har 700 anställda. Antalet anställda beräknas minska till 600ca ca
inom treårsperiod, följd beslutade rationaliseringar.en som en av

Omsättningen 199293 296 mkr. Anslaget uppgick till 122 mkr,var
intäkter från uppdragsverksamhet 46 mkr och intäkter från
affärsverksamheten 128 mkr.

Affärsverksamheten har överskott de åren,gett rörelseresultatetsenaste
199293 uppgick till 7 mkr. Uppdragsverksamheten debiteras till
självkostnadspris och skall något överskott.ge

2.2.3.2 Miljödatainsamling vid SMHI

Insamlingen miljödata motiveras i första hand SMHIs behovav av av
underlag för och vamingstjänsten. Framtagande planerings-prognos- av
och beslutsunderlag inom miljövård och samhällsplanering är ett annat
viktigt användningsområde för dessa data.

SMHIs mätningar därför viktig förutsättningutgör för svenskten
miljöarbete. Beskrivning och lösning flestade miljöproblemstoraav
förutsätter bl meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska data.a
Exempel på detta är

klimatförändringar-
ozonskiktets uttunning-
försurningen våraoch motåtgärder dennamot-
kärnkraftsrisker-

och deposition förorenande i luft,transport vattendrag ochämnenav-
hav

Endast mindre del mätningarna särskildagörsen av som
miljöövervakningsuppdrag för SNV.
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mätningarutföraibestårbasverksamheten, attarbete,SMHIsiKärnan
SMHIsiråvaranMätningarna utgörochi luftobservationeroch vatten.

Informationendominerande.Realtidsverksamheten ärproduktion.
grundläggandeDärefter görskontrolleras.ochSMHIöverförs till
beräkningarutveckladepå alltmerbyggeroch avanalyser somprognoser

databasuppbyggnad ärModemsamband.dynamiskaoch enfysikaliska
olikaförtillgängligskallinformationenförutsättning förviktig att vara

produktion.typer av
godaområdet finnshydrologiskaochmeteorologiskadetInom

sambanddynamiskaochfysikaliskautnyttja dei modellermöjligheter att
analyser.tidochiför göraolikamellan attfinns parametrar rumsom

alltidinteförhållandenhydrologiskaochmeteorologiskainnebärDetta att
noggrannhet.tillräckligerhållaförbehöver mätas att

nedan:beskrivsdatadessanvändningenocholikaSMHIs mätsystem av

mätningarMeteorologiska

stationersynoptiskaManuella
140cirkabestårobservationsstationersynoptiskaSveriges avnät av

DessaFörsvarsmakten.SMHI och126 drivsvilka restenstationer avavav
observationerutförstimmetredjeochbemannade avstationer är var

molnbas,molnmängd,sikt,vind, väder,fuktighet,lufttryck,temperatur,
eller12eVarnågonspeciallägen parameter.ioch ävenmolnslag annan

ochnederbördmätningar6e timme respäven max-görs avvar
min-temperatur.

viktigastetraditionellt detinformationen utgörsynoptiskaDen
i högutnyttjasDataväderövervakning.meteorologensiunderlaget
i dagvilkanumeriskadatorframställdaför deutsträckning prognoserna

allaförunderlagetväsentligastedet prognoser.är
förochklimatbeskrivningarförocksåanvändsinformationSynoptisk

spridningsberäkningar.

väderobservationerAutomatiska
detSverigeiökatsuccessivt senasteharautomatstationerAntalet

grundnätetsvenskaI detsnabbt.ökafortsättakommerdecenniet och att
kustbandet,placerade iDessastationer.40 äringår cirkameteorologiför

etablerasvårtdetdärplatser ärandra attfjällen ochiskärgården,i
stationer.synoptiskamanuella

lokalaspecifikabehovetefterupprättadeAutomatstationer är av
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SMHImätbehov. driver 12 automatstationer för kartläggningt ex av
strålningsförhållanden i olika klimatområden och i storstadsregioner. l
vissa mätplatser kombineras meteorologiska och oceanografiska
mätningar.

Kostnaden för driva automatstation den används idagatt typen av som
uppgår till 10 % kostnaden för drift manuell synoptisk station.ca av av en
Kostnaderna för drift de stationer planeras inom OBS 2000av nya som
uppgår 20till % manuell station. De stationema äravca en nya mer
avancerade och därmed dyrare i inköp och anskaffatshar med andra

finansiering.regler för SMHI kommer de årennärmaste ersättaatt ett
manuellaantal stationer med automatstationer, nedan avsnittstort se

2.2.3.3.

Aerologiska observationer
för numeriskaEtt viktigt underlag den analysen aerologiskautgörs av

mätningansonderingar. Sverige utförsI sonderingar ballongerattgenom
med mätutrustning sänds 2 ggrdygn på 5 platser, SMHIupp varav svarar
för 3 Försvarsmakten föroch Dessa sonderingar vindtemperatur,ger
och fuktighet på olika nivåer till cirka 25 km höjd.upp

finnsRunt jorden cirka 700 sonderingsstationer. Alla aerologiska
mätningar utbyts via GTS-nätet.

Sonderingar Sverige förutom i de numeriskaöver är prognoserna
viktiga i övervakning isbildning ochvind, turbulens för luftfarten.av

Klimatstationer
Stationsnätet omfattar 300 förcirka stationer 800 förochtemperatur

synoptiskanederbörd. De stationerna klimatstationer. Temperaturävenär
1907,13 och svensk nornraltid. Nederbörd och snödjup kl 07.mäts

Informationen från klimatstationema samlas i dag in tionde dag ellervar
månadsvis post.per

Blixtlokalisering
Samhället årenhar de utbyggnad telekommunikationersenaste genom av
och datoriserade blivit mycket sårbart för elektriskasystem mer
störningar i form blixtnedslag. SMHI har etablerat där allaett systemav
blixturladdningar med viss registrerasstyrka med hög noggrannhet i

i tiden.och Detta täcker hela Skandinavien och har derummet system
åren fungerat med säkerhet.högsenaste
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Väderradarinformation
Sverige.vuxitdecenniet överdetharväderradar senasteEtt uppnät av

informationRadardopplerradar.användsi dag är gerDen typ somnya
imäktighetenvisarochintensitet ävenochfördelningnederbördensom

cirkaprecisiongodmedtäckerväderradarmoln. Ennederbördsalstrande
radie.240 kmtilli regelanvändsradie120 utkm men

finnsdetvindinformation närdopplerväderradar ävenEn omger
atmosfären.ipartiklarreflekterande

iradaroch det nätettätadatafrekvensenden höga avGenom numeraav
mycketdeförunderlagviktigtmycketdagväderradar iSverige, ettutgör

snöfall.ochkorta regnprognoserna av
samarbeteoch iministerrådetNordiskafrånbiståndekonomisktMed

skapats,radamätnordisktharländernordiska ettövrigamed
främstoch deti dettamed ärlängreinteDanmarkNORDRAD. är nu

iingår nätet.radarfinskaochsvenska som
finnssatellitinformationen storiliksomradarinfonnationen, enI

denövervakninghydrologiskochväder-effektivare genomförpotential
dessaochtidkontinuitet i systemgoda ger.somrum

Satellitinformation
i dagsatellitinformation ärföranvändningsområdetviktigasteDet

Satellitbilderprognosframställning.ochväderövervakningmeteorologens
tillkomplementkunderolikaför annanproduceras även som

information.
EUMETSATorganisationeneuropeiskaden somimedlemSverige är

vädersatellitsystemet.operationellaeuropeiskadriver det

mätningarHydrologiska

vattenföringförStationsnät
flödeVattendragensmiljösynpunkt.viktigaVattenföringsdata är ur

miljön.påverkarmellanårsvariationerochårliga även somuppvisar stora
ochstränderland,omliggandepåerosionorsakasig kaniVattenflödet
detfrämstmiljönpåverkarvilketöversvämningbottnar, osv,

siniochförhållandena turkemiskadelivet,biologiska ävenmen
samhället.

vattenomsättningpåverkarkustervåratillochsjötill ävenFlödet en
livetsbiologiskadetpåverkarlikasåvilketströmningsförhållanden,och

förutsättningar.

37



SOU 1994:125

Mått på vattenomsättningen spelar nyckelroll för beräknaatten
belastningen olika på olika recipienter iämnen olika tidsperioder.av
Vattnet fungerar både lösta ochtransportör suspenderadesom en av

Aktuella idag försurandeämnen. ämnen är närsalter, olikaämnen, toxiska
tungmetallerämnen, osv.

Flödets storlek påverkar utspädningen utsläpp olika ämnen.av av
Vattenföringen i antal platser i Sverige,mäts beräknas iett men

ytterligare antal med hjälp modeller QiLän.ett stort av
Modellberäkningama kräver kalibrerings- och verifieringsmöjligheter

utvalda stationer. Ett viktigt användningsområde miljöövervakningmot är
för belastningberäkningar, för kalkningsunderlag,ämnen,transport av
för följa långsiktiga och kortsiktiga förändringaratt mm.

Vattentemperatur
Observationer utnyttjas underlag för kemiskavattentemperaturav som
och biologiska studier. Framför allt har informationen utnyttjats för
studier reproduktionen hos fisk. Efterfrågan på informationav om

har varit relativt begränsad med direkt syftevattentemperatur mot
miljöapplikationer. Indirekt informationenhar varit knuten till miljön

utnyttjandet i planering värmepumpanläggningar.genom av

Isobservationer
Isobservationer innefattar observation isläggnings ochav
islossningstidpunkt, istjocklek isens beskaffenhet. Informationensamt
utnyttjas för biologiska studier. Ljusklimatet i ärvattenmassan ett
exempel på faktorviktig i detta sammanhang.en

Stationsnät för materialtransport
Syftet fastställamed detta koncentrationernät är ochatt transporter av
suspenderat partiklar och löst material i olika vattendrag, återspegla
årliga variationer koncentrationen, årlig långsiktigatransport samtav
förändringar.

Mängden suspenderat material och grumlighet påverkar det biologiska
ilivet vattendrag och sjöar. Många fiskar skyr grumligt Detvatten.

suspenderade materialet påverkar sikten, i sin påverkartursom
bottenvegetationen. Det suspenderade materialet sedimenterar i lugna
sträckor i vattendraget och kan förhindra fisklek, äggläggning och
kläckning.

Det suspenderade materialet fungerar bärare många ämnensom av av
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bådefosfater,tungmetaller ochsåsommiljönför renbetydelse genom
förssträndererosionVidbindning.kemiskvidhäftning och osvavgenom

nedströms.medallt detta vattnet
oorganiska haltenochorganiskadenbestämssedimenttransportnätetI

kemiskadenförbetydelseharvilketmaterial,löst tochsuspenderat exav
med haltsammankoppladGrumlighetenbindningen suspen-ämnen.av

komstorleksfördelningen,informationvissmaterialderat menomenger
samtidigaskullemetalltransportbestämningar mät-fosfat- ochför t ex

delsbetydligthalteroch dessakomstorleksfördelningningar mergeav
referensmätningar.delsochförståelsenökaför att som

kanDensurhetsförhållandena.informationpH-mätningar omger
förmodellerkalibreringförkalkningsinsatser,förutnyttjas avatt styra

kalkningsinsatser.utformningbedömning och av
betydelseharhumushalten,mått påindirektfärgVattnets somettger

sammansättningen.hydrokemiskadenförlivet ochbiologiskaför det

fältforskningsområdenförStationsnät
avrinnandedetvattenbalansen,övervakningSyfte med detta ärnät av
kopplingenochbalansenhydrokemiskadensammansättning,vattnets

småantalikemiskaochfysikaliska ettparametrarmellan dessa
jordarter,markanvändning,homogenrelativtmedavrinningsområden

regioner.olikarepresenterandeochtäckningriksvidvegetation medosv
studierochförståelseförreferensområdenfrämstanvändsNätet avsom

verifieringochmodellerolikauppbyggnadför avtest avavprocesser,
Mångaolika slag.påverkanstudiervidmodellresultat avsamt av

areellt tsvåra mätai ärtillstånd och attväsentliga naturen exprocesser
indikatorerfungerakanmätningarandraochavdunstning respsom

halterMätdatai flera över tmätningarverifierade steg.modeller avmot
frånsäsongsvariationertyphalteranvändstotal kvävenitrat och somex

modellarbete.SMHIsimarkbeskaffenheterolika
förochnormalt harvariationemanaturligadegrundPå manstoraav
förintehändelser mätseriemaväsentligt ärdetmånga attärfångaatt

korta.

mätningarOceanggrafiska

ochvattenstånd, ytvattentemperaturObservationer av
började ivattenståndsvariationerobservationerRegelbundna av

Observationsserieninrättades. ärföre SMHIlångt1774,redanStockholm
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därigenom den längsta i världen.näst Flertalet stationer realtids-är
rapporterande kompletteras med lokal grafisk registrering. Timvisamen
data lagras direkt i databas. Totalt omfattar vattenståndsnätet 21 stationer.

Observationerna har bedrivits sedan börjanytvattentemperaturav av
1900-talet och successivt byggts både vad gäller observationsfrekvensut
och stationsnät och omfattar 80 stationer. Dagens observationernu ca

dels manuelltgörs observatörer, dels från fasta automatstationer påav
fyrar och från fartyg färjor, handelsfartyg, isbrytare och kust-

Ävenbevakningsfartyg. satellitmätningar används för den rutinmässiga
datainsamlingen. Mätningarna inrapporteras till SMHI och tillgängligaär
på karta inom 6 24 timmar.-

Isobservationema startades 1926 och bedrivs idag längs 375 farleds-
avsnitt. Observationsmaterialet insamlas observatörer på fartyg, frånav
flyg och från satellit. Resultatet sammanställs på SMHI och tillgängligtär
på karta inom 6 24 timmar.-

Riktade kustundersökningar
De riktade kustundersökningama startade i mitten 1960-taletav som
utredningsuppdrag för den framväxande kärnkraftsindustrin.
Målsättningen studera spridning och miljöeffekteratt detvar av upp-
värmda kylvattnet vid olika lokaliseringar planerade kärnkraftverk.av
Undersökningarna har fått fortsättning delar kontrollprogramen som av
för befintliga kärnkraftverk.

Realtidsobservationer
Realtidsobservationer har bedrivits sedan slutet 1970-talet. Nätetav
omfattar för närvarande tio stationer förankrad bojär och devarav en en
övriga finns i anslutning till Sjöfartsverkets kassunfyrar. Alla
fyrstationerna väder ochmäter och fem dessavattentemperatur av
stationer bojen någon eller någramäter oceanografiskasamt parametrar.
Data från stationerna tillgängliga på bildskärmär eller för vidare
bearbetning efter varje timma. Denna realtidsinformation unikger en
möjlighet beskriva nuläget i havet på utvalda platser i kustområdetatt
eller i hav.öppet

Karteringsundersökningar ikustvattnen
De allmänna kustundersökningama har byggts sedan 1969 främstupp

observation och vattenprovtagning Kustbevakningen.genom genom
Antalet stationer uppgår till 30, de flesta kustnära och kompletteradeca
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principistationemaPå de kustnära tasutsjöstationer. provernågramed
påochomöjligtdettahårt vädereller görishinderinteomveckavarje

föranalyserasmånad. Vattenprovemavarjeutsjöstationema tas prover
närsalter etc.miljöparametrarradbestämning somenav

förkampanjeravgränsadetideniocksåbedrivsKustundersökningar som
olikaföraffärsuppdragkustavsnittvissa samtkartlägga renasomatt

kunder.

havUndersökningar öppetav
olikabedrivitsharhavundersökningarna öppet avallmännaDe av
1985.sedanSMHIsochsekelskiftet ärsedani Sverige ansvarhuvudmän

FiskeriverketsfrånbedrivsprovtagningarochObservationer
stationsnätpåfrekvensvarierandemed ettArgosundersökningsfartyg

delennodligastetillSkagerrakvästligastefrån av100 stationermed ca
20-talanalyseras äneller ettobserverasSammantagetBottenviken. mer

biologiskaochkemiska parametrar.fysikaliska,

miljöövervakninginternationellNationell och
intressestarkthavoch ärkustundersökningarna öppet avallmännaDe av

ochmiljövårdockså förkunskapsuppbyggnad utanför allmäninte bara
övervakningförnationelladet programmetAlltsedanmiljöövervakning.

hosundersökningardessaharSNVstartadesPMKmiljökvalitet avav
miljöövervakningen.tillknutnavaritSMHI

studium havetförFjärranalys av
slutetsedananvändssatellitfrånobservationerdå avfrämstFjärranalys,

SMHI harhavsverksamhet.SMHIsi egenrutinmässigt1980-talet
SåLandsat.och nämntsMeteosatfrånför datamottagningsstation som

studier ytvattentemperaturförobservationsdataanvänds dessa avovan
ellermassivautbredningochupkomstföljaockså för avoch attmen

i havet.planktonblomningarskadliga

Modellutveckling
matematiskautveckladeskustundersökningarnariktadedesamband medI

olikavidsigspridakylvattnet skullehursimuleraförmodeller att
vidare.såochdjupolikapåkylvattnetutsläppvädersituationer, av

modellertillförfinatsochutökatsdärefter somharModellverksamheten
olje-spridningblandningoch Vattenmassor, avspridningbeskrivakan av

närförochismassorspridning avprognoskemikalieutsläpp,och av
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isläggningen skall ske, med flera tillämpningar.

Ekonomi ggh pgggnal for miljggatainsgljng
SMHI redovisar nedanstående kostnader för de olika stationsnäten tkr.

I beloppen inkluderas samtliga kostnader för insamling och. kontroll
data till och med lagring i databas.av

Manuella synoptiska stationer 56 215
Automatiska väderobservationer 3 000
Aerologiska observationer 9 320
Fartygsobservationer 299
Klimatobservationer 5 104
Solobservationer 393
Hydrologiska observationer 7707
Oceanografiska observationer 1 098
Hydrografiska data 10 055 fartygstidexkl 3 600
Väderradarinforrnation 3 182
Inform från blixtlokaliseringssystemet 373
Satellitinforrnation 3801

BÅKDrift förvaltn databas 2 540o
SUMMA 100 729

exkl Sveriges avgift till EUMETSAT 50 mkrår

SNV finansierar budgetåret 199394 2,2 mkr inom förca ramen
miljöövervaknings-uppdragen. Regeringen har fastslagit uppdrags- ochatt
affärsverksamheten skall bidra till kostnaden för basverksamheten.
Försvarsmakten betalar 20 mkr, Luftfartsverket 10 mkr och denca ca

Övrigövriga affärsverksamheten 12 mkr. finansiering via SMHIsca
ramanslag.

Kvaligtssäkring
SMHIs kvalitetspolicy formuleras; SMHIs produkter och tjänster skall
karakteriseras de konkurrenskraftigt uppfyller avtalad kvalitet ochattav
därmed kundens förväntan

SMHIs kvalitetsarbete kvalitetsmanual. För kvalitetssäkring istyrs av en
produktionen används egenkontroll. I intemhandeln ställs kvalitetskrav,

också följs Dygnetmnt-övervakning säkrar kontinuitet.som upp.
Tillgänglighetsstyming och ADB-säkerhet har uppmärksamhetägnats stor
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blkvalitetssäkringåstadkoms attförändringsarbeteI engenoma
anskaffnings-väldefinieradprojektmodell tillämpas,bestämd genom

kontroll leverantörer,ochavtal,standardiserade avgenomprocess,
produktionssystemet.ikomponenterochleveranser nya

allmäntsvenskinternationell,följaeftersträvarSMHI respatt
sådantillämparSMHIordning. ävendennaindustristandard iaccepterad

analys-kemiskaSMHIsWMO.definierasbranchstandard avsom
ackrediteringtekniskförStyrelsenackrediteradelaboratorier är av

SWEDAC

Rationalisering mätsystemet2.2.3.3 av

detrationaliseringprojekt förpå SMHIsbenämningenOBS 2000 avär
tilldettaanpassningochobservationssystemetmeteorologiska aven
lågtillmätningarnasåutformas2000 skallOBSframtida krav. att

tilfredställerkvalitet,bibehållenkostnad, med
prognosmodellerochanalys-numeriskaförindatabehovet av-

övervakninghydrologiskochväderövervakningförbehovet-
miljöklimat ochövervakningförbehoven av-

förkostnadernasänkaprojektetförmålet ärekonomiska attDet
år.mkrmed 15observations-systemet per

realtid ipunktmätningar iochfjärranalys ettintegrerasOBS 2000I
minskasobservationsstationermeteorologiskamanuellaNätetsystem. av

50.150 tillfrån
förbättradetillindatakommer utgöraDatakällor attsom

prognosmodeller:
ochmolntäckeinformationväsentligmedsatellitdata, om-

marktillstånd
fördelningnederbördensochvindinformationmedradardata, om-

intensitetoch
delvismedSverige,iautomatstationsdata nät övertätare nyett-

information

ochkontinuerligtmätningarkommerautomatstationema göraattDe nya
Tillprognosmodellema.förerfordrasoftasåinsamling kan göras som

mätningar änandraförgivareanslutaskan typerautomatstationema av
gammastrålning.förmeteorologiska texrent

den sk.hjälpmedskekommer attFörbättring avprognosernaav
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HIRLAM-modellen High resolution limited model. Modellenarea
förutsätter förbättrad beskrivning kontaktytan atmosfärien av processer

mark, databas för topografi och fysiografi med mycket högsamt en-
upplösning.

2.2.3.4 SMHIs driftorganisation

SMHI driver projekt, DRIFT 90, till 1996 skall skapaett ett systemsom
och organisation för dygnetruntövervakning och -styrningen av
produktionen till lägre kostnad idag tillfredsställer de kravänsom som
ställs ökad marknads-orientering, ökad produktionsvolym ochav
automatisering. Utrustningar, teleförbindelser, inforrnationsproduktion

inforrnationsflödenoch kommer övervakas och enhetligtatt styras ett
effektivtoch med lägre personalstyrka idag. Förebyggande ochsätt, än

felavhjälpande underhåll kommer planeras och användningmedatt styras
till övervakningssystemet kopplat underhållssystem. 90DRIFTettav ger

bl möjlighet dataflödenövervaka från Försvarsmakten,ävenatta av
Vägverket eller Luftfartsverket tillhandahållna delar detav gemensamma
observationssystemet och snabbt initiera erforderliga underhålls-att
åtgärder. SMHI kan kontinuerligt förse dessa myndigheter med aktuell
information driftstatus hos alla delar produktionssystemet.om av

Det observationssystemet OBS 2000 viktig tillämpning förärnya en
samordning ingårovannämnda slag. Där bl väderradamät, liksomav a
information från automatiska mätstationer tillhandahållna andra parterav

SMHI.än
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SGIINSTITUTGEOTEKNISKASTATENS2.2.4

SGIAllmänt2.2.4.1 om

uppgifterochinstruktionSGIs
SFSfrågorgeotekniskaförförvaltningsmyndighetcentralSGI är

frånochövergripandeharInstitutet1993:680. ettändring1988:628 med
Detlandet.ifrågornageotekniskaför deskiltpartsintressenolika ansvar

199293:l0O.budgetprop.iformuleratsSGI harförmåletövergripande

användningoptimalförverkaforskningobundenatt engenom
byggandeochplaneringmedsambandiSverigeimarkav

miljöbeaktandemedhushållningpå avnaturresurser,baserat
ekonomigodsäkerhetoch samt

sektorsövergripandesamladeSGIs ansvar.betonasbudgetpropositionenI
ansvarsområde.kommunikationsdepartementetstillhörInstitutet

andraâtuppdragsverksamhet änbedrivainstruktionsinenligtfårSGI
det.tillåterövrigtiarbetetmyndigheterandraochkommuner om

grundvatten.skyddrörandeblökar,uppdragenmiljörelaterade avDe a
miljöproñl.tydligarefåttsammansättningsinstyrelse harSGIs engenom

1993.underSGIinrättadesmiljögeoteknikavdelningsärskildEn
ochinformationforskning,SGIvid utgörsVerksamheten av

65%anslag.finansieras35%till avnormaltkonsultation avcasom
uppdragsgivare.frånintäktermedfinansierasverksamheten

Nuforskningsplan.internifastforskningsverksamhet läggsSGIs en
1993-1996.årenforskningsplangällande avser

organisationSGIs
ochinformationAnläggningsgeoteknik,avdelningar:femfinnsSGIInom

byggnads-ochplanerings-miljögeoteknik,administration, samtmarknad,

geoteknik.

personalochekonomiSGIs
planeras.nyanställningarochanställda80SGI har ca

Uppdragsverksamheten199293.50 MkrtilluppgickomsättningSGIs ca
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35 Nlkromsätter och 199293 överskott på 2,1 Mkr.ett Lönsamhetengav
god ochär haröverskottet växande. Uppdragsverksamheten minskat,

i övrigt vikandetrots konjunktur. Verksamhetenen i delarär stora
konkurrensutsatt. Prissättningen baseras självkostnad vinstkrav.utan

Det intern mål påär SGIett uppdragsverksamheten inteatt skall uppgå
till 70%än den totala omsättningen. Som skälmer för dennaav
målsättning anförs allt för beroendeatt ett medelstort skulleexternaav
innebära hot långsiktigheten i forskningen.ett mot

2.2.4.2 Miljödatainsamling vid SGI

SGIs miljömätningar, enligt utredningens definition, omfattar mätningar
grundvatten och radon. SGIs databas geoteknisk informationav har iav

detta sammanhang inte betraktats miljödata.som
SGIs verksamhet innebär data insamlas för vissaatt ändamålprojekt bla
projekt för fram metoder för datainsamlingatt ta för vägverket-
projekt avseende skydd och grundvatten vidyt- och broarvägarav-
miljökonsekvensbeskrivningar för vägar-
koncessionsärenden för miljöprövning-
metoder för nyttiggörande restprodukterav-
lakvattendatabank tungmetaller, salter-
förorenad jord-

Markradon imäts samverkansprojekt SSI,med SGUett och Statens råd
för byggnadsforskning. Mätningar för kontinuerlig övervakning finns i
Linköping och Uppsala. Mätningarna startade i november 1993 och
planeras pågå till september 1995.

SGI bedriver skredövervakning. Exempelvis har institutet som
myndighetsuppgift övervaka stabilitetsförhållandenaatt i Göta älvdalen,
vilket bl regelbundnagörs mätningar.a genom

Nederbördsdata, temperaturdata och vattenföringsdata köps vid behov
från SMHI. Grundvattenmätningar ofta i regi. Grundvattendatagörs egen
köps från SGU det finns för detnär aktuella området. Inget omfattande
samarbete med SGU förekommer.

Data från de mätningarna ej, vad krävs föränegna annatsparas som
aktuellt projekt. Det innebär mätningar måste för varjeatt göras om
projekt och kan inte utnyttja redan gjorda mätningar i efterhand.man
Koncessionsnämnden och länsstyrelsen givetvis relevantamottager

46



1994:125SOU

förkostnadernatäckthittillshar eningenprojektdata, men
inforrnationsdatabas.

ochsvenskenligtackrediteratlaboratorium ärSGI har someget
förackrediteradeendaSverigeskvalitetsstandardinternationell

provningochundersökning vatten,utförLaboratoriet avjordanalyser.
skickasanalyserVissarestprodukter.material,fastaövrigaoch tjord ex

Luleå.iABGrundämnesanalysSvensktill
SGIpåInformationschefen ärframtagen.finnskvalitetshandbokEn

kvalitetssäkringsarbetet.föransvarig
utfördaprojektförochdatageotekniskaför avdatabasSGI har egenen

kommuner.i flerafinnsdatabaserMotsvarandeSGI.
uppdragsgivarenmåsteövrigtoffentliga. Iblir datamiljöprövningVid

projektet.utanföranvändasskadatatillståndsitt omge
ochplaneringfysiskförplaneringvid vägar,användsFjärranalys av

grus.lokaliseringför naturresurserav

samverkanInternationell
iFoundationResearchNetherlands EnergymedsamarbetarSGI

karakteriseringförmiljödatabank avharNederländerna ensom
tillgå.finnsfrån laktesterdata attblrestprodukter, där a

miljö-därstandardiseringsarbete,internationellt imedverkarSGI aven
därmiljö,fackgruppNordtestshuvudsyftet. yttredockrapportering är

huvud-närvarandeförarbetarordförande,generaldirektör årSGIs
miljöundersökningarförmetoderStandardisering avmedsakligen av

europeiskai dendeltarSGIjordar. ävenförorenadeochavfallfasta
metoderStandardiseringmedarbetar292,TC avCENkommittén som

irepresenteradeSGIfinnsSlutligenrestprodukter.karakteriseringför av
iresulterakommerarbete att enGroup,WorkingAshInternational vars

avfalls-frånrestprodukterbehandlarvilkenpublikation,omfattande
aspekter.allaiförbränning settstortur

miliödatainsamlirgförpersonalochEkonomi
helhetsinioftaden armiljömätningar,förutrustningviss menSGI har

på inköpmedelSGI även avuppdragsgivare. satsarfinansierad egnaav
harlaboratoriuminstitutetsviktigtdå det attlaboratorieutrustning, är

kunnaförsaknar,företag attprivatautrustningochkompetenssådan som
geoteknik.svenskstödja

krår00055omkringtilluppgårradonmätningförkostnaderSGIs
forskningsprojekt somi detfyraårsperiod, gemensammaunder en
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Övrigatidigare nämnts. radonmätningar ligger inom förramen
extemfinansierade konsultprojekt, för mindre områden kan uppgåsom
till 15-20 000 och för hela kommuner 50-100 000 kr.

Vad gäller mätningar grundvattennivåer, samverkar SGI medav
kommuner vid uppläggning observationsnät för grundvatten. Dennaav
verksamhet helt uppdragsfinansierad.är
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UNDERSÖKNING2.2.5 SVERIGES GEOLOGISKA

SGU

2.2.5.1 Allmänt SGUom

SGUs instruktion och uppgifter
SGU central förvaltningsmyndighet för frågorär landets geologiskaom
beskaffenhet och mineralhantering. SFS 1988:367 med ändring
1993:367.

Det övergripande målet för SGUs verksamhet undersöka,är att
dokumentera och beskriva Sveriges geologi för tillhandahållaatt
geologisk information behövs särskilt inom områdena miljö ochsom
hälsa, fysisk planering, försörjning och hushållning med naturresurser,av
jord och skogsbruk totalförsvaroch marknadsföra dennasamt att
information.

SGU delades 1982 i myndighetsdel, nuvarande SGU ochen en
bolagsdel, SGAB. Mineralprospekteringen fördes till SGAB, som
lokaliserades till Luleå. SGU bedriver ingen prospektering.

SGUs verksamhet berör många departement, endast mindre del ären
riktad Näringsdepartementet, tillhör.mot som man

SGUs viktigaste kunder kommuner, länsstyrelser, privata konsulter,är
Banverket, SNV, Försvarsmakten, Vägverket andra statligasamt
myndigheter och domstolar.

SGUs expertroll har ökat starkt, särskilt den har koppling tillsom
miljöfrågor.

SGUs organisation
SGUs verksamhet bedrivs i projektform. Organisations-formen avviker
från andra myndigheter ingår i utredningen. Enhetschefer harsom
personalansvar och tillhandahåller personal med kompetens tillrätt
verksamhetsansvarig. Enligt ledningen för SGU organisationen störreger
flexibilitet i verksamheten den anpassad till arbete i projekt-ärattgenom
och programforrn.

SGUs ekonomi och personal
SGUs omsättning 150 mkr. Verksamheten finansieras till 90% medär

och 10% uppdragsintäkter. Till anslagsverksamhetenanslag medca
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Detoch övriga. kanbidragavgifter från kommunervissaräknas även
områdepåskynda kartering i ochvillgälla kommun etttex somen

Uppdragsverksamhetenarbetet. hardelfinansierasamtidigt villigär att
ökat i volym.

har självakundnytta, dvs kundernauppföljningarSGU gjorthar av
SGUsanvändagjortbesparinguppskattat den attman genom

SGUs årligauppföljning visar anslagtjänsterprodukter. Denna äratt
år.tidpå kortareinbesparat för samhället änavsevärt ett

Verket har 220 anställda.

miljödatainsamling2.2.5.2 SGUs

till vår miljö,verksamhet relateradSGU:svid mening detI är mesta av
för SGU. I dentillämpningsområdeviktigtmiljönoch nämns ettsom

SGUMiljödatautredningeninombeaktasmening mätersnävare som
inteSjälvklart grundvattnetmiljövariabler främst i grundvattnet. är

viktig Enockså mycketenbart miljöelement, naturresurs.utanett aven
landets grund-dokumenteraundersöka ochSGUs uppgifter därförär att

vattentillgångar.
grundvattenmiljönmiljöntill geologiska ochden ärNära anknutna

skred börför Varfinns riskerriskfrågorna, till exempel: Var
finns risk för högalokaliseras Varoch utsläppmiljöfarlig verksamhet

bör vid olycks-vidtasvatten Vilka åtgärdermetallhalter mark ochi
händelser

MaringeologiGrundvatten ochmarknadsområdena NaturresurserInom
tvâ åren.efterfrågan på SGUs tjänster ökat dehar mest senaste

beskrivs översiktligt nedan:SGUs mätverksarnhet

grundvattennivå skerrikstäckande observationemagrundläggande,De av
stationsnätobservationsrör. Detta400områden med drygti 70ca
1966 inompåbörjadesGrundvattennätetgirgndvattennätet.benämns

målGrundvattennätetsHydrologiska Dekaden.Internationellaförramen
variationertidsmässigaregionala ochtillhandahålla informationär att om

därför utvaldaObservationsområdennivå.kvalitet ochi grundvattnets är
Observationertopografi klimat.ochgeologi,representativa för olikasom

arvoderade observatörerdels lokalautförs manuellt,provtagningoch av
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lönekostnader och reseersättningar 350 000 krår, och dels SGU:sav
fast anställda personal.

Nivåmätninger sker 2 månad, tillsammans 10 000 mätningarggr per ca
år. Grundvattennätet drivs med anslagsmedel, 1,6 år,mkr ochper ca per

Årskostnademaförsäljningsintäkter 46data 000 kr. stationutgörav per
för insamling nivådata 875 kr, och varje nivåmätning kostar iav ca
genomsnitt 35 kr.

SGU planerar för ökad användning registrerande dataloggers medav
uppringningmöjlighet till nertagningoch data i realtid. Förav

närvarande olikaantal loggers.görs tester ettav
Data från Grundvattennätet bl i månadskartor. finnsPlanerpresenteras a

i fortsättningen förbättra tillunderlaget månadskartan med hjälpatt av
modellberäkningar, bl HBV-modellen.a

Förutom grimdvattenytans förändringar, inom grundvattennätetsmäts
grundvattnets kemiska sammansättning ca 60 stationer, temperaturram
30ca stationer, enstaka stationer för tjäldjup och snötäcke.samt

Grundvattnets långsamma omsättningshastighet det synnerligengör
angeläget långamed tidsserier, bl.a. för beskriva långtidstrender, ochatt
följa föroreningshot.eventuella I grundvattennätets finnsdatabas data
från 90-tal områden med totalt 700 observationsrör.ett ca

Grundvattenkemiska mätningar pågår dels inom grundvattennätet, dels
sedan 1978 förinom för övervakning miljökvalitetprogrammetramen av
PMK, på SNV.uppdrag Totala 176 46 områdenantalet stationer iärav
1991. Av dessa ingick 115 stationer i 37 miljöövervakningsområden i
PMK-prograrnmet. Det i synnerhet den nederbördens påverkanär sura
grundvattnets kemiska sammansättning har uppmärksammats.som
Grundvattnet mellan 8 år.1 och I fält bestämsprovtages ggr per

pH, konduktivitet och 02. Laboratorie-analyser SLU,görstemperatur, av
har ackrediterat laboratorium, och omfattar huvudkonstituenter,ettsom

närsalter och metaller. Vid miljöövervakningsstationema analyseras även
Al och viktiga tungmetaller.

Inom det nationella miljöövervakningsprogrammet kommer SGUnya
genomföra den grundvattenkemiska delen inom den integreradeatt

övervakningen i skogliga referensområden 27 stationer, 000415 kr,
och genomföra den yttäckande övervakningen grundvatten iav
skogsmark 80074 stationer, 000 kr. Genomsnittlig provtagnings-
frekvens respektive 4 år.7 Analysdata från de 74 stationemaär ggr per
skall tjäna verifiering modell PROFILE SAFEden ochsom av som
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grundvattenkemin statistisktför yttäckande simuleringskall användas av
sammansättning.utifrån markens mineralogiskadynamisktoch

deposition.Drivvariabler klimatdata ochär
förbli datavärdSGUGenom avtal med SNV kommer att

grundvattenkemiska miljödata.
frånbrunnsprotokoll,brunnsborrningar,SGU data rörandemottager
frånresultatSkyldigheten lämnafirmor utför sådana.de attsom

ålagd enligtbrunnsborrningargrundvattentäkts-undersökningar och är
brunnsutfonnning,bl uppgifteromfattarSFS 1975:424, och oma

grundvattennivå i vissa fall vattenanalyser.ochjorddjup, kapacitet,
500 500uppgifter 155 brunnar, linnehållerdatabaserBrunnsarkivets om

ytterligare 4 000registreras300 källor. Varje åroch lgrundvattentäkter
ojämn.Datakvaliteten-8 000 brunnsprotokoll. varaansesnya

tillstånd imätverksamhetSGU bedriver vattenäven avsersomannan
karaktär, såsomfysisk och kemiskoch jord av

bäckvattenväxterbiogeokemisk undersökning --
markprovtagningundersökningmarkgeokemisk --

organiskaochtungmetallermaringeologisk undersökning bl a--
i bottensedimentetmiljögifter

gammastrålningskartorgeofysiska blmätningar a--

Även innebärbergartsundersökningarnaochde regionala jordarts-
jord ochlagras i databaserfysiska och kemiska data.insamling som omav

insamlinggrundvattenundersökningama innebärregionalaberg. De av
gnmdvatten.och kemiska datafysikaliska om

inventeringförRåd och RiktlinjerSNVpåSGU utarbetar uppdrag av
mark.förorenadav

in iPMK de199394 kommermed budgetåretFrån och att nya
genomföraSGU kommermiljöövervakningsprogrammen.nationella att

SGUgrundvatten. kommerförrikstäckandedet nationella programmet
integreradmedverka ioch SNVSLU, IVLmedvidare tillsammansatt

sistnämndareferensområden. Detskogligaövervakning programmetav
gränsöverskridandelångtransporterade,till Konventionenknutetär om

ECE, 2.1.2.UNluftföroreningar, och drivs inom se

utvecklingsinsatserAktuella
INGRES,databashantering införs,förNytt system

dataKvalitetsmärkning av
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PROFILE- och SAFE-modellema användsModellering, HBV-
och överföring dataAutomatisk registrering nivåer avav

för PCNya programvaror

Internationell samverkan
medGrundvattennätet, med miljöövervakningen, samarbetarsamordnat

i globala miljöövervak-nordiska och deltar detmotsvarande program,
förekommer medningssystemet GEMS. Internationell samverkan även

ICES och IOC.

för miliödatainsamlingEkonomi och personal
199394 finns följandeInom SGUs verksamhetsplan och budget

aktiviteter grundvattenanknytning:med

8,6Anslagsfinansienng, totalt mkr

varav
grundvattenundersökning,regional 4,8

3,8grundvattendokumentation

lntaktsfinansiering brutto, totalt 4,5

varav
1,2miljö och energi
1,2PMK
0,8brunnarsura
1,3grundvattennaturresurser -

kr:tillför grundvattenkemiska övervakningenKostnaderna den uppges
station per provper

integrerad övervakning
6 200 030referensomrâden li skogliga

övervakningYttäckande
200 8007 li skogsmark

provtagning,för förberedelser,inkluderar kostnaderKostnaderna
utförs tillProvtagningenoch datainlagring.efterbehandling, analyser

företaskontrollresorlokalaövervägande del provtagare, ettmen parav
provtagningkemiskaför grundvattennätetsKostnadernafrån central ort.
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de nämndai storleksordning programmen.uppges ovanvara samma som
SGU besparingar kan ha singjort uppskattningar dehar ansesav som

finns bl.a.grund i SGU-produkter. miljödataområdetutnyttjande Inomav
grundvattenutredningvattentäktprojekt för Bollnäs kommun, därett

bedöms 65 Tilldenna kan läggasha mkr för kommunen.sparat summa en
årlig ogräsbekämpningbesparing på 3-4 mkr. Inom projekt rörandeett
för SJ, nyttakostnadsfaktor på 18 jordarts-informationnäranges en
användes.

Miljöövervakningsuppdrag för SNV uppgår till 1,2 mkrår.ca
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STRÅLSKYDDSINSTITUT2.2.6 STATENS SSI

2.2.6.1 Allmänt SSIom

SSIs instruktion och uppgifter
SSI märmiskor,central förvaltningsmyndighet för frågor skyddär om av
djur och miljö joniserande icke-joniserandeskadlig verkan ochmot av
strålning SFS 1988:295, med ändring 1992:284

I treårsplanen 199293 -199495 SSI mål:formulerar sitt övergipande
Den övergripande målsättningen strålningenskunskapenär att om
egenskaper och användning blir så utbredd frågor strålning kanatt om

grundval avvägning mellan risk respektgod ochavgöras nytta, attav
obefogad strålningens onödigafinns för risker och attmen oro

strålningsrisker uppkommer.

SSI tillhör miljö- och naturresursdepartementets ansvarsområde.

SSIs orgQisation
SSIs verksamhet bedrivs huvudenheter:i tre

DärtillAllmän tillsyn, Forskning utveckling Kämenergitillsyn.och samt
finns enheter för ekonomi, och information.personal

Inom SSI finns forskningsnämnd. Enligt institutetsrådgivandeen
instruktion forskningsprogram för denskall nämnden rådge om
målinriktade planering, ochstrålskyddsforskningen samordningsamt om
uppföljning Forsknings-den forskning institutet för.av som svarar

andranämnden leds SSIs regeringen tiogeneraldirektör, högstutserav
ledamöter.

Mätning icke-joniserande strålning inom för allmänsker enhetenav
ochtillsyn. Gamma-mätningama hör till huvudenheten för forskning

utveckling.

SSIs ekonomi och personal
mkrSSI har 127 SSIs 82 71anställda. omsättning mkrär varav caca

finansieras anslagsmedel och med avgifter och ersättningar.med 11 mkr

omfattar kontrollSSI bedriver uppdragsverksamhet bla avsom
Uppdragsverksamheten redovisarpersondosimetrar.bildskärmar och ett
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199293, på 0,1 mkr.underskottlitet

SSIMiljödatainsamling vid2.2.6.2

förmätstationer36hänförasmiljödatainsamling kanSSIsTill
forskningsprojektSSI-finansieratförgammastrålning. Inom ettramen

strålning.ultraviolettmätningförfem stationerSMHIhar satt avupp
inomberedskapnationellsamordnad,ingår iGammamätningarna en

ochSnabbhetradioaktivautsläpp ämnen.strålskyddsområdet mot av
eftersomprioritet data utgörhögstadatainsamlingen harsäkerhet i

liv.skyddandegällakanunderlag för beslut avsom
måletomfattasUV-strålning ochMätningar att genomavozonav

förminska riskenskador ochförhindra akutaforskning och tillsyn sena
följd strålning.skador till av

Qammgsnâdmrtg
kontinuerligmätstationer mäterSSI 36har permanenta som

tryck-bestårhöjd. Mätsystemetpå 2,5gammastrålning avm
frånMätområde lelektronik. ärtillhörandemedjonisationskammare

frånEnergiområderate. ärequivalentambient dosenSvh 6 nSvhtill
ikontinuerligtfrån detektorn lagrasMätvärdenuppåt.90 keV och en

sigSSI kopplarviddatormätstation. Envarje tremikrodator vid upp
tillmätvärdenaöverförochmätstationtill varjegånger dygn enper

hotbildökaskaninsamlingenfrekvensenSSI,databas vid om enav
varjevidMikrodatorninträffat.olycka harföreligger eller om en

överstigerbakgrundsnivånsåprogrammeradmätstation är att om
automatiskt,personsökare[nätstationer]larmnivå ringerförinställd enupp

identifieras. SSI harstationenlarmandedenpersonsökaren kani en
direkthand larmet,kandygneti tjänststrålskydsinspektör tarunt omsom

mätstationVid varje ärutreder orsaken.ochmätstation,från aktuell som
direkt.mätvärdenavläsamöjligtdet ävenatt

vidtillursprungligen med hänsyngjordesstationernaLokaliseringen av
spridningenglobaladenbestämdhotbild,gällandetiden60-taletden av

visstillkomSenareefter kärnvapenprov.radioaktivitet enav
påtankemedSverige,delarnai sydligastestationerkoncentration avav

Östblocket.fdkämkraftshaveri iett ev
medkompletterasutsläppmisstänktvidkanmätstationemafastaDe ett

mobilförfogarSSISGU. överFOA och ävenflygplanfrånmätningar av
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utrustning nuklid-specifikt, utrustningen utvecklingundermäter ärsom
och antalet mobila kommer utökas.system att

Ytterligare mätstationer kan bli aktuella, i första tillhand station påen
Gotland.

Kostnaden för drift mätstationema inkl insamling data 375ärav av
tkrår. De flesta stationer lokaliserade vid SMHIs stationersynoptiskaär
och sköts SMHI-observatörer. SSI dessa 2400med kr årersätterav per
för hyra och 400 krår för el. Ett antal stationer förlagda på militärtär
område.

Icke joniserande strålning.
På tid har uppstått UV-strålningrörande risk för ökadsenare oro p g a
förekomst malignt melanom vid uttunning Förozon-skiktet.av av

Ökningennärvarande ökar registrerade melanomfall med 5 % år. kanper
förklarasinte med ökad UVB-strålning, hade åren tycksäven senasteom

sådan. Dagens utförda förmätningar inomsett en ramen,
forskningssamarbetet SSImellan och SMHI, syftar till beskriva huratt

den infallande UV-strålningen Sverige. Forskningen harär överstor
pågått sedan början 80-talet med varierande mätutrustning.av

SMHI står för själva mätningarna femoch modellberäkningar. Fn finns
mätsationer finansierade SSI. varit 1,4 mkr förKostnaden harav en
femårspeiiod. Det oklart SSI kan finansiera fortsatta mätningarär närom
projektet 1994.avslutas Projektmedel får enligt bestämmelserna inte
användas för rutinmässig övervakning.

I mellan SSIsamverkan och SMHI har UV-index tagits fram. UV-ett
index mått på den skadliga ultravioletta strålningen. Sedanär ett

1993 SSI SMHIoch l-dygns UV-prognoser byggergörsommaren som
modellberäkningar vid SMHI. Subventionerade tillsäljsprognoser
massmedia.

Internationell samverkan
Fn arbetar nordisk arbetsgrupp förslagmed till nordiskt samarbeteetten
i vamingstjänsten, så kan del från övrigamätvärdenatt taman av
nordiska länder. SSI mycket tillkomsten nordisktgärna ettser av
bulletin board för radioaktivitetsmätningar, vilket teknisktär
problemfritt, politisktmöjligen känsligt.men

En nordisk vidoch UV-databas Finlandsgemensam ozon-
meteorologiska institut diskuteras inom Nordic and UV-groupozone

fungerande mätningInom IAEA finns internationellt förnätett av
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främstgammastrålning, för vid kämkraftsolyckor.beredskap

Ekonomi Qgh personal fgr miljgggtainsamling
Kostnaden för mätningar gammastrålning 36vid stationer uppgår tillav
375 tkrår, eller 10 400 krstation. Tillsynen istationemaöver utövasca

flestade fall samtidigt observatörer vid SMHIsärav personer som
synoptiska stationer. SSI 800betalar 2 kr station för hyra ochper
elförbrukning, därtill kommer kostnad för datainsamling och instrument.

Kostnaden, inkl projektpersonal, för mätning UV-strålning vidav
SMHIs fem stationer tkrår.100är
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VÃGVERKET2.2.7

2.2.7.1 Allmänt Vägverketom

Vägverkets instruktion och jgppgifter
Vägverket central förvaltningsmyndighet frågorär för väghållningom
och säkerheten i vägtrafiken SFS 1992:1467. Enligt sin instruktion

Vägverketskall bland främja miljöanpassat trafiksystem ochannat ett en
miljöanpassad fordonstrafik.

Inriktningen för vägväsendet har fastslagits i det trafikpolitiska målet
brutits i fem delmål:som ner

Grundläggande transportbehov skall tillgodoses
Transportsystemet ska bidra till effektivt resursutnyttjandeett
Transportsystemet ska högt ställda krav trafiksäkerhetmotsvara
God miljö och hushållning med skall främjasnaturresurser
Transportsystemet skall bidra till regional balans

Vägverket har med utgångspunkt från dessa mål och riksdagens beslut
9den juni 1993 investeringar i trafikens infrastruktur tagit fram ettom

förslag till nationell väghållningsplan 1994-2003. Regeringen har godkänt
planen i 1994. Parallellt med den nationella väghållningsplanen harmars
sju regionala väghållningsplaner upprättats.

Vägverket har sektorsansvar inom sitt verksamhetsområde och skallett
därför påverka andra aktörer såsom näringsliv, trafikanter, kommuner m

bidra till vägtransportsektom uppfyller bl miljömål och andraatt att a
miljökrav.

I regleringsbrevet för Vägverket har regeringen angivit skallverketatt
redovisa vilka bidrag de lämnar till förbättring de trafikpolitiskaav
målen. Bl redovisas totalutsläpp kväveoxid och koldioxid samta av

Återrapporteringförändring antalet bullerstörda lägenheter. tillav
regeringen verksamhetens miljökonsekvenser miljöarbetet inomsamtav
sektorn i miljörapport från de fyra trafikverken igörs samten gemensam

miljörapport från Tillverk. trafikverken räknas förutomen resp
Vägverket, Luftfartsverket, Banverket Sjöfartsverket.och

Vägverkets miljöpolicy innebär för miljöfrågoma interntatt ansvaret
ligger hos verksarnhetsansvarigresp
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organisationVägverkets
ochdivisionertvåbeståendei koncernorganiseratVägverket enär aven

bolagsenhet:
TrafikochDivision Väg

ProduktionDivision
Bolagsenheten

myndighetsuppgifter blallaVägverketsförTrafikoch aVäg ansvarar
vägprojektering,väghållningsplanering,långsiktigplanering, genom-

Divisionenstatsbidragsgivning. ärväghållningenförande samtav
divisionutförandeProduktionsdivisionen,hostjänsterbeställare enav

förBolagsenhetenkonkurrensutsättas.succesivt skallvilken svarar
Vägverket.tillbolag knutnaaffärsutvecklingförvaltning och av

uppgifter medTrafiksäkerhetsverketsintegrerades1992Under

Vägverket.
ledningVägverketsråd biträderTre

Miljöråd
skönhetochRåd för kultur

Trafiksäkerhetsråd

Divisionmedanregioner,indelat i 7TrafikochDivision Väg är
produktionsområden.5Produktion har

personalochekonomiVägverkets
miljarder kr.15tilluppgårOmsättningenanställda.500Verket har 7 ca

VägverketvidMiljödatainsamling2.2.7.2

bemärkelseimiljödatainsamling snävrikstäckandeochRegelbunden av
skerdatainsamling görsDenförsorg.Vägverketssker inte somgenom

påuppgifternaålagdastatsmakternadeklaraverket skaför att av
endastmiljödata skerexempelvisdatainsamlingEgeneffektivaste sätt. av

ochpåtillgängliga sättfinnsinte annatdatarelevanta egenomom
insamlings-finnsalternativet. Däremotrationelladetinsamling är mest

statligadet vägnätet,väder längsochför trafikinformationssystemoch
beräkningarförunderlagkanvilket avär parametrar gesom

förinformationssystemochinsamlings-finnsmiljötillstånd. Därutöver
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Ibådevägdata åtgärds- och tillståndsdata för olycksdata.samt
Omfattande datainsamling engångskaraktär förekommer i sambandav
med vägbyggnadsprojekt. Vägverket bygger geodatabas med dataupp en
framtagna vid miljökonsekvensbeskrivningar. Denna innehåller bl a
jordarter, sonderingar, provtagning, grundförstärkningsåtgärder, rest-
produkter och omgivningens ytkaraktär. Geodatabasen bör vara av
intresse för SGU, SGI fl.m

Nedan redovisas kortfattat utnyttjande miljödata i några viktigaav
verksamheter inom Vägverket. Därefter beskrivs de två insarnlings- och
informationssystem kan gälla miljörelaterade data, nämligensägassom
Vägverkets trafikinformationssystem och Vägverkets Vägväder-
informationssystem.

Långsiktig väghållningsplanering
För beskrivning nuläge och det gäller avgasemissionernärav prognoser
utnyttjas modeller bygger på trafikens storlek och fördelning påsom

emissionsfaktorer för fordonensvägnätet utsläpp beroende påsamt
fordonstyp och körförhållanden.

Emissionsfaktorer egentligen emissionsmodeller för vägfordonens
avgasemissioner fram i SNV,samarbete mellan VTI och Vägverket.tas
De bygger på laboratorieprov vid Bilprovningensgörssom

på uppdrag SNV.motortestcenter av
bedömningFör trafikvolymeroch statistik frånutnyttjastransport-av

olika källor: Vägverkets trafikmätningar, storstädemas trafikmätningar,
kollektivtrafikbolagens resandestatistik, pendlingsdata, resvane-
undersökningar försåld mängd bränsle. Det statistiska underlagetsamt
sammanställs Väg- och Trañkinstitutet också för desvarat senasteav som
årens trafikprognoser. Det SCBkan bygger sina trafik-nämnas att
uppskattningar i landet på såldbl drivmedel,mängd medan Vägverketa
skattar motsvarande för det frånvägnätetparametrar egna egna
mätningar.

Ansvaret för samlad och trafikstatistik och liggertransport- prognoser
på Delegationen för inomoch utvecklingsarbetenumera prognoser

transportsektom DPU. DPU inrättades i juli 1993 föroch ska bl a svara
förunderlag det långsiktiga planeringsarbetet inom sektorn och för

beställning statistik.av
För bedömning olika planeringsaltemativs konsekvenser bl detnärav a

energiförbrukning,luftföroreningar utnyttjargäller och verket egna
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officiellaochtrafikdataaktuellapåDe bygger prognoser,datamodeller.
beroendetrafikfördelningarochtrafikvolymerförändradebeskrivermen

förändradgällerdethandförstai närstuderasalternativde somav
fordonsbestånd ochiförändringartransportinfrastruktur, ävenmen

egenskaper.tekniskafordonens
olikasammanställsplaneringen ävenlångsiktigamed densambandI

förbullerochluftkvalitetmedproblemsåsominventeringar,typer av
riksintressenmedkonfliktriskerochstatligadet vägnätet,boende längs

vägbyggnationer.aktuellaföljdochför kultur natur avsom en

ndekterin chV r
skerbyggande vägarochprojekteringvägplanering, enVid av

fattas isuccessivtbeslutför deanpassaddatainsamling,omfattande som
lokaliseringsutredning,förstudie,projekteringsfasernamedsamband

byggandet.självamedsambandibygghandlingocharbetsplan samt
blikanintressekonflikterolikaidentifieratillsyftarFörstudien somatt

valförunderlagblskaLokaliseringsutredningen avaktuella. a ge
detaljeradiresulterardetaljprojekteringenochvägsträckning en

ska byggas.hur denoch ävendenbeskrivning vägen avnyaav
infördes ivägprojekteringmiljökonsekvensbeskrivning vidpåKrav

skerMiljökonsekvensbeskrivning1987.redan enVäglagen som
projekterings-varje fasoch iprojekteringsarbetet,delintegrerad avav

beslutsunderlaget.ingå imiljökonsekvensbeskrivningskallarbetet en
karteringomfattandeskervägprojekteringenmedsamband avI en

områdeninklusivemarkanvändninggeologi ochlandskap, somterräng,
skerområdenbebyggdaIkulturvärden.och ellerspeciellahar natur-

byggerbullerochluftkvalitetberäkningardetaljerade somäven avmer
påvegetationsdata,och samtlokalisering, terräng-på vägens

Beräkningarhastighetsdata.trafik- ochberäknadeochemissionsfaktorer
beräknings-ochbullermodellutnyttjar denbullerstömingargällerdetnär

länderna.nordiskadestandard föröverenskommitsmetodik somsom
utsläppberäkningförmetodikÄven vedertagenfinnsluftkvalitetför av
DigitalDRDprojekteringfördatorstödVägverketsspridning. Ioch

ochluftkvalitetsåväl buller,förberäkningsmoduleringårDesignRoad
ochutformningför vägenbådeutnyttjasbränsleförbrukning avavsom

skyddsåtgärder.eventuella
medsambandiförekommerÄven bullerochluftkvalitetmätningar av

konsulter.oftautnyttjasmätningarsådanaFörprojekteringen.
miljöGodtrafik.Naturvårdsverket frånbullerförmålangivithar anges
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högst 55 dBA utomhus 30 dBA inomhus det gällersamt närsom
Ävendygnsekvivalentnivå. för luftkvalitet i finns riktvärdentätort

framtagna Naturvårdsverket.av

Drift och underhåll det statliga vägnätetav
Vid drift och underhåll utnyttjas trafik-, tillstånds-vägnätet ochav
åtgärdsdata. För service till trafikanterna och produktionsstyming,
framför allt det gäller vinterväghållningen,när vägväderdataär ett
mycket viktigt underlag.

När det gäller användning olika material och substanser följsav
saltanvändning för vinterväghållning och dammbindning Förupp.
halkbekämpningen används årligen 150 000 350 000 natriumklorid,ton-
med variation mellan åren bl beroende påstor väderleken. Vida

under -80 C saltas ej. Kemiska bekämpningsmedeltemperaturer används
inte för bekämpning ochogräs vegetation längs vägarna.av annan
Dagvatten från inklusive innehållvägar, tungmetaller områdeär ettav
där datainsamling sker i samband med FoU för kartlägga huratt stora
problemen och hur de åtgärdas.kanär Mätningar förekommer iäven
samband med konkreta åtgärder vidtas för avvattningatt och
omhändertagande dagvatten.av

Problem bullermed och luftkvalitet längs befintliga kan oftavägar
åtgärdas med underhålls- och mindre förbättringsåtgärder. Det kan gälla
bullerdämpande beläggning, bullerplank och åtgärder på kringliggande
fastigheters fasader, fönster eller ventilationssystem. Ofta föregås
åtgärderna mätningar och beräkningar miljökvalitén före och efterav av
åtgärd.

Miljörappgrtering
Vägverket följer såväl vägtransportsektoms den verksamhetenssom egna
bl väghållningens utveckling miljösynpunkt. Detta dokumenteras ia ur
form dels miljörapport från de fyra trafikverken ochav en gemensam
dels detaljerad för och verken. I miljörapporteringenvarten ettmer av

analysgörs tänkbara åtgärderäven för minska olikaatten av typer av
miljöpåverkan.

För bedömning nuvarande miljöpåverkan från sektorn utnyttjas iav
utsträckning statistik från olika hållstor och modellberäkningar,

i den långsiktigasätt planeringen. Dessutom utnyttjas olikasamma som
inventeringar, exempelvis känsliga miljöer,typer och luftkvalitets-av av

och bullerproblem. Ett problem i sammanhanget få tillgång tillär att

63



1994:SOU l 25

enhetligheten hosochi landetväghållamakommunalafrån deuppgifter
vägtransportsektonsuppgifter rörVissauppgifter.sådana typer somav

förbrukningökaduppskatta,svåramycketmiljöpåverkan tattär som ex
salt.vinterväghållning medavfettningsmedel pgaav

tillståndet längs deochväghållningendenuppföljningFör egnaav
från Vägverketsverksamhetsdatautnyttjas dessutomstatliga vägarna

olikaförbrukningomfattar ämnen,blorganisation,regionala avasom
1993Frverksamheten.imaskinerochproduktionsmetoder sammai-0 m

vägprojekt.planeradeintrång viduppgifterställs även om

VVirinfonnaivädVä metn s-
frinövergångVägverketsförförutsättningviktigvaritVViS har atten

produktionsområden medarbetsområden till 7250med24 länskontor ca
vinter-rationaliseringtillskulle ledaproduktionsdistrikttjugotal avett

ivintersäsongenunderVViSinförandetFöreväghållningen. varav
idygnetbefattningshavare250minstår,månader6genomsnitt runper

igångkunnaföroch sättaväderbevakaförjourtjänst attatt
i jcurbefattningshavareantaletvinterväghållningsåtgärder. Idag är

alarmerandepå hurberoendelandet,helaoch 28 imellan 7dygnet runt
S0tillbedömsenbart för dettaBesparingenbedömsväderläget cavara.

förknippad medbesparing systenetbetydligt är attår. Enmkr störreper
xidplatsåtgärdvidta rättmöjligheterna rättförbättrarväsentligt att

minskadeförbesparingenuppskattatVägverket hartidpunkt. atträtt
väglags-kostnad förtotalmkrår,200produktionskostnader är av enca

deläggasbesparingar kanTill dessa ävenmkrår.400lpåtjänst ca
03htrafikolyckorminskadesamhället görbesparingar genomsom

människoliv.räddade

användningsområdeVViS
Vägunderhåll-

tillfällevidhalkbekämpningsåtgärder rättproduktionsledning; rätt-
trafikantertillinformationvägledning genom-

trafikledning-

Allamätstationer. mäterautomatiska570ingårVViSI -systemet ca
daggpurkt.beräkningochluftfuktighetlufttemperatur, avyttemperatur,

ocksåmätstolpevind. l mäter272nederbörd och mäter446 mäter
aktivera andrakanindikatorstationerVissa stationertrafikflöde. är som

stationerdå samtligavintertid,dockanvändsfunktionDennastationer.
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kommuner.
Givarna kantill stolpama.kopplas26 kangivare,Ytterligare st,max

blirtill stolpenavståndVid längrestolpen.fråntill 3 kmplaceras upp
användermotiveraförför högkostnaden att gemensamatt enman

påTeleverket,huvudsakligen viaInsamling datainsamlingsenhet. görsav
Vägverketsliksomibland,utnyttjas egetMobiltelefonnätenkabel.

mätfrekvensmedautomatiskt,insamlasDataradiokommunikationsnät.
6lagras,Alla data30 min.insamlasdataAggregerade10 sek. cavar

övervakningsfunktionSystemet harår.mätvärdenmiljoner somenper
dåinsamlingen kanochöverskrids,gränsvärdenvissalarmakan när

oftare.göras
deförVägverket,ägdprognosmodell,finnsI ävensystemet aven

lokalklimatologiskanvändskomplementSomfyra timmarna. ettnärmaste
framtagenLKMnågra län.i är ettpå försökLKMmodell som

ModellenGöteborg.universitetet idoktorandforskningsprojekt vid ger
förställetivägsträckanlängs helatemperaturvariationeninformation om

VägverketModellenpunktinforrnation. ägs av
framtiden.förstuderasalternativsatellitInsamling via är ett som

regionala7till dedistribuerasVViSfrånInformation -systemet
VVstilldistribuerasInformationenvägtrafikledning.förcentralerna

vidterminalerradio, TV,trafikantinformation viatillochproducenter
via Text-TV.ellertelefonsvararerastplatser,

flera.användaskanså deDe görs öppna, att avsystemennya
dessochVägverketförutomVViSiintressenter är,Nuvarande

SMHI.kraftindustrin,Vattenfall,kommuner,entreprenörer,

trafikdatasystemVägverkets
både interntanvändningsområdebrettharfrånInformation ettsystemet

gälleranalyseriingår blTrafikinformationoch somaexternt.
och miljö.trafiksäkerhet

hjälpMedmätavsnitt.000i 20 ettindelatstatligaDet vägnätet är avca
skattasavsnittmättillfällen2-4omfattandestickprov per

ÅDT Informationennoggrannhetsangivelse.medårsmedeldygnstrafik
VDB.Vägdatabankenoch ii flödeskartorrapportform,ipresenteras

bildarfrån mätningarnaResultatenår.avsnitt-50004Totalt mäts per
medtrafikväglängdTrafikarbeteskattninggrunden för av

noggrannhetsangivelse.
blaförmätpunkterochvägsträckorbasurvalanvänderVägverket ett av

nyttjasidagbasurvaltiden. Dettrafikförändringskattning över somav

5514-12083
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består 80 mätpunkter och skattningar med noggrannhetsangivelseav ger
på nationell nivå. En utvidgning och merumyttjande detta basurvalett av
pågår internt inom verket.

Utrustningen kan olika fordonsklasser, fordonets riktningmäta och
hastighet. Mätutrustningama töms på information på plats i flestade
fall, vissa mätpunkter i basurvalet har direkt kommunikation medmen
Vägverket.

Ekonomi och personal för miliödatainsamlinz
Resursåtgång för VVIS-systemet: 2 centralt, 12personer person per
region regioner.7 Service köps Total kostnad för ärexternt. systemet
20 Mkrår inkl drift, service och kommunikation, exklusive nämndaovan
personresurser.
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institutionermiljömätandeövriga2.2.8

miljömätningarstuderatdirektivsinaenligtharMiljödatautredningen
tidigareSom nämntsmyndigheterna.beskrivna2.2ivid deutförs psom

ochnationellaför denInommiljömätningar.ingaSNVutför ramenegna
uppdragmiljömätningarutförsmiljöövervakningen avregionaladen

2.2ideinstitutioner, utöverochmyndigheterantal pvidSNV ett
omfattasskallmätningarÄven institutioners avdessanämnda.

ochkemiskamätningarmån deras rördenikartläggning,utredningens
variabler miljömätandedessaviktigasteDeochluftifysiska vatten. av

nedan.översiktligtbeskrivsinstitutioner

SLULantbruksuniversitet,Sveriges
förmiljöövervakningsuppdragutförarenenskildaSLU den störstaär av
förmätningarutförSLU10 mkr. ävenvolymårligmedSNV, caaven

miljödatainsam-Huvuddelenvattenvårdsförbund.ochlänsstyrelser av
sittharmiljöanalys,förInstitutioneninomskerSLU sominomlingen

1992.SLUöverfördes tilllandenhetochSNVsi sötvatten somursprung -
ochsjöarförnationelladet programmetSNVförUppdragen avser

ivegetationochmarkundersökningarvattendrag avsamt
inominternationelltmätresultat rapporterasVissareferensområden.

ochluft-begränsningkonventionerinternationella avför omramen
havsföroreningar.

referenssjöar190sjöarna,fyradeomfattar stora caMätprogrammet
4-6vattenkemiskaI sjöarnavattendragsstationer. provertas120samt ca

Iväxtplankton.ochbottenfaunaundersöks26 sjöar ävenår. Iperggr
månadsvis.vattenkemiskavattendragen provertas

förundantagmedinga mätprogrambedriverInstitutionen egna
i tiden.varaktighetbegränsadmedforskningsprojektenskilda

IVLluftvardsfgrskning,gchförInstitutet vatten-
SNVförluftrniljönimätningarutförGöteborgianalysförenhetIVLs

nationelladetInomluftvårdförbund.vissaföroch
nederbördskemiskt nätochluft-drivsmiljöövervakningsprogrammet

EvaluationandMonitoringEuropeanEMEP-stationersamt sex
dessutomutförIVLmkrår.3,5kostnadProgramme till caaven

inomövervakningsprogram samtlokalaochregionalaförmätningar
forskningsprojekt.olika

långvägaECE-konventionenunderEMEP, omförInom ramen
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gränsöverskridande luftföroreningar, drivs hundratal mätstationerett
hela Europa. SverigeI driveröver IVL stationer för dagligsex

provtagning luft och nederbörd i bakgrundsmiljö. Syftet medav
mätningarna studera halt- och depositionsförhållandenär i sambandatt
med kartläggning regional svavel och kväve Europa.transport överav av

IVLs luft- och nederbördskemiska består 30-talnät mätstationerettav
månadsvis huvudsakligen nederbörd. Syftetmäter med mätningarnasom

främst bestämma tillförselnär svavel och kväveatt medantropogentav
nederbörden studera långsiktiga trender i depositionen.samt att

IVL utför mätningar krondropp i skog och nederbörd på fältöppetav
vid 150 mätstationer i landet. Mätningarna bekostas olikaca av
luftvårdsförbund och länsstyrelser. Förutom de samordnade mätningarna
inom krondroppsnätet driver Kalmar län fristående liknandeett men
matprogram.

Mätningar luftföroreningar i tätortsmiljö utförs dygnsvis underav
vinterhalvåret inom det sk urbannätet. Mätningarna omfattar fyrtiotalett

och bekostas de enskildatätorter kommunerna.av
I de nämnda huvudsakligenmätprogrammen mäts svavel- och

kväveföreningar, i och iett mäts ettav annatprogrammen ozon
tungmetaller i nederbörd.

Marina forskningscentra
1989 inrättades marina forskningscentra vid universiteten itre
Stockholm, Göteborg och Umeå. Centrens uppgift bedriva marinär att
naturvetenskaplig forskning och utbildning informera resultaten.samt om
På uppdrag framför allt statliga myndigheter skall utföraav centren
mätning, provtagning och andra miljökontrollerande åtgärder. Centrens
geografiska ansvarsområde är
Umeå: Bottenviken och Bottenhavet

ÅlandsÖstersjön ÖresundStockholm: från hav till Limharnnströskeln i
Öresund,Göteborg: Kattegatt och Skagerrak

egnaCentren i Göteborg Stockholmoch förfogar fartygsresurser.över
Umeå marina Centra utnyttjar Kustbevakningens fartyg för utsjö-
provtagning.

giötgmrgs Marina Forsknin QMF
GMF arbetar inom det nationella miljöövervakningsprogrammet med
undersökningar fauna på hård- och mjukbottnar det friasamt vattnet,av
pelagialen. Uppdragen från SNV omfattar l mkr 199394.ca
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MFForskninMarinaStockholm ntrc
omfattning199394 tillSNVförmiljöövervakningmarinSMF utför en

Övervakningen pelagialövervakning samt3 mkr. avavsercaav
själv tillbidrarInstitutionenbottnar.vegetationskläddabottenfauna och

för400 tkrmedfartygstidmedövervaknings-programmet samt
databas.regionalutveckling av

Baltic EcosystemBED,databasomfattandeSMF finnsVid en -
i havetsituationenochbelastningklimat,uppgifterdärDatabase, om

olikaianvändsBEDuppdateras.kontinuerligtbeskrivs och
ochnationellpåmiljöövervakningeniochforskningsprojekt

nivå.internationell

UMFFgrskningscçntra,MarinaUmeå
marinaövrigaför deliksomomfattarSNV centraförMätprogrammen

friadetmjukbottnarochhård- vattnet,påfauna samtundersökningar av
2,5 mkr.tillkostnadenuppgick199394Enligt budgetpelagialen.

199394,miljöövervakningsprogrammenför SNV inomUppdrag
institutioner blflertal andrautförs dessutom aettav

universitetStockholmsmiljöforskning vidför tillämpadInstitutet-
institutionenmeteorologiskaUniversitet,Stockholms-

vetenskapsakademinKungliga-
Fiskeriverket-

hjälpmedoftautförs dessutommiljöövervakningen ettregionalaDen av
analyslaboratorier.ochkonsultföretagantal privatastort

regionalaochnationelladetutanförMiljödatainsamling
myndigheterockså andrabedrivsmiljöövervaknings-programmet av

deNågrautredningen.berördaprimärtdeinstitutioner är avän avsom
nedan.viktigaste nämns

Försvarsmakten
för detvädertjänstfunktionFörsvarsmakten har svararsomegenen

heltFunktionenvädertjänst. ärbehovsärskildaflygetsmilitära av
sinbedrivaförSMHImedsamverkanomfattande attberoende av en

och utbyttsamverkatalltiddärförharmyndigheternatvåverksamhet. De
kundrenodlatför1987 inom ettsedaninformation, ramen

leverantörsförhâllande.
fnobservationsnätmeteorologisktdriver somFörsvarsmakten egetett
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omfattar tiotal manuella observationsstationer,ett två aerologiska
stationer väderradar. Dessa mätstationersamt tre del detutgör meden av
SMHI definierade basnätet. Kostnadernagemensamt 199394 för
Försvarsmaktens mätningar 10 mkrår.äregna ca

Försvarsmakten installerar fn automatiska mätstationer planeras blisom
integrerad del det observationssystemet OBS 2000,en 2.2.3.3.av nya se p

Luftfartsverket
Luftfartsverket utför meteorologiska observationer för flygets behov vid
14 civila flygplatser i Sverige. Mätningarna medgörs automatstationer
och mätparametrama i huvudsakär de de SMHI vidmätersamma som
sina automatstatitoner. Mätningama dygnet eller, förgörs de mindrerunt
flygplatserna, under flygplatsens öppethållande. Förhandlingar pågår
mellan Luftfartsverket SMHIoch några dessa mätstationer skallom av
integreras i det observationssystemet OBS 2000.nya

Vid ytterligare 17 civila flygplatser, kommunalt ägda, utförs
motsvarande observationer, i de flesta fall manuellt.

Kostnaden för drift Luftfartsverkets automatstationer torde ligga iav
storleksordning SMHIs automatstationer, dvs 50 -100 tkrår.samma som

Om kostnaden för deantar manuellaatt stationerna vidman
kommunernas flygplatser uppgår till 50 -100 tkrår skulle totalkostnaden
för Luftfartsverkets och kommunernas meteorologiska observationer
uppgå till 2-3 mkr.ca

Övriga
Utredningen konstaterar mätningar miljörelateradeatt parametrarav
utförs ytterligare flertal aktörer någraett nedan,nämnsav utan attvarav
kostnadsuppskattningar för mätningarna har gjorts

Banverket, utför mätningar i samband med projektering och-
byggande järnvägar.av nya

Fiskeriverket, utför främst fiskeribiologiska mätningar-
Kustbevakningen utför observationer bl för SMHIa-
Sjöfartsverket utför observationer bl för SMHIa-
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myndigheterregionalavid2.3 Mätprogram

Bakgrund2.3.1

densamordnareuppgiftviktighafthittillsharLänsstyrelserna avsomen
Även miljö-regionalaframtidai detmiljöövervakningen.regionala

roll.centralhalänsstyrelsernakommer attövervakningsprogrammet en
medSNVharmiljöövervakningenregionalaför denInom nyaramen

regionaladengenomgångpåbörjatmedelsärskilda aven
tillsyftarGenomgången attSverige.bedrivs imiljöövervakning som

kommerochaktiviteter,pågående attdokumentationupprätta aven
tillFörslagomläggningeventuell mätprogrammen.underlätta aven

1995.februariklartskallmiljöövervakningsprogramregionala vara
informationsökavaldMiljödatautredningen attsituation har omI denna

24till allariktatenkätenkelmiljömätningarregionala engenom
administration,länsstyrelsesvidmed besökkompletteradlänsstyrelser, en

översiktligfåtillsyftadeEnkätenlän.Bohus attochGöteborgi en
kontakter-registrering;ochdatalagringdatainsamling,dokumentation av

länsstyrelsemaspersonalresurser;ekonomi och samtsamverkan;och
samverkanökadochrationaliseringsmöjligheterpåsynpunkter

enkäten.besvaradelänsstyrelser17miljödatainsamling.beträffande
tvåochregionalautvaldatvå vattenprogramspecialstudieEn av

regionala ochmellansamlokaliseringgradenbelyserluftprogram av
2.4.stationsnät,nationella se

övervakningenregionala2.3.2 Den

nationelladeförinomdelsmiljöövervakninglänsnivå skerPå ramen
motiveraderegionaltdels2.2.1.,och2.1.1 rentsommätprogrammen, se

utvecklatsbharPMK-programmetInomaktiviteter.
luft ochmark,övervakningintegreradreferensområden för20 av-

vatten;
sjöarna;deövervakningsärskilt storaaven-

försumingsutvecklingen;övervakningförreferenssjöarokalkade av-
ochvattendrag;imaterialtransportför störreett program-

6000 sjöar.totaltårfemteriksinventering vart caaven-
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Länsstyrelserna deltager och utnyttjar givetvis data från, de lokala
mätningarna i dessa till del utförs statliga verk ochstorprogram, som av
institutioner på SNVs uppdrag.

Myndigheterna har med stöd i miljöskyddslagen ålagt industriell
verksamhet på bekostnad kontrollera utsläppens konsekvenser.att egen
Sedan 1970-talet har länsstyrelserna samordnat förprogrammen
recipientkontroll för områden, och därigenomstörre sänkt kostnaderna
för kontrollen. Denna samordnade recipientkontroll, SRK, ofta för
hela avrinningsområden, viktig del övervakningenutgör sjöaren av av
och vattendrag. Vanligen utförs övervakningen vattenvårdsförbund,ettav
där kommuner och berörda företag deltar. Länsstyrelserna adjungeras
vanligen till förbundens och har rådgivande funktion.möten, en

I de 13 län för vilka tillräckligt datamaterial föreligger, utförs
samordnad recipientkontroll i 420l imätpunkter sjöar och vattendrag,ca

Mätprogrammen omfattar i regel vattenkemiska variabler, sediment-
kemi, Växtplankton och bottenfauna. Centrala vattenkemiska variabler i
de flesta mätprogrammen är:

Temperatur, konduktivitet, pH, alkalinitet, färg, suspenderat material,
totalkol, totalfosfor och totalkväve och nitratkväve. I vattendragen mäts
ytterligare viktiga makroelement kalcium, magnesium, natriumsom
och kalium; sulfat och klorid. I sjöar siktdjup, syrgasmättnad ochmäts
klorofyll I vissa fall också tungmetaller.mätsa.

Mätfrekvenser varierar kraftigt hög frekvens i vattendrag, lägre sjöar.i
Den vattenkemiska provtagningen sker typisk 4-12 gånger år.mest per

Sedan slutet 80-talet övervakningen deär areella näringarnaav av
systematiserad inom Jordbrukets recipientkontroll, JRK.
Programmet omfattar 2-4, ofta fler, små och medelstora vattendrag i
varje län, där jordbruksmarken dominerar.

I sjöar och vattendrag pågår också mycket omfattande uppföljningen av
kalkningseffekter försurningsutveckling.och I de sydväst-svenska
länen kräver denna miljöövervakningen mycket insats. I Halland,storen

ÄlvsborgGöteborg och Bohus, och Värmlands län övervakas tilsamman
2 300 lokaliteter.nästan

Grundvatten-observationer i länen utförs i SGUsregel inom
landsomfattande grundvattennät. På år tycks grund-senare nya
vattenstationer mestadels ha blivit etablerade inom PMK-programmet.
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tlänetinomgrundvattenstationerfler ex.behovetframförlänFlera av
Värmland.

länsstyrelserna,medverkanunderövervakastillstånd avKustvattnens
iKontrollprogramkustvattenförbund.regionalafallflerai genom

kontrollprogramövrigamedsamordnadedelvisendastkustvatten är
Stockholmt ex.

fart.luftvårdsförbundbildandet sattharåren20deUnder avsenaste
ochitätbefolkadeluftkvalitetenövervakaregeliuppgifter attärDeras

föroreningar.luftburnanedfalletregioner,industriella samt av
typisktEttlän.stationer5-10vanligenomfattar perStationsnätet

synnerhetitungmetaller,fleraomfattarstoftnedfallförmatprogram
jod.ochbromklor,halogenernaochbly,ochkadmiumzink,koppar,
ochsvavel-pH,nederbördsmängd,nederbördskemi mäterförStationer

magnesium,kalcium,alkalinitetkonduktivitet, samtkvävekomponenter,
kalium.ochnatrium

lagringochinsamlingför mossproverpågår avDet även ett program
främstanalys,kemiskförlandethelai avlokaliteter1500från

tungmetaller.
harlaboratorier,ienkla, somanalyser,mån mestviss egnaI görs

anlitar läns-detFörinterkalibreringar. mestaideltamöjlighet att
Ackrediteringlaboratorier.ackrediterade avandra,styrelserna

frånanalysuppdragfåutsträckning för atti alltlaboratorier krävs större
länsstyrelserna.

frånKRUTiindatamängder matasStoraDatalagring
försvårasFortfarandeförsorg.länsstyrelsemaspapperskopior genom

spriddadataomfattande ärmycketmeddatabaserdatahanteringen attav
konsult-luftvårdsförbund,ochhuvudmän vatten-antalpå stortett

deförsvåras ärmätdata attregionalaUtvärderingen avlaboratorier. av
också,lagrasMätresultatenklaiföreligger rapporter.ochsvåråtkomliga,

databaser.lokalamanuellt, idelvis

Samarbetsfonner2.3.3

sinamedmiljödatainsamlingeninomsamarbetarLänsstyrelserna
förstationsnätutformningenifrämstnödvändigt avDettagrannlän. är
tillhänsynmedOcksåvattendrag.inomövervakning samma
ochlänsgränsema,harmonisering övervissskerluftövervakningen en

sydlänen. Länenex.nabolänmed somsamverkaniutvärdering görs
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Östersjöområdettill Kattegat,gränsar och Bottniska Viken samverkar
Åtgärdsgruppinom respektive Väst, Syd och Nord.

fleraI län tillsynen kommunalaär och industriella utsläpp delegeradav
till kommunerna, och i regel inga problem vad gällerrapporteras
kontakterna med kommunerna. Samtidigt påpekas länsstyrelserna inteatt
alltid har fullständig kunskap mätningarna i kommunerna. Länensom
kommuner och industrier deltar i kustvattenvårdsförbund, vatten-
vårdsförbund och luftvårdsförbund, med länsstyrelserna adjungeradesom
rådgivare. Det ingen tvekanär samordnad miljökontrollattom genom
förbunden har lett till systematisk och effektivare kontroll vadänmera

eljest hade varit fallet. Regionala samrådsgrupper för utbildningsom och
utvecklingsprojekt finns också.gemensamma

SNV den centralaär myndighet har för genomförandesom ansvar av
regional miljöövervakning, årligen fördelas 23 mkr bä 199394, till
denna sektor. Det praktiska arbetet sker med stöd i basprogram utarbetat

SNV. SNV har i samverkan med länsstyrelsema utvecklat Handbokav
för miljöövervakning, skall rationaliseringsvinstersom ge genom
nationell samordning mätvariabler, -frekvens, och valav av
provtagningsplats. Som tidigare har SNV initieratnämnts genomgången

imätprogrammen syfte uppnå ytterligare rationalisering.av att
Andra statliga verk central betydelse för mätning inom regionernaav

SGUär samordnar grundvattenobservationema, SMHIochsom som
tillhandahåller meteorologiska och hydrologiska data, och deltar praktiskt
i kustövervakningen. Av speciellt intresse för behovet datainsamling ärav
de vattenförings-beräkningar SMHI utför med hjälp densom av
hydrologiska PULS-modellen för valda övervakningspunkter i länen.
Dessa beräkningar direktersätter värden där dettamätta kan anses
tillräckligt för beräkning föroreningstransportnoggrant, t iex av
vattendrag.

Samverkan sker med SLU för analysverksamhet och erbjudande attom
samordna IRK-områdena, IVLmed för mätningar luftföroreningar.av
MISU och Skogsvârdsstyrelsen andra viktiga länkar i länensutgör
miljöövervakning.

Vid uppläggning sker samråd mellanmatprogram länsstyrelse, SNV,av
berörd kommun, och berörd statligt verk t SGU, Gotland länex
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rationaliseringsbehovpåsynpunkterLänens2.3.4

frånkommitrationaliseringsbehovmöjlighetersynpunkter somNågra
prioritering:inbördesnedan,listaslänsstyrelserna utan

datahanteringför ärbegreppsmodellerUtvecklandet gemensammaav
samverkan.rationellförförutsättninggrundläggandeen

frivillighet.baserasdenbästskerSamordning om

mellankoordineringenochmyndigheter,centralamellanSamarbetet
intresse-uppstårintedetsåstärkasbör attfackdepartementen

sektorer.olikamellankonflikter

förmed kommunernasamarbete attökatLänsstyrelsen gärna ettser
rationaliseringsvinster.nå

myndighetercentralaframuppgifterangelägetDet tasär avatt som
statistikuppgifterflygfotobilder,ellersatellit-kartor,vattenföring,

förfogande separatlänsstyrelsernas utantilldirektställsmm,
centralaredandettaavtal görsOmupphandling. avom

regionalt medmödamyckenmyndigheteranslagsfördelande sparas
naturligtvisblirVidareinköp.sådanafinansieraförsökaatt

landet.fördeladejämt överunderlagsuppgifterviktigatilltillgången

ochverkstatligainitierasövervakningviktigtDet att avär som
förlänsstyrelsensamråd med attföregåsalltidmotsvarande ettav -

kostnadernahållaochinsatsernaoptimera nere.

medkustvattenvården,samverkan inom tnordisk exönskasDet mera
Ministerrådet.Nordiskafinansiering genom

mätarbetet,utför tinstanserdeönskar exLänsstyrelserna att som
KRUT.idataregistrerarsjälvaanalyslaboratorierochkommuner

förPULS-beräkningarSMHIsgällakundeDet t exsamma
vattenföring.
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2.4 Nuvarande samordning nationella och regionala nätav

Som underlag till slutsatser möjlig samlokalisering mätstationerom av
har utredningen genomfört särskild studie mätningaröver i luft ochen

i fyra begränsadevatten områden. Luftmämingar har studerats i Skåne
Örebrooch i län, mätverksamhet i har studeratsvatten i

avrinningsområdena för Arbogaån och Rönneå.
De i utredningen berörda myndigheterna har lämnat uppgifter om egen

mätverksamhet i de aktuella områdena. Länsstyrelserna har lämnat
uppgifter mätningar i länen, oftast utförda inomom ochvatten-
luftvårdsförbund. Mätningar utförs IVL och SLU på uppdragsom av av
SNV, inom för den nationella miljöövervakningen, harramen också
ingått i studien.

Kartläggningen kan ändå inte fullständig eftersom detanses
förekommer flera mätningar i de studerade områdena inte har tagitssom
med här, meteorologiska observationertex vid mindre flygplatser och
andra mätningar eller mindre tillfälligav mer natur.

Resultatet studien, redovisad i bilaga visar mätverksamhetenav att är
mycket omfattande i landet och graden samordningatt av av
mätverksamhet mellan de mätande institutionerna låg. förefallerDetär
också kärmedomen vilka mätningar utförssom om andraom som av
institutioner denän ganska dålig.är Någon samlad bild samtligaegna av
mätningar utförs i dessa regioner har inte tidigare tagits fram.som

De mätande instutionema har naturligvis olika syften med sina
mätningar och de utförs med högst varierande frekvens, varierande
utrustning, manuellt eller automatiskt. Nya mätstationer lokaliseras när
behov information uppkommer i många fall föregåendeav ny utan-
undersökning möjligheten utnyttja redan etablerade stationer.attav

Av figurerna framgår endast de uppgivna mätpunktema, däremot inte
vilka med vilken frekvensparametrar mäts, mätningarna ellersom görs
vilken utrustning används. Denna redovisning återfinns i utrednings-som
materialet har inte praktiskt redovisa här. Möjligheternaansettsmen att
till samordning bör i första hand utvärderas utifrån vetskapen detatt
finns andra miljömätande aktörer i område.samma

Några kommentarer till kartorna i bilaga
Beträffande luftrnätningar har Vägverket med sitt VViS-system- det

observationsnätet.Vägverkettätaste har 46 meteorologiska mätstationer
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stationermångakartanframgår är avSom15.SMHI harochSkåne avi
mycket näralokaliseradevästkust,Skåneslängssärskilttyp,samma

22finnsTrelleborgtillKullenfrånbältebrett15 kmIvarandra. ett ca
14.VägverketSMHIluftstationer

SLUstationernavattenkemiskatvådeingenRönneå är-I av
SMHI.vattenföringsstationematvådelokaliserade nära

3medsamlokaliseradstationer avvattenkemiska493ArbogaånI är avo
SMHI.vattenföringsstationer6

vattenföringsstationer419SMHIs110Sverige ärhelaFör av
stationer.vattenkemiskamedsamlokaliserade

intresserademycketLänsstyrelserna ärocksåfrånutgårUtredningen att
fram.tagitsharhärdenstationskartor typkompletta somavav

kartläggsstationer tbefintliga exdärförrekommenderar attUtredningen
regionaladenomstruktureringenpågåendeden avdel avensom

miljöövervakningen.

gjortsharvattendeloch merluft-i avstudienUppdelning enenav
vattenmätningar ärochluft-mellanSarnordningsvinsterskäl.praktiska

förvattenkartornaochluftstuderabörvarförmöjlig,ocksågivetvis man
tillsammans.områdevardera
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2.5 Myndighetssamverkan

Samverkan mellan de miljömätande myndigheter omfattassom av
utredningen kan sammanfattas i matris.en

Data-
användare

Data- SGI SMHI VÄGVSGU SSI
producent

SGI l 2 Mätning Miljökonse-av
markradon kvensbeskrivmin
3 för trafik 4gar

SMHI Nederbörd Nederbördoc UV- Väderradar,
htemperatur mätningar,vatten- meteorolog

ioch foringsdatavatten- data, satellit-ozon,
föringdata 5 spridningsmo bilder,
l deller, väder- tjäldjupmäm

kartor, bered- 7
skap för kärn-
energiolyckor
6

SGU Grund- 8 Grund-
vattendata vattendata vattendata
2 5 9

SSI 3 6 10

VÄGV 4 Metcoro- 9 10
logiska
observa-
tioner 7

SMHI och SGU utförare miljöövervakningsuppdragär för SNV. Bådaav
myndigheterna förhandlar med SNV datavärdskap förom
miljöövervaknings-data inom delar sitt fackområde.av

SCB samlar in data från miljöövervakningen i huvudsak via SNV. Från
ovanstående myndigheter hämtas mätdata bla från SGU brunnsarkiv och
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klimatdata.SMHI

tillrefererandegöras,kommentarerföljandematris kanovanståendeTill
matrisen.inumrering

SMHIochSGI1
SMHI.vattenföringsdataoch avnederbörds- temperaturköperSGI -

SGUgchSGI2
SGU.grundvattendataköperSGI avSGU.liksomkartrådetideltarSGI

markradonprojekt.isamverkarMyndigheterna

SSIochSGI3
SSI.uppdragpåmarkradon avmätningarutförSGI av

VägverketgchSGI4
medsambandiVägverketåtutredningarutförSGI

grund-ochskydd yt-trafikitför avmiljökonsekvensbeskrivningar ex
vägdagvatten.behandlingoch avvatten

SGUochSMHI5
fråndataberoendeSGUgrundvattenbildningen är avberäknaFör att

Grundvattenvattenföring.ochlufttemperaturnederbörd,avseendeSMHI
intresseharSMHIvarför avvattenbalansenidelcentralär en

hafthittillshardata enutbyteochSamverkan avgrundvattendata.
samverkannärmarefnpågårDiskussioner enomomfattning.blygsam

myndigheterna.mellan

SSI.ochSMHI6
frånnedfallförberedskapinomsamverkarMyndigheterna

INMARSAT.ochGTSvialarmförmedlarSMHIkärnenergiolyckor,
överföringbeträffande avmyndigheternamellanpågårFörhandlingar

SSI.tillSMHIfrånväderkartorochspridningsberäkningar
mätningarbeträffandeSMHImedidagfinnssamverkanomfattandeEn

UV-index.Utvecklingozon-mängd. avochUV-strålningav
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SSI betonar bättre tillgång tillatt SMHI-data önskvärd, särskiltvore on-
linetillgång till UV-data. SSI har intresse långaett tidsserierattav texav
UV-mätningar bevaras.

7 SMHI gch Vägverket
Myndigheterna samarbetar kring väderradar, satellitbilder och
väderprognoser för Vägverkets operativa behov. Diskussioner pågår om
Vägverkets mätstationer kan integreras i SMHIs observationssystemnya
OBS 2000.

8 SGU och SSI
Myndigheterna samverkar inom för beredskap för flygmätningarramen

gammastrålning och beträffandeav mätningar markradon.av

9 SGU och Vägverket
Vägverket använder grundvattendata vid vägprojekteringar

l0Vagvçrket SSIoch
Ingen samverkan tycks föreligga

Övrig samverkan
Samverkan mellan ovanstående myndigheter och andra miljömätande
institutioner förekommer givetvis också. Den långtgåendemest
samverkan för miljödatainsamling sker mellan SMHI och
Försvarsmakten, baserat på kundleverantörsförhållande.ett Möjligheter
för ytterligare ökad samverkan mellan dessa harparter utretts gemensamt

de båda myndigheterna särskiltav uppdragett från regeringen.som I
utredningsrapporten Ökad1994-05-31 samordning den civila och denav
militära vädertjänsten konstateras samordningsvinsteratt stora har gjorts
och kommer blgörasatt integration observationssystem,a genom av
samköp utrustning, samordning driftav och underhållav samt attgenom
dubblering har kunnatsystem undvikas.av

Utredningen det förekommeratt del samverkanser och den haren att
ökat under utredningens gång. Det finns skäl ytterligare stimuleraatt
bilateral samverkan, exemplet SMHI Försvarsmakten visar vilken-
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besparingspotential finns. Genom avtal där båda harsom parter
ekonomiska fördelar systematiskt samarbete, kan samordningettav en av
miljödatamätningar besparingar. Bättre samordning drifts-ge av
organisationerna kan uppskattningsvis samlad besparing på 5 %.ge en ca
Detta skulle innebära besparing på 6,5 mkr år endast för deen ca per
berörda statliga myndigheterna.

En rådgivande med från miljömätanderepresentantergrupp,
institutioner, kan ha roll påskyndare och idegivare till förbättraden som
praktisk samordning.
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svenskabesparingspotential för denochKostnader2.6

miljödatainsamlingen

sammanlagdauppskattning dentillförsökavsnittI detta görs ett avgrov
definition.utredningensenligmiljödatainsamling,svenskförkostnaden

besparings-vilkenpåindikationförgjortsharBeräkningen att enge
miljödatainsamlingen.samordningförbättradfinns ipotential det aven

miliöövervaknmgförKostnader
miljööver-samordnadedenFinansieringiharSNV rapporten av

förkostnadentotaladenuppskattat801-2533-92,Dnrvakningen,
198990.kostnadslägemkrâr100tillSverigemiljöövervakning i
Övriga finan-kostnaderna.40 %stå fördåStaten avcauppgavs

miljöövervakningenför ärsieringskällor
enligtverksamhet prövatskommunerföretag,l varsrn

vissutföraprövning ålagtsvid dennaoch att egenmiljöskyddslagen som
miljökontroll samt

inomarbetetstöderföretaglandsting ochkommuner,2 som
fl.luftvårdsförbundvattenvårdsförbund, m

uppgår till199394övervakningregionalochnationellförbudgetSNVs
miljööver-förpersonalkostnaderLänsstyrelsemas80 mkr. egnaca

24totaltmkrlän,ltilluppskattaskanmiljömätningar caochvakning ca
denbordetotalen,40 %fortfarandeandelmkr. Om antas avstatens vara

antagandetgjortharUtredningen260 mkr.uppgå tillkostnadentotala ca
luftikemiskaochfysikaliska parametrarberörmätningarna%75att av

195 mkr.dvsoch vatten, ca

budgetmvndighetemasenlmiliödatainsamlingför övrigKostnader

databasförvaltningdrift ochinkl98,530 mkrSMHI av
igrundvattenochradonmätningar500 mkrSGI

skredområden

grundvattennätet11,900 mkrSGU
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0,375 36 gammastationerSSI mkr avser
VViS, stationerVägverket 20,000 mkr 571avser

131,305Summa mkr

utförsTill ovanstående kostnader skall läggas miljömätningar som av
finansieras SNVsmyndigheter och institutioner och inteandra som av

meteorologiskamiljöövervakningsprogram. Dit kan hänföras t ex
Luftfartsverket kommunalamätningar Försvaret, ochgörssom av

flygplatser. Mätningar tillfällig utförseller mindre naturav avmer
SLU, SGI universitets-institutionen Vägverket och BanverketIVL, och
utför iolika miljömätningar samband med byggande ochvägarav

15försiktig uppskattning kostnadema hos dessajärnvägar. En är caav
mkr.

kostnaden miljömätningar enligtSammanfattningsvis för svenskaär
årligen. SCBsutrednings definition 340 Då har intedenna mkrca

för produktion miljöstatistik 12 medtagits.budget mkrav
förbättrad sänkaOm samordning miljömätningar skulle kunnaen av

30-10 medkostnaden med % innebär det besparing statsbudgetenen
år.40 mkr per

underlagGenomförda nyttakostnadsanalyser skulle värdefulltettvara
för diskussion resursförbrukning för miljödatasamling.vidareen om

Sveriges för degäller såväl för totala miljödatainsamlingDetta som
enskilda myndigheterna.
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Fjärranalys2.7

disciplin,vetenskapligrelativtfjärranalysSatellitbaserad är menungen
kraftigtmyckettillämpningtekniskpraktisk växtsåsomdettahar trots

påfjärranalysteknikenhar ettminstInteåren.10under de senaste
ochkartläggningtillmöjlighetermänniskansökatdramatiskt sätt

Fjärranalysen harskala.lokalochglobalbådeivår planetövervakning av
små lokalajämföramöjligtdetteknologi gjort attingen annansom

regionala ochmedmarkytanpåförändringar storaochföreteelser
händelserglobala

miljödatainsamling,allinomanvändbargenerelltFjärranalystekniken är
4.1också kap.sepå integrerat sätt,därför härbeskrivs ettnulägetoch

egenskaperGrundläggande2.7.1

fjärranalysskjordytankartläggningochövervakningförSatelliter av
civilaäldstaDet25 åren.deifunnits bana senastehar

heltidagmeteorologin, där ärinomhittaranvändningsområdet manman
påexempelAndravädertjänsten.operativai densatellitdataavhängig av

skogligmarkanvändning,kartläggningtillämpningsområden är av
miljöövervakning.prospektering,geologi och samtkartläggning,

jordytanavbildarsensorermätinstrumentFjärranalyssatelliternas
viktigastespektralband. Devåglängdsområdenolikaflerainom

infrarödaochsynligainom deljusutnyttjarochoptiskaärsensorerna
kljus. Detsynligt näravåglängderlängre änIR; svåglängderna

medan detvegetationsstudier,visförspeciellt lämpatlR-området tär ex
havs-frånvärrnestrålningenIR-området ttermiska mäterlångvågiga ex

strömmar.
mikrovågsområdet,inomanvändas tkanFjärranalystekniken exäven

experimentellaNågramikrovågsradiometri.elleravbildande radarmed
fleraochredanhar säntssådanamedsatellitercivila upp,sensorer

radarbaseradedecennium. Dedettaunderplanerasradarsystemoperativa
molntäcket.oberoendeär avsensorerna
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fortfarandeOptiska emellertid de praktisktär settsystem mest
för områden. Vanligtvis skerintressanta land och kustnärasensorerna

våglängdsband inom intervallet synligtavbildning jordytan i antalettav
ljus till infrarött. från satellitens kanDatagrönt presenterassensorer som

färgbilder. Tolkning sådana satellitbilder därmed relativtärav
okomplicerad

Satellitemas jorden hur ofta bilder kan registrerasbanor överrunt styr
tid bildregistreringenoch område, vid vilken lokal ochgörs,ett samma

överblick markytan bilddata får. Fjärranalyssatelliter kanden genomav
sina täcka in satelliten cirkulerar jordenpolära banor hela jordytan runt

100från till pol. Ett kring jorden avverkas min, dpol svarv ca v
dygn. finnsnormalt polära satelliter 14 Med andra ord detgör varv per

få daglig täckning bilddata lågupplösandemöjlighet global medatt aven
tillräckligt brett område jordytan.avbildning täcker ettsensorer vars

begränsning optiska på dagsljusviktig operativ hos kravetEn ärsystern
registreringstillfället. dimma iväder vid Moln, dis och begränsaroch bra

tillgången på satellitdata. Beroende påvissa områden starkt användbara
1-3svårt registrera kanskeklimatet kan det alltså änatt mervara

bilder för visst område under vegetations-molnfria högupplösandeoch ett
exempelvis det med dagens antal satelliterinnebärDettasäsongen. att

rikstäckande kartering Sverige.3-5 år förkrävs tidsintervallett aven

fördelarSatellitdata och dess2.7.2

informations-komponent iOfta utnyttjas fjärranalysen störreettensom
miljöövervakning. Satellitdata har vissa unika egenskaperförsystem t ex

inforrnationskällor. Nedan redogörsinte andraenkelt kan ersättas avsom
egenskaper:någraför dessaav

Överblick

överblickarealistiska möjlighetendenFjärranalystekniken endaär att
högaatmosfäriska fenomen på mycketområden,geografiska ellerstora

stratosfären,till exempel iGlobal miljöövervakninghöjder. av ozon
biomassa,variationer i mängdenutbredning ellervegetationstäckets
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Satellitdata.del justdärför tillbaseras stor

Aktuella data
timmar och åretalladygnetskontinuerligtregistrerasSatellitdata över

ochåterkommandeocksånormaltregistreras överData ett sammarunt.
förändringarlångsammakan studerainnebärområde. Detta att somman

följd år.gradvis undersker aven

Digitala data
Sensoremamed kamera.fotografierFjärranalysbilder inteär tagna en
radiometriskaregistrerarmätinstrumentsatelliten avanceradeär som

satellitdataform.digital Dettavåglängdsband i görmätdata i attseparata
miljöparametrarmed andrabearbetas och integrerasreproduceras,kan

länderför helabiomassamängden ärUppskattningarenkeltpå sätt.ett av
korreleradegenomföras med skkanberäkningarpåexempelett som

satellitdata.

ytenhetLåg kostnad per
medjämförelselåg iytenhet relativtsatellitdataKostnaden för ärper

från detdatakartriktigaAB levererarSatellitbildmarkmätningar.många
dvs2 kmZ,för kronor änLandsat TMkommersiella systemet merca per
satellitemavetenskapligakommandeFör dekrona.500 mätvärden per

förkundernatilllevererasinformationensigförväntakan attman
med enstakakorrelationSatellitdata kanreproduktionskostnaden. genom

hostrenderinterpoleraföranvändasstickprov,markbaserade att
arealer.omfattatillmiljöparametrar störreatt

tillämpning,vissförsatellitsystemVid valet t exsomenav
våglängds-täckning,geografiskmåstemiljöövervakning, behovet av

Försatellitåterkomstmarkupplösning och vägas attområden, samman. en
börmiljöapplikationerförintressantsatellitdata skaviss typ varaav

tidsperioderlängreundermarkytangod täckningsatellitsystemet avge
upplösning.spektralmed god5 år, och

satelliter intressantafjärranalysprogram äroptiskafinnsIdag tre vars
driftkontinuerligvarit iharmiljövårdsändamål. Dessaför olika program

dataarkiv:tillgängligtår har allmäntflera ochunder ett
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NOAAAVHRRdet amerikanska vädersatellitprogrammet med-
område,dagliga registreringar och översiktligöver samma en

global upplösning på 1 km,ca

den amerikanska serien naturresurssatelliter kallasav som-
Landsat och har hög spektral upplösning och globaltettsom en
arkiv data sträcker sig tillbaks till 1972,med som

det fransk-svensk-belgiska satellitprogrammet SPOT med högen-
geometrisk upplösning och kapacitet till stereo-registrering

2.7.3 Tillämpning fjäiranalysav

Viktiga miljövårds-itillämpningsområden för fjärranalystekniken för
ändamål skulle sammanfattas i följande:kunna det

Miljöövervakning återkommande karteringaroch yttäckande-
Återkommande registreringar naturmiljö ochområdeöver samma av

satellitdata förändringsstudier. Specielltlämpade förgörnaturresurser
fysisk miljön, satellitbilder lämpligpåverkan på område därär ärett en
datakälla. Det kan gälla förändringar i och exploatering olikaav

nedläggning åkermarkvegetations- och landskaps-typer, ocht ex av
plantering övergångskog eller nybebyggelse, utdikning tillav av myrar,

gradvis kultur-landskapets brutenhet,andra grödor, ändring av
skogsbruksåtgärdertäktverksamhet för och kalhyggen ochtorv grus, som

anläggning skogsbilvägar.av

Fysisk och GISplanering baskartering-
framhuvudsyftena svenska miljöövervakningenEtt med den är att taav

underlag för åtgärdsinriktat miljövårdsarbete. Satellitbilder kan användas
för identifiera områden för markbaserade inventeringar,och avgränsaatt
för effektivisera minimera fältinsatser, eller för planeraoch attatt

övervakningsprogram.utplaceringen markstationer inom ettav
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lämpligt underlagsmaterial i miljökonsekvens-Satellitdata ocksåär ett
omfattningenbeskrivningar exploateringar,större attgenom avav

illustrativt Exempelvispå kanpåverkan kan redovisas sätt.ett
i geografisktkvantifieras och analyserasmiljöpåverkande verksamhet ett

analysresultaten kan verksamhetenspåinformationssystem. Baserat
minimeras.skadorna därigenomlokalisering optimeras och

för tidig upptäckt.Prognostisering övervakning-
påverkan på miljönbiologiskkraftigare kemisk ellerUtbredningen av

skogsskador frånsatellitdata. Omfattandeofta observeras ikan
vattenkvalitetsförändringar orsakatluftföroreningar eller störreav

ökad algblomning,kantvå sådana förhållanden. Blandutsläpp är annat
diffusaindikation påsatellitbilder,identifieras i vara ensom

Temperaturvariationer i havet ocheller andra utsläpp.närsaltsläckage
med data frånfrån satellitbilder, kan tillsammansströmningsmönster sett

spridnings-för recipientkontrollmätstationer omprognoserge
tidig antydanrenbetesmarker kanförhållanden. Kartläggningen ge enav

överbetning.om

förutsättningar2.7.4 Svenska

infrastrukturBefintlig2.7.4.1

operativväletableradmycketinternationelltSverige har sett en
dagligverksamhet medSMHIsfjärranalysverksamhet. Förutom

2.2.3, så huvud-NOAA kap.METEOSAT seoch årmottagning blav a
koncentrerad tillför fjärranalyseninfrastrukturenden svenskadelen av

i följandesammanfattaskanVerksamheten därKirunaområdet.
aktiviteter:

bearbetarESA ochmottagningsstation förEsranges emottar
frånår också dePåLandsat.från i första handdata senare

arkiv medomfattandeMOS ERS. Ettoch Jsatellitemajapanska
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data sedan 1978 finns.

Salmijärvi ESAs kontrollstation och primäraär mottagnings--
station för ERS-l och ERS-2. Vid stationen snabbgörssenare
bearbetning för distribution via satellit så kallade nära-av
realtidsprodukter. Data skeppas omgående vidare för
långtidsarkivering och framställning bearbetadeav mer
produkter.

Data från SPOT vid Esrange sedantas emot transporterasmen-
vidare till Satellitbild AB i Kiruna stad där arkivering och
framställning användarprodukter sker. Såväl standard-av
produkter vidareförädlade halvfabrikat t satellit-som ex
bildskartor färdiga slutprodukter t skogskartorsom ex
framställs för världsmarknaden.

Sammantaget finns Kirunaområdeti de koncentrationemastörstaen av av
personal ca 150 personer och andra helt avdelade förresurser
fjärranalys. Produktionserfarenheten och produktionskapaciteten idagär
kanske på något håll. förväntasDet flertalstörre än 90-annat att ett av
talets nykonstruerade satelliter och kommer leverera data tillattsensorer
Kiruna Sverige.och

Ovan nämnda anläggningar drivs Rymdbolaget med dotterbolagetav
Satellitbild AB. Därtill kommer dels utbildningsinstitut inomett
fjärranalys och geografiska informationssystem, det sk SIGIT, och dels
Lantmäteriets LM Kartor, produktions- och utvecklingsenhetärsom en
för digital kartframställning utgående frånbl satellitdata.a

På initiativ Naturvårdsverket, RymdstyrelsenRymdbolaget,av
Lantmäteriverket och KVA genomförs för tillfället planeringsarbetet för

Miljödatacenter MDC för satellitdatasätta i Kiruna. MDCatt ettupp
föreslås producera och ajourhålla miljödatabaser, bedrivasamt egen
miljöövervakning och utveckla databaser tillsammans mednya
uppdragsgivare. MDC ska in i det nätverk för jordresursdatapassa som
håller på form i Europa, baserasoch de studier ESA och EUatt ta av
rörande tillgängligheten fjärranalysdata. Centret beräknas i driftsfasav en
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20-30påomslutningårlighaoch20omkringsysselsätta enpersoner
förberäknaskontraktochuppdraginternationellaMSEK, svaravarav

hälften.

Forskningsresurser2.7.4.2

andrabearbetningochinsamlingmedarbetetPå avsätt somsamma
starkt beroendefjärranalysdatahanteringenmiljöpararnetrar är även av

utveckling.ochforskningfrånresultatenav
forsknings-lektorer15ochprofessurer10finnsTotalt st caca

Hittillsfjärranalysområdet.tillanknytningharlandetiassistenter som
erlagts.licentiatavhandlingarochdoktorsexamina50-talhar ett

ochutrustningavanceradmedfjärranalyslaboratorierVälutrustade
högskolorfinns vidGISochbildbehandlingdigitalförävenprogramvara

Umeå.ochUppsalaStockholm,Lund,Göteborg,universitet ioch
inriktning,delvismedorganisationerochinstitutionerAndra annan

GISfjärranalysforskningför är;användaskanutrustningmed sommen
Inst.Norrköping,SMHI iUniversitet,LinköpingsStockholm,iCentrum

Linköping;FOA iHögskola,TekniskaLuleåvidSamhällsbyggnadför
RymdbolagetiSolna.samt
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2.8 Sammanfattning iakttagelserav

Svensk miljödatainsamling kärmetecknas bredd och hög kompetensstorav
och skulle troligen hävda sig mycket väl i internationell jämförelse. Deen
starka sidorna utredningen vill peka på någraöverväger ävenmen svaga
sidor iakttagits och anledning rekommendera vissaattsom som ger
förbättrande åtgärder.

Styrkor
miljöfrågorHög medvetenhet hos de studerade myndigheterna,om

länsstyrelserna, näringsliv och hos allmänheten. Ger god grund, och ien
viss mån finansiella förutsättningar, för vidareutveckling kompetens,av

och metoder.system

Bred täckning vanliga miljövariabler. Inga uppenbara brister iav
kunskaper miljövariabler har iakttagits. Naturligtvis uppträder frånom
tid till miljöhot förekomst, spridning konsekvenserochannan nya vars
behöver studeras. Vår bedömning beredskapen förgodär äratt att svara

krav;vad beträffar forskningsresurser, ochmätsystemmotupp nya
laboratorieresurser.

Växande användning fjärranalysmodeller ochav
Snabb utveckling, presentationsverktyg, pågår flertalethosäven av
myndigheter, bl med hjälp GIS-verktyg.a av

God motivation förkompetens och rationaliseringar
Flera rationaliseringsprojekt drivs, baserade på hög teknisk kompetens.

Svagheter
Fortfarande fältbaseradandel mätverksamhet.stor

medförDetta höga kostnader bl för observatörsarvoden, ocha resor
stationsutrustning. Datainsamling sker inte alltid kostnadseffektivtmest
Sätt.
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tillgänglighetBristande
informationhögtdataproducenter ärärantaletpåberoendeBl atta

harreferenssystemnationelltavsaknadImånga databaser.ispridd av
följd.blivittillgänglighetbristande en

miljödatainsamlingen.isystematisk samverkanLiten
dataköperinstitutionernaskersamverkanBilateral att avgenom

förSamverkanprojekt.driverfallvissaeller ivarandra, gemensamma
driftellerstationersamlokaliseringsåsomdatainsamling avav

fåfinnsDetalls.knappastdäremotförekommerobservationssystem
harinstitutioner använts.olikafrån fleradataprojekt därpåexempel

myndigheternasvillkormålsättning förekonomiskaOlika
datainsamling

blharsjälvfinansiering. Dettapå ökadkravhårdaharMyndigheterna a
vidgällerSpelreglerekonomiskavilkaosäkerhetmedfört somom

inomframtagitsintedataframför alltdata,försäljning somav
tillletthaosäkerhetdennafall kanI vissamiljöövervakningen.

dataexempel harSom ansettsdatainsamling. nämnts attsuboptimering av
riskmedmämingar,gjortdärför harochköpadyrtför att egnamanvara
fåttochheltinformationenfrånavståttellerkvalitetför attsämre man-

arbetsresultat.sämreett

miljödatabefintligakännedomBristande om
tillha lettkanreferenssystemmetadatabasnationellt sammaAvsaknad av

informationenellerdubbleratsmätningardvskonsekvenser attovan,som
funnits.behovinte använts atttrots

datakvalitetVäxlande
område hosprioriteratochuppmärksammatidagKvalitetssäkring är ett

såkommitÄven inte harutvecklingen ännuinstitutioner.flestade om
märkas.förbättringklarområde kanpå dettalångt en
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Nyttakostnadsanalyser oftastsaknas
förutsättning för diskussionEn resursförbrukning fören om

miljödatainsamling det finns nyttakostnadsanalyser. Bristen påär att
sådana leder till de miljömätande institutionerna svårthar övertygaatt att

och övriga kunderanvändare, sina mätningar och destaten, nyttanom av
produkter mätningarna underlag för.utgörsom
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3 FRAMTIDA BEHOV AV

MILJÖDATAINSAMLING

De styrande kraven på framtidens miljödatainsamling kommer enligt
utredningens bedömning framför allt från

förpliktelser enligt internationella avtal och överenskommelser-
effekter EES och eventuellt svensk medlemskap i EUavo

miljöhänsyn i samhällsplaneringenstörre vilket medför ökat-
behov expertutlåtanden och krav på bättre infonnations- ochav
pesentationssystem
ökade miljörisker i alltmer sårbart samhälleett-
krav högre effektivitet och samhällsnyttastörre-

I detta kapitel diskuteras framtida krav och behov och vilka konsekvenser
de kan på den svenska miljödatainsamlingen.väntas

3.1 Internationellt perspektiv

Stora miljöproblem berör många länder och utvecklingen detsom av
övemationella samarbetet i Europa kommer i hög grad påverkaatt
behovet och kraven svensk miljödatainsamling i framtiden.av

Internationella och konventioner kommer ställa ökade ochattprogram
krav på framtagande data och nationella sammanställningar.nya av

Redan idag effekter Sveriges anslutning till EES-avtalet,ser man av
åtföljandemed harmonisering svensk lagstiftning. Sverige har tav ex

antagit lag offentlig upphandling plan- ochsamt anpassaten ny om
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EES-avtalet.tillbygglagen
förmåntillminskatroligenkommersamarbetetnordiska attenbartDet

samarbete.europeisktför

avtalinternationellaenligtFörpliktelser3.1.1

överenskommelseroch

för lösas.samverkaninternationell attkrävermiljöproblemenAlltfler av
enligtuppföljningsprogramradimiljödatameddeltarSverige en

beskrivitstidigarevilkaöverenskommelser,ochinternationella avtal
2.1.2.under p

ratificeratländertrovärdighetenförviktigtmycket attDet somär
tillaktivt bidrarochsina utsläpp,redovisarmiljöavtalinternationella

styrkamedkansåpåEndastmiljöeffekter. sättövervakningen manav
länder.på andrakravställa

idag,Sverige deltardärkonventionerochinternationellaDe program
ställasannoliktkommerframtiden,aktivt i attdelta nyaoch kan väntas

Ettsammanställningar.nationellaochdataframtagandepåkrav nyaav
mätningarpåkravHELCOM,kustövervakning inomutökadexempel är

ochkonventionemamarinainom demiljögifterorganiskaochmetallerav
med dettakonventioneninommångfald tema.biologiskochAMAP,

pågrundaskommermiljöavtalframtidaflera attutgå frånfårMan att
procent-reduktioner.generellastället förtål, ivad naturen

i EUmedlemskapsvenskeventuelltEES och3.1.2

SOUmiljönochEESEU,betänkandetiEG-konsekvensutredningen har
svenskformerolikaför miljönkonsekvensernaanalyserat1994:7 avav

miljödatautredningenför ärsärskilt intressei EU. Avmedverkan

förkonsekvenserdessEU-medlemskap ochEES-avtalet resp-
internationelltochnationelltmiljödatainsarnling
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ochdatainsamlingkonkurrensinternationelluppkomst omav-
miljöövervakning

CouncilmiljödirektivEUsenligtdatautbytefrittinnebörden av-
90313EEC.Directive

EU-medlemskapEES-avtalet resp
Environmentmed i EuropeanbeslutatharFinlandochNorgeSverige,

europeiskatillhandahållaskallEEAmiljöbyrå.EUsEEA,Agency
miljö-program.EUsinombeslutförbearbetningarochmiljödata

geografiskCorine-systemet,verksamhet ettEEAs ärcentral delEn av
EEACorinefrånSpecifikationermiljödata.förinformationssystem

miljöstatistik. EEA kommersvenskpåverkadirektkommermiljödata att
bldatasamordning,europeisktillinitiativ genom enockså aatt ta

europeiskadenmycketkommerTroligensources.of dataCatalogue av
EEA.underinförassuccesivtmiljöövervakningen att

Standardisering ochkommerEEA rörainom attarbetetdelEn stor av
deninombedrivsi EuropaStandardiseringsarbetetmetodfrågor.

tillkommitharCEN,standardiserings-organisationeneuropeiska som
ochEFTAEU,mellanAvtalEUEPTA-beslut.gemensamtettgenom

standardnationelltillskallStandard görasEuropeiskslår fastCEN att
skapatCEN harförekomma.kanavvikelserNationella6 månader.inom
i denmätningarstandardiseraförkommittéteknisk attnyen

SGI arbetarSISCENISO.iaktivtdeltarSMHIcykeln.hydrologiska
restprodukter.klassificeringochkaraktäriseringmedCENinom av

kontakterutredningen harinomstatliga verkenandradeSNV ochOckså
förpliktelserstarkare äninnebärStandardEuropeiskEftersomCEN.med

påsynpunktersvenskanordiskaangelägetdetISO-standarder, attärt ex
fram.miljödatainsamlingförstandarder tasbl a

striderinteså denändratsmiljölagstiftning har attochplan-Sveriges
mi]jgkgnsçkvgnsbgskrivninganblinnebärDetEES-avtalet. attamot

närvarande. Kommunernaföromfattning äniskall störreMKB, göras
reglerEUsredovisaprojektmed attsamband störreiskyldigablir att

till någotledaluftkvalitetförreglerEU:s merakanTkränks.inte ex
anledningfinnsdet att trosvenska kommuner,imätningaromfattande om
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gränsvärdena kan komma överskridas.att De kraven fåatt väntasnya
konsekvenser för MKB vid planering och genomförande bl.a. vatten-av
och avloppsanläggningar, bostäder, industrier, och turistanläggningar.

Intçmatignçll konkurrens datainsamlingom
Riksdagen har med anledning EES-avtalet antagit Lagen offentligav om
upphandling SFS 1992:1528. Den svenska lagen innebär överföringen

bestämmelserna i EUs direktiv 71305. Beträffande offentligav
upphandling finns ingen skillnad mellan EES-avtalet och EU-
medlemskap.

All offentlig upphandling tröskelvärde skallöver ske på sådantett sätt
företag i samtliga medlemsländer beredsatt möjlighet lämna anbud.att

Tröskelvärdet uppgår för närvarande till 200 000 ECU eller 1,8 mkrca
vid upphandling och tjänster.av varor

För närvarande tillämpas praxis utgår från upphandlingatten som
inom koncemen staten, dvs mellan statliga myndigheter, får göras utan
föregående anbudsinfordran.

Det förmodligen ingaär skillnader i kostnadsläge mellanstora
europeiska länder med kapacitet och kompetens konkurrera på denatt
svenska marknaden datainsamling. Motsvarande torde gälla förom
svensk konkurrensförmåga utomlands. En möjlighet för svenska
myndigheter konkurrera utomlands, kanatt ingå allianser medattvara
besläktade utländska miljöinstitutioner, i syfte driva specialiseradatt

Överövervakning internationellt. huvud får räkna medtaget man
bildande konsortium kommer skärpa konkurrensen. Redanattav som
finns exempel på nationella institut RIVM, Nederländernaatt stora eller
sammanslutningar konkurrerar effektivt den europeiska marknaden
för miljöundersökningar. För Sveriges del bör tendenser till institutionell
fragmentering motverkas, och samgående också inom Norden- -

positivt.övervägas
För myndigheter bedriver affärsverksamhet påsom en en

konkurrensutsatt marknad det viktigt få konkurreraär med europeiskaatt
institutioner företagoch på likvärdiga villkor med avseende på krav på
avgiftsfinansiering För uppnå likvärdig konkurrenssituationattmm. en
mellan statliga meteorologiska institut och privata aktörer i enlighet med
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västeuropeiska16mellansamarbetefnpågårreglerEUs ett
ECOMET.samarbetsorganisation,skapaförinstitutmeteorologiska att en

milödi ktivtEUnliFritt tetaut
ochoffentlighetsprincipen,svenskatill denmotsvarighethar ingenEU

fall däri dehemligahandlingarallaEU-praxis utom manenligt är
myndighetskallreglerEnligt EUsoffentliga.dembeslutat engöraatt

SOUbedömsmånader. Dettvåuppgifter inombegäranbesvara omen
reglerna.svenskadeändringinte kräverregler1994:7 EUs avatt

tillrörandeEU-direktiv rättenfinnsmiljödataVad gäller ett
offreedom90313EEC theDirectiveCouncilmiljöinforrnation on

definitionerdirektivetsEnligtenvironment.theinformationto onaccess
omfattasmyndigheterstatligadeproducerasmiljödatade somär avsom

direktivet.berördalänsstyrelser,inklmiljödatautredningen, avav
delallmännaden rätten tafastlägger att3artikel avDirektivets

personuppgifter,avseendeblundantagvissamedmiljöinformation, a
sekretess.kommersiellprövning,rättsligunderärendensäkerhet,allmän

informationen:förbetaltdataproducententillåterArtikel 5 att ta

information,supplying theforchargemakeStatesMember amay
reasonableexceed cost.chargebut such not amay

5Artikelanalyseratintemiljö harförEG-konsekvensutredningen om
råderpraxislagstiftning. Densvenskharmoniseringnågon somkräver av

dataproducenternaidag,EU-länderflera äri attochSverige,i
tillersättningstatistikenkelformbasdata i mottillhandahåller av

enhetsprissättning.medoftauttagskostnad,
graddenImed Art.uppenbartdettalångtSå överensstämmer

modell-beräkningar,bearbetningkvalificeradutfördataproducenten
enligtmervärdetfakturerasGIS-utveckling osvsammanställningar,

mångaochEU-förGemensamttill land.landfrånvarierartaxor som
högreallttrendavseende, motdetta äriländer,andra en

miljöövervakning.fram inomtagitsför dataavgiftsfinansiering som
självkostnadbetyderpraktiken utanisker inomdettaSå länge somramar

statligadenOmuppfylld.5också Art.tycksvinstkrav, vara
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verksamheten drivs under företagsekonomiska villkor i bolagsform,t ex
kan frågan reasonable cost möjligen ställas, i synnerhetom om
tjänsterna utbjuds på den internationella marknaden.

Utredningen finner nuvarande praxis vad gälleratt prissättning av
miljödata inte tycks strida EU-direktivet 90313EEC.mot

Frågan villkor för tillgång till statligt informationgenereradom utreds
för närvarande i andra kommittéer bl inom LI-utredningena
landskapsinforrnation och den nyligen tillsatta utredningen SMHIsom
framtida verksarnhetsforrn.

3.1.3 Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet, också på miljödataområdet, karaktäriseras mer
frivillighet krav.änav av

Sedan 1993 samordnas det nordiska miljöövervakningsarbetet inom
NMR Nordiska miljöövervaknings- och miljödatagruppen.av NMR har
nått goda resultat, bl rörande integrerad övervakning, Standardiseringa

metodik och utveckling miljöindikatorer.av av
Samarbetet har visat sig lyckat i fall där utnyttjandegemensamt av

rationaliseringsvinst. för marinresurser övervakning,ger t ex
meteorologiskt radamät, fjärranalys, och UV-övervakning.ozon-

I andra fall har nordiskt samarbete lett till viss Standardisering av
mätdata, grundvattendata Nordiskt hydrologi-samarbete, och data-ex.
karaktärisering kring-information Nordisk Ministerråd

Merparten miljödatainsamling inkl Standardisering i samnordiskav
regi kommer troligen pâ sikt europeiska elleratt globalastyras av
program.

3.1.4Konsekvenser för miljödatainsamlingen denav
förväntade internationella utvecklingen

Myndigheterna måste ha beredskap för klara krav på utökad- att
övervakning inom HELCOM eller på ökade analysert ex av
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konventioner,marinamiljögifterorganiskaochmetaller
AMAP

konventionema;UNCED-bl inomtillkommakrav kanNya a-
skog. Demångfald,biologiskklimatändringar, nya

omfattningisannolikt attstörrekommerkonventionema
tål.på vadbaseras naturen

förväntas.kankvalitetskravökadeochformerStramare-
förutsträckningikrävas störrekommerAckreditering att

liksomuppdrag,internationellaochinternationell accept
medSamverkanharmonisering.ochStandardisering organ,nya

etableras.mästeEEACorineEEACDS,CEN
,

kommerMKB,miljökonsekvensbeskrivningar,omfattandeMero
regler.till EUsanpassningkrävasatt ensom

ochnationelltbådespecialisering ökar,ochSamgående-
bildarinstitutionermedräknaMan kaninternationellt. att

på denstarkareståförallianserstrategiska att
institutionersSvenskamarknaden.europeiskaintemationella

förbättras.samgående börsådanttillmöjligheter

EU-stridaintetycksdataförsäljning motförpraxisNuvarande-
ökadfortsattpåKravmiljödata.friadirektivet ang

EU-direktivet.konfliktertillledakan motavgiftsfinansiering
varjefördefinierasstatsuppdragetviktigtdärförDet attär

myndighet.

nuvarandenåskanskekanvinsterSamhällsekonomiska om-
såändrasupphandlingoffentlig attLagentillämpning omav

tröskelvärdet, ävenalltidanbudsupphandling görs över av

myndigheter.
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3.2 Större miljöhänsyn i samhällsplaneringen

Allmänhetens medvetande miljöfrågor mycket högt. Ett exempelärom
på detta SIFO-undersökning där tillfrågat allmänhetenär en man om
vilka frågor de såg speciellt viktiga Sverige förhandlade med EUnärsom

Miljöfrågomamedlemskap. toppade listan, och närrmdes %15om av av
Östersjönsde tillfrågade. Vattenkvalitet, spridning miljögifter iav

och långtransport försurande några de allvarligaämnen ärnaturen, av av
miljöproblem har den opinionen.svenska Med tiden tycksengageratsom
det ske utvidgning miljöperspektivet från lokala till regionala, ochen av

globala problem.även
Långsiktig och representativ insamling miljödata för andra viktigaav

miljöövervakningändamål måste fortsätta. För ekonomiskfysiskän
planering operativoch prognosverksamhet behövs nationella basnät med

kontinuitet.god
Med ökande kännedom sammanhangen mellan ekonomisk välståndom

och miljökvalitet, miljöhänsyn fåtthar allt viktigare roll ien
samhällsplaneringen. Länder liksom Sverige, gåtthar igenom förstasom,
generationens detektion och beskrivning miljöproblem och andraav
generationens motåtgärder i lägger alltmer vikt påute naturen,
förebyggande planering för undvika föroreningar ochatt
naturresursförstöring. Begrepp vad tål ochnaturensom
kretsloppstänkande rörande det moderna samhällets produkter, vittnar om

121denna ökade medvetenhet. Agenda efter UNCED kommer fåatt
betydelse för kommunal planering

Iförslaget till miljöbalk läggs grundläggande principer fasttreny

miljöskador skall förebyggas den miljövänligaste tekniken skall- -
användas miljöfarligaoch skall bytas mindre miljöfarligaämnen ut mot
sådana

det utvinns skall kurma användas och handnaturen tas utansom av om-
skadas kretsloppstankenatt naturen -
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ochförebyggaförkostnadernastå förskall attskadororsakarden som-
betalaskallförorenarenskadornaavhjälpa -

Ökande expertutlåtandepåefterfrågan3.2.1

bruk,iellerändras, tasutnyttjandet resurserNär naturresurser nyaav
miljödataanalyser.behovocksåuppstår avnya

svenskigrundvattenutnyttjandeexempel störreEtt är av
25%därav50%,idaggrundvattenAndelen ärdricksvattenförsörjning.

snabbarearbetsfälthydrogeologinidagSGUkonstgjort. Inom växer som
berggrundsgeologin.än

fossilafrånövergångmedenergisarnhälle,tillOmställningen nyttett
väckerenergikällor,förnyelsebaraandraochbiobränslentillbränslen

förstärkasmåsteMätverksamhetenSMHI.förblfrågeställningar anya
strålningsenergi ochfrågornaför toch ii tiden attbåde exrummet, om

besvaras.kunnavindenergi skall
tvärvetenskapliga. Ettoftaframtideni ärkrävsmiljöanalyserDe som

hydrologi,atmosfärskemi,berörblförsurningenexempel är asom
biologi.geologi och

splittring inomvetenskapligundvikamotiveratväldärför attDet är
effektivtochsamordningGodmyndigheter.ochmiljöinstitutioner

eftersträvas.därförbörinformationsutbyte

presentationssystemochinformations-3.2.2 Bättre

ochinforrnations-utformningåtmåsteviktMycket avstor ges
kartor,informationförståeliglättochSnabbarepresentationssystem.

fattas.beslutmedverka till rättframför allt attochtidkanfigurer spara
blmedfinnsinfonnationskvalitetför bättre aförutsättningar nuTekniska

uppgifter.areellaolikaintegrationtillåterenkeltGIS, avsom

dehosframtagnaprodukter,modernapåexempelnågraNedan nämns
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studerade myndighetema, bättre beslutsunderlagsom ger :

l Riskzonkartor visar sannolikhet för höga flöden och översvämningar-
längs vattendrag SMHI

UV-kartor Europa visar hur länge kanböröver vistas soleni påsom man
olika breddgrader SMHISSI

SGU producerar tematiska kartor visarsom
sårbarhet grundvatten-
försurningskänslighet-
radonrisk-
tungmetallhalter-
skredriskområden-

Det finns exempel på företag använder miljöövervakningsdatagärnaatt
för sin verksamhet miljövänlig.att presentera egen som

Externa användare behöver i allt utsträckning direkt åtkomst tillstörre
centrala databaser. För dokumentation befintlig miljöinformationom
krävs referenssystem, enhetliga gränssnitt tillämpningsprograrn.och Vid
utformning måste datasäkerheten beaktas. Se vidare 4.5systemav avsn

3.2.3 Konsekvenser för miljödatainsamlingen den ökandeav
miljöhänsynen i samhällsplaneringen

Många miljöproblemen karaktär kräverär tvär-av- av en som
vetenskaplig kompetens för undersökning och lösning, vetenskaplig
splittring bör därför undvikas.

Framtiden kommer avslöja miljöproblem, idagatt typer tv nya av ex
okända föroreningar eller med idag okändaämnen
miljökonsekvenser. Miljöinstitutionerna behöver därför vissen
beredskap för kunna och analysera sådanaatt ämnen.ta prover
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hurdokumenteraviktigtdetmätverksamhetallVid är atto
harinstrument använtsvilkagjorts,harmätningarna mm.som

Detofta metadata.kallasinformationen ärinformationSådan om
arkiv.digitalairegistrerasmetadataviktigt att

miljöekonomisktökatochsamhällsplaneringeniMiljöhänsyn etto
samhällsnyttaeffektivitet och störrepå högretänkande krav

miljödatainsamling.samordningökadmedför krav av

ochinformations-utformningåtmåsteviktMycket stor avges0
presentationssystem.
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Ökande3.3 miljörisker

3.3.1 Samhället blir sårbartmer

Ett ständigt komplicerat samhälle blir alltmer sårbart förmer störningar
i sin funktion och för miljörisker. Detutsatt gäller det växande antalt ex
produkter vi beroendeär i vår vardag, det gällersom vårav
energiförsörjning vilken samhällsfunktionemautan snabbt ochstannar,
det gäller inte minst kommunikations- och informationssystem.

Olyckshändelser, så kärnkraftsolyckor, industriolyckor ochsom
transporthaveri hotar. Kust- och havsövervakning nödvändig,är bl a

följd risk för haveri i svenska farvatten med spillsom miljöfarligaav av
Översvämningaroch förämnen övervakning algblomning. och fårav ras

givetvis konsekvenserstörre de drabbar känslignär infrastruktur och
Deponeringtätorter. miljöfarligt avfall och elektriska störningar tillav

följd åskväder andra exempel påär hot samhället.av mot
SNV har i sin Hur Sverigeska må år 2020 irapport scenarioform

bedömt vilka miljörisker kommer allvarligast i denatt närmastesom vara
framtiden inte nuvarande miljöpolitik ändras. Rapporten visarom att

växthuseffekten,-
försumingen-
påverkan organiska miljögifterav-

de allvarligasteär riskområdena, och dagens internationella miljöavtalatt
och överenskommelser inte räcker till för försämringen vårtatt stoppa av
livsmiljö.

Även ozonuttunningen i stratosfären, marknära och påverkanozon av
metaller, kan komma förvärras inte kraftfullaatt avtalännuom mer
förverkligas.
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ökadedemiljödatainsamlingförKonsekvenser3.3.2 av

miljöriskema

framtidadeeffekterochomvandlingbelastning,Spridning, av-
skall kunnaåtgärderrationellaförbeskrivasmåste attmiljöhoten

vidtas.

angelägetdetmiljöhotmånga görkonsekvensernaallvarligaDe av-
miljö.hennesochmänniskanskyddförvamingssystemmed av

övervakningkustövervakning,behov avsådana ärpåExempel
radioaktivtochifotooxidanter tätorterblluftföroreningar a

nedfall.

hakanmotåtgärdereventuellaochproblemutveckling enBåde-
ozonproblem,eutrofiering,decenniermångautsträckning över

långsiktigatillhänsynmedDatainsamlingklimatförändringar.
långsiktig.självgivetvismåsteproblem, vara

dekvantifieringförnödvändigtheltmodeller avAnvändning ärav-
effektivaförföljaktligenochkonsekvenserna,långsiktiga

ozonuttunning,klimatförändringar,Förbekämpningsstrategier.
finnshavochiövergödningochförsurning vattenmarknära ozon,

spridningkonsekvenserför avknappast t.ex.modellverktyg, avmen
krävsmodellutvecklingmiljögifter. Nyorganiskaochmetaller

utmaningar.härharforskningsinstitutionema storaochdärför
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3.4 Krav på högre effektivitet och samhällsnyttastörre

3.4.1 Högt nyttakostnadsförhållande

I all anslagsfinansierad verksamhet ligger krav insatserna skallett att
ökande värde. Det samhälleliga nyttakostnads-motsvaras ettav

förhållandet bör högre Kravet på högtän nyttavara
kostnadsförhållande förstärks den allt högre graden marknads-av av
styrning inom svenska miljöinstitutioner och krav högrestatens egen-
finansiering, för SGU och SMHI. Besparingar på anslagen medfört ex
samtidigt behov prioriteringar mellan angelägna verksamheter. Fråganav

bolagisering statliga verk aktuell.ärom av
För viss miljödatahantering kan nyttovärdet beräknas. Det är t ex

möjligt beräkna ekonomiskt värde väderprognos elleratt ett av en av
flödesprognoser för energiproduktion. Svenska myndigheter har endast
gjort få beräkna vilka besparingar medansatser relevantatt görssom
datainsamling och -analys, SGU har

utfört nyttakostnadsberäkning för sin information tillt Vägverket.ex
Man planerar 1994 utvärderinggöra grundvattennätetsatt en av
verksamhet, både vetenskapliga och ekonomiska sidor.

European Space Agency, ESA, har genomfört studie denen av
ekonomiska uppnåtts förbättrade väderprognoser därnytta som genom -
förbättringen följd användningen satellitdata.är Studien visar atten av av
det årligatotala värdet väderprognoser i ESAs medlemsländerav
uppskattas till 10,6 miljarder ECU och mervärdet till följd attav
satellitinfonnation har och förbättratanvänts uppskattas tillprognoserna

300 miljoner ECU.ca
Givetvis kan inte all räknas i kronor; bättre hälsa och ostördnytta natur

sådana svårt kvantifierbaraär l brist på enkla nyttovärden, blirnyttor.
kravet på effektivitet ofta krav flera produktenheterett om per
insatsenhet. För miljödatainsamling skulle detta innebära flera mätvärden
för pris mätinstrument, arbetstimmar, datortid osv.samma
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på högrekravrniljödatainsarnlingenförKonsekvenser av3.4.2

effektivitet

skapandetilllettharavgiftsfinansiering avökadpåKrav-
sådantEttmyndigheter.mellanleverantörsförhållandenkund

tillincitamentoftaförhållande ettaffärsmässigt ger
ökatoch ettleverantörenhosrationalisering

riskfinnasdockkanDetkunden.hos enkostnadsmedvetande
vidpriserhögreuppnåsinkomsterhögre genomsomatt

datakommersialiseringökadellermiljödata, avförsäljning av
miljödata,användningenreducerarfritt,förmedlas avidagsom

i bruk.datakälloraltemativasämre taseller att

fortgåendeuppnåskannyttakostförhållande genomStörre-
ikostnadernasänkervilketautomatiseringochrationalisering

tillletthar storaVViS-system tVägverkets exverksamheten.
genomförSMHI stortettvinterväghållningen.förbesparingar

förkostnadernasänkakommerrationaliseringsprojekt attsom
mkrår.15medobservationssystemet

ocksåkanspecialisering,internationellSpecialisering, även-
Detmiljödatainsamling. ärförkostnadernatotaladereducera

internationell,redan ärsintill naturdatainsamlingfrämst som
tilltendenserredanEUEEAInombäst.siglämpar synssom

centers.topiceuropeiskapåplanerbl utsespecialisering, atta
institutioner ärspecialiserade enmellansamarbeteNordiskt

ochNorgeFinland,ocksåsynnerhetimöjlighet,intressant om
EU-medlemmar.blirSverige

effektuppnå störreförmyndigheter, avattmellanSamverkan-
SMHIinletts.redanfrivilligpå vägharsamladede resurserna

nyttjande avgemensamtdiskuterarVägverketoch
båda ärSMHI,ochSGUmätstationer. sommeteorologiska

verksamhet,sinförinformation avservarandrasberoende av
data.tilltillgångvarandrasamverkansavtalteckna gersomatt
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MÖJLIGHETERFRAMTIDA4

hjälpmedelvilkamedochsektorervilkainomredovisarfyraKapitel
samordningrationaliseringförbättrad avförpotentialutredningen ser en

bedömningarmåndenI avmiljödatainsamling.svensk
osäkra.dessagjorts ärharkostnadsbesparingar

användningenframtidai denpotential avUtredningen storenser
fjärranalysensbeskrivningenmotiverafår att avvilketfjärranalys

kapitlet.inledningenifått avmöjligheter utrymmestortframtida ett
teknik tanvändning exsomipotentialen nybeskrivs annanDärefter av

automatstationer.ochloggningmultikanalsi havet,bojsystem
former gemensamtolikastationsnät, avoptimeringförPrinciper av

integrationellermätstationersamlokaliseringutnyttjande avresurser,av
4.3.avsnittiochsammanhangeti tasfrågorcentrala uppärmätsystemav

fallmångaiöka,kommer somindex attochmodellerAnvändning av
4.4avsnittbeskriv ivilketmätningar,förersättning

miljödata,insamladetilltillgänglighetförbättraduppnåkanHur man
rubrikenunderberörsdata,kvalitetssäkringviktenliksom avav

4.5.avsnittikvalitetssäkringochdatavärdarReferenssystem,
marknads-tillvarataatthurberörsAvslutningsvis genomman

uppnåmyndigheternaför att merenincitamentskapakanmekanismer
miljödatainsamling.kostnadseffektiv
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4.1 Fjärranalys

Beskrivningen fjärranalysens framtida möjligheterav i förstaär hand
fokuserad miljöövervakningens behov data.av

Information från satelliter används operationellt de flestaav
myndigheter berörs utredningen, försom även andra ändamålav än ren
miljöövervakning, vilket framgått i kapitel Sådan användning kommer
med säkerhet öka i framtiden. Satellitinfonnationatt är t ex en
förutsättning för SMHIs väderövervakning och prognosframställning.
Fjärranalys används också för planering ochvägar fysiskav annan
planering och för lokalisering geologiska och biologiskaav naturresurser.

Användning andra former fjärranalys,av mätningar frånav tsom ex
ballonger och luftskepp inte öka iväntas omfattning. SMHI utnyttjar idag
ballonger för uppsändning radiosonder för mätning blav a av
höjdvindar. Genom pågående automatisering utsläpp ballonger kanav av
dock betydande besparingar Fjärranalysgöras. med luftskepp som
plattform sker idag experimentellt det oklart vilkenär betydelsemen
detta kan få i framtiden.

4.1.1 Framtida satellitsystem och trender

En långsiktig utveckling fjärranalysen sker bättre kvalitet ochav alltmot
högre upplösning, geometriskt och spektralt. Samtidigt utnyttjas den
intensiva utveckling snabbare bearbetningarmot bättreoch kapacitet att
hantera informations-mängder istora datorsystem. Sedan några år kan

rutinmässigt framställat satellitbildskartorman ex i skala 1:50 000 från
data registrerade någon vecka tidigare på 80 mils höjd.

Utvecklingen framtida satelliter och gårav i flera olikasensorer
riktningar. Dels planeras fortsättning och uppföljning dagensen av
operativa NOAA AVHRR,system Landsat och SPOT, och dels planeras
andra satellitprogram med nykonstruerade och med delvissensorer nya
uppgifter. Två upplösningsluckor från 10 till mindremeter länner
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frånoch 1 km till 100 upplösning hos dagens optiskameter metersner
satelliter kommer sannolikt fyllas med data från underatt nya sensorer
90-talet. På motsvarande kommer flexibiliteten vad gäller densätt
spektrala upplösningen öka. I vissa de kommande inter-nationellaatt av

införa sk avbildande spektrometrar görprogrammen avser man nya som
det möjligt förvälja, respektive miljöändamål, lämpliga och mycketatt
exakt definierade våglängdsband.

överskådligInom tid, fram till år 2000, kan vi också snabbca ana en
utveckling radardata för olika tillämpningar deav genom sensorer som
nyligen fåsDärigenom bl molnoberoende kapacitet dygnetsänts upp. a

komplement till optiska data. Radardata har emellertid heltrunt som en
bildkaraktär, varför det kan dröja några år innan användarna fåttannan

verktyg för förståtttolka data och helt vilka tillämpningar äratt som
realistiska för operativ miljöövervakning.

I den internationella samordningsgruppen CEOS Committee Earthon
Observation Satellites har sammanställt lista på 40-talettman en nya,
planerade satelliter, flertalet avsedda för tillämpningar inomärvarav
området EnvironmentGlobal change. Av dessa kan någranämnas
grundläggande karakteristika för vissa och ärsystemenav sensorema som

specifikt svenskt intresse:av

Vegetation
Vegetation VGT europeisk för globala studierär en ny sensor av
växtligheten. Systemet bli dagligen återkommande medavses en
upplösning på km och synfält pâ 2 2001 km. Data kommerett attca
länkas till central mottagnings-station troligtvis varefterEsrange,ner en
informationen till dagliga och veckovisa sammanställningarprocessas av
den globala vegetations- eller snöissituationen. Sverige delfinansierar
projektet till 4% via Rymdstyrelsen. Uppsändning år 1997 som
medföljare till SPOT4.

SeaWiFS
SeaWiFS amerikanskt instrument utvecklat för övervakningär ärett som

Studierhaven. algblomning och havsströmmar några påexempelärav av
tillämpningar. Satelliten kommer halv-kommersiell dvs detatt vara ,
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datalokala övermottagningpå tkontrakttecknamöjlighet exfinns avatt
1994.höstensändasÖstersjön. beräknasFörsta uppsensorn

Miami
medbestyckadSatelliteninitiativ. ärkanadensiskt enRadarsat är ett

10tillupplösningvariabelmedSARradar-sensoravbildande neren
kapacitetmolnoberoende samtochmörker-tillMöjligheternameter.

dynamiskasnabbastuderamöjligtdetRadarsat atthos görflexibiliteten
snösmältningsfronten,studierkanpå dettaExempelförlopp. avvara

kommaRymdbolaget kanSverigeöversvänmingar,issituationen, etc.
Troligdata.marknadsföringochmottagningimedverka avatt

1996.uppsändning

Envisat
på90-taletundersatsningeuropeisk ettomfattandemycketEnvisat är en
olikaradinriktat motfjärranalysprograminternationellt en

medbidrarSverigeEarth.PlanetMissiondet sk camiljöparametrar to-
ESA EuropeantillfinansieringRymdstyrelsensviabudgettill dess6%

kontrakt påfåttSpaceEricssonSaabblharDärigenomAgency.Space a
till Esrange.förlagtsmottagning haroch visssatelliten,delarbyggaatt av

1999.planerasUppsändning

EQ
fjärranalysprogrammetinternationelladettillbidragUSANASAs

System. IObservationEOS EarthkallasEarthPlanetMission to
medsatelliterpolärahel flottaplanernaingår enligt avprogrammet en

miljöparametrar.olikamätningarombord förinstrumentmängder avav
AM-lEOS1998skjutas ärsatelliterde förstaEn uppavsessomav

ochaerosolermoln,observationerinriktasMeridian,Ante mot avsom
vegetation.jordytans

barafjärranalyssystemen utgörochinstrumentenuppräknadeDe ovan
denblinnebär90-talet. Detta attförplanerasvadbråkdel asomaven

distribuerasochbearbetas,lagras,skainformations-mängd emot,tassom
1pekaruppskattningarVissa mot attbli capå marken kommer att enorm.

1012.Terahanteras.måste kunnadygndataterabyte per
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Vi kan alltså under 90-talet förvänta rad satellitbaseradeattoss en nya
informationskällor blir förtillgängliga miljöövervakande myndigheter
och forskare. Många dessa internationellt finansieradeav
fjärranalyssystem kommer drivas och leverera data på icke-att
kommersiell basis, och informationen därigenomkan bli mycket
kostnadseffektiv utnyttja.att

4.1.2 Miljövariabler och framtidsutsikter

Vilka miljövariabler skulle kunna övervakas och insamlas hjälpmed av
fjärranalys under 90-talet I den följande behovsanalysen har vi utgått
från krav och prioriteringar hos operativ miljöövervakning, ochen
jämfört dessa krav med inventering nuvarande och planeradeen av
satelliter.

Bland de faktorer påverkarstarkt möjligheterna användaattsom
fjärranalystekniken för miljöövervakning vilka kvalitetskrav ställsär som
på skalor, tillgänglighet dataarkiv, datamedia, kundservice, etc och
upplösning. Kraven upplösningen kan ytterligare förfinas till gällaatt
anspråk på geografisk upplösning samplingsavstånd, heltäckande
mätning, temporal upplösning satellitens återkomst, arkivets
fullständighet, upplösningspektral antal spektralamättasamt
våglängdsband, definitionen respektive band.av

Kraven från miljöövervakningen skall därefter ställas i relation tillovan
vad den internationella formrymdsektom redan har levererat i av
operativa instrument satellitsystem, framföroch allt vad sommen
kommer 90-talet.under Ett flertal studier denna har genomförts itypav
internationell regi och ofta med svensk medverkan. I Sverige genomförs
för närvarande liknande studier i och med förberedelserna för ett
Miljödatacenter i Kiruna.

Nedanstående tabell påexempel typiska objekt och variabler därger
satellitdata anspråk på effektivt för miljöövervakningenkan i sätttas ett
under 90-talet. Tabellen efter inteindelad ekosystem och harär
ytterligare på ellerindelats med avseende miljöövervakning, skala,typ av

har antagits huvudinriktningen skall miljöövervakandeDetannat. att vara
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och havsjöatmosfär, landkartering av

SATELLIT,EKOSYSTEM
ANMÄRKNINGOBJEKTVARIABELINSTRUMENT SAMT EV

ATMQS ARLHE
ACRJMNyckelinstrumentet ärSolinsuâlning

forregionalaNOAAAVHRR påMolntäcke
observationer

ånga skogs-ochStörre rökplymerUtsläppsplymer oav
AVHRR och TMetcoljebränder, -

HAWKUSTNÃRQSJ O
Topex-Posidon,instrument:Flerahöjd ochHavsytans strömmar

på ERSRA
LandsatsIndirekt viaUtsläppsplymer varmvatten -

termiska TM-band
Landsat TM,Nyckelinstrumentmaterial klorofyl ärSuspenderat

ENVISATpåSeaWiFS MERISsamt
ellerAVHRRBeroende skalaYtströmmar

TMLandsat
Radarsatförlopppå dynamisktBeroendepå sjöarfloderVattenarealen

SPOTeller
ERSASAR påRadarsat ochpåOljespill havet

ÄNTLAND - Landsat TMellerpå skala VGTBeroendemarkanvändningVegetation och
SPOT HRVIRoch

inklusive Radarsat,SammaFörändringsstudier ovansom
ERS

JERSLandsat ETM,SPOT HRVIR,Uppdatering kartdataav
SPOT HRVIR, Landsat TM, RadarsatvatteninnehållSnöutbredning

VGTeller

SKOG
TM ellerLandsatNyckelinstrument:Ban-löv-innehåll

SPOT HRVIR
VGTstudier mhaRegionalaBiomassa

SPOTochLandsat TMavverkningsförändringarHyggen,
Landsat TMellerSPOT HRVIRvegetationsstressSkogsskador,

Övervakning SPOT PANskogsbilvägar grustäkterav

W116



SOU 1994:125

VÅTMARKER
Karterings- förändringsstudie Landsat TMETM, SPOT HRVIR,

Radarsat
Förändringar torvtäkter Landsat TM och SPOTav

ORDBRUKJ
Inventeringstatistik grödor arealer Landsat TMETM SPOTochav

FANHRVIR
Kartering vinterbar åkermark SPOT, Landsat, eller Radarsatav
Landskapets brutenhet SPOT HRVIR

När tabellen bör beaktastuderas det finns direktatt ettovan man
förhållande mellan geometrisk upplösning och hur ofta satellit kanen
registrera markytan. I praktiken innebär detta totalt molnfriatt en
täckning, Sverige, högupplösandemed data Landsat kant typenav ex av
åstadkommas med några års mellanrum, medan molnfri mosaik,en av

Östersjöregionenstorleksordningen i 1 km erhållasupplösning, kan
ungefär månadsvis NOAA-data. Detta tillmed bör ställas i relation att
kraven på registreringsintervall varierar vilkenberoende på
miljövariabel skall Förändringarstuderas. i markanvändning ochsom
vegetation kanske endast behöver studeras femte år medanvart
övervakningen algblomning kan önskvärd till två gångerav vara upp per
dygn.

Sammanfattningsvis fjärranalysdata 90-kan idag och undersägas att
talet lämpar sig bäst för regional nationelloch kartering och övervakning

förändringar i odlings- och inkl våtmarkerskogslandskapet församtav
marin småskalig övervakning. Framför satellitdata effektivallt är ettsom
yttäckande komplement till glesare markbaserade mätningar. Sannolikt

också atmosfärskemiskakommer studier bli operationella. Denänatt mer
tekniska utvecklingen inom fjärranalys-området går tidigaredock som

framåt, framtidavisats snabbt vilket för den miljöövervakningen innebär:

globala dynamiska trender kan komma övervakas regelbundet exatt att-
vis årliga förändringar våren VGTgrönskans utbredning medav

tidigareoch svårövervakade miljövariabler kan kommaatt attnya-
ENVISAT,regelbundet olika atmosfarskemit medmätas typerex av
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eller diffusa regionala vegetationsförändringar HRVIRmed

data kommer bli prisvärd och lättillgänglig bl medänatt att mer a-
hjälp europeiska initiativ för distribuera data via elektroniskaattav
nätverk.

Denna positiva utvecklingstrend kräver dock ochsvenskaatt
internationella miljövårdande myndigheter i högre grad vadän som
hittills varit fallet får påverka och prioritera teknikutvecklingen. Där har
den svenska fjärranalyskommitten viktig roll. Utvecklingsinsatseren som
hittills har gjorts har i varithög grad teknikstyrda.

4.1.3 Internationella aktiviteter

miljöbyråInom EUs EEA i flera fall fram informationtas om
miljötillståndet i Europa med hjälp fjärranalys, vilket bl kommer attav a

i State ofderas the Environment Report.avrapporteras
CORINE CLCLand Cover exempel på sådant miljörelateratär ett ett

CLCprojekt. i baserat på satellitbildtolkadehuvudsak Landsat TM-är
bilder GIS-miljö.och databasen anpassad till CLC projektet harär
ambitionen första hela Europa vegetations-täcka i hand med ochatt en

minsta 25markanvändningsklassning i 44 klasser, där tolkningsenhet är
genomfört för hurha. Rymdbolaget har nyligen metodstudieen en

CORINE genomföras Sverige.landtäckningsklassning skulle kunna över
har föreslagit denFör bättre anpassad till svenska behov attatt manvara

nationellasvenska CORINE klassningen ska genomföras med tilläggett av
underklasser ha minstaoch med 5 tolkningsenhet.som

Nederländska miljöhygien,Det riksinstitutet för folkhälsa och arbetar
bl med tagit initiativ tillEEA och har tillsammans med Rymdbolageta en
småskalig paneuropeisk utgående fråndatabas avseende markanvändning,
AVHRR Syftet småskalig modelleringdata. använda databasen vidär att

miljöövervakningoch Europa.av
EG-kommissionen för23 generaldirektorat DG övrigt deoch dess är

inom miljö,användarna satellitdata i specielltEuropa,största av
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fiske.jordbruk, bistånd, regional utveckling och EU har därför nyligen
CEO Centre for Earth Observation, detaljeradsameuropeiskstartat en

studie bl databehoven hos EUs olika direktorat och hos EFTA, samtav a
för tillgänglighet satellitdata.behov ökadsystem avav

Andra internationella organisationer nyttjar satellitdata inomsom
miljöövervakningsområdet FAO,GlobalFN-program Resourceär som
Information UNEPGRID, International Geosphere-Database samt

IGBPBiosphere Programme organisation för internationellen
GRIDforskningssamverkan. Inom för byggs globalt nätverkettramen av

miljödatabaser skall tillgängligt för GRID har tvåalla. skgörassom
noder eller i Norden med speciellt uppdrag bevaka blcentra att a
Nordkalott-området. IGBP, finns påhuvudsekretariat KVA ivars
Stockholm, kommer definiera och genomföra forskningsprojektbl atta
inom globala miljöförändringar med hjälp fjärranalysdata.temat av

Många internationella institutioner myndigheteroch europeiska och
genomför eller initierar redan idag miljöövervakningsprojekt där

beståndsdelfjärranalystekniken väsentlig i arbetet. Vidutgör etten
Sverigeeventuellt EU-inträde kommer bli starkare påverkadänatt av

fjärranalystekniken, konkurrensmedelantingen vid olikaettsom
upphandlingar, eller direktiv hur miljöövervakningsarbetet börgenom
harmoniseras för kunna jämföras mellan länderna. Det därför kloktäratt

Sverige redan förbereder sig känna sig för medatt att tgenomnu ex
pilotprojekt och praktiska därigenom vilka fördelarochprov, se
alternativt begränsningar tekniken har i miljöövervakningen.

4.1.4 Dataintegration

4.1.4.1 Kompletterande data

Ofta måste bildinnehålletFjärranalysdata all information.inte ensamtger
till reella fysikaliskafrån satelliten för viss frågeställning översättasen

miljövariabler biomassa, barrförlust,eller biologiska ytvatten-
material, översättning ellersuspenderat etc. Dennamängdentemperatur,
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fall måsteandramarkmätningar. Imed hjälpoftakorrelation görs av
lägesbundna .datamed andrakontrollerasochkompletterasfjärranalysdata

tillförlitliga.heltför att vara
digitala dataochlägesbundnaolikamiljö kandatoriseradI sortersen

modell-statistiskamätvärdensatellitbildensmedkorreleras genom
och datoriseradeberäkningarmöjliggörSlutresultatetberäkningar.

miljöparametrar.visualiseringar av
miljöövervakningifjärranalysdatautnyttjaoptimaltpåFör sättatt ett

finnskartriktiga ochkompletterande dataväsentligt ärdärfördet attär
exempel på digitalvanligaföljer någraNedanform.tillgängliga i digital

fjärranalysdata.tillkomplementanvändsidagredaninformation somsom

ekonomiska kartanTopografiska och
i framtidarollspelakommer ävenbakgrundskartorDessa storatt en

då sannolikt i desssatellitdata,medtillsammansmiljöövervakning men
GSD.Sverige DataGeografiskaskformdigitala -

Jordartskagan
000 digital1:50 tilli skalajordartskartannärvarandeöverför förSGU
SGUfärdiga,tillfälletförfåtal bladform. Ett är anpassarmen

Kartbladen kan levererasintresseområden.kundernasefterproduktionen
form,produceras sknormaltsatellitdataformat rasteri somsamma

integreras.enkelt kandatakällomabådainformationen från devarför

Avrinningsområden
information kanhydrologiskochavrinningsområdenGränser för annan

vektorformi skinformationenNormalt levererasSMHI.erhållas från
flesta myndighetermöjligt för dedetArcInfo vilketvis attex gör

data.idag hantera dessaredan

Markanvändning
medliknar ochmarkanvändningdatakällor förpåNågra exempel som

Riksskogstaxeringensfjärranalysdatamedkorrelerasfördel kan är
nationellKombinationstatistik i km-rutor.SCBsoch av enprovytor

frånmarkmätningarunderbyggdastatistiskt välserieflerårig av
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Riksskogstaxeringen, med nationell yttäckande och aktuellen
satellitdatamosaik från Satellitbild internationellt helt unik.är även sett
Båda dessa existerar idag.databaser

Fältarbeten
Positionering eller inmätning i fält med hjälp Global Positioningav
System GPS har funnit sitt genombrott inom alltfler tillämpnings-
områden, för detaljerade vid provtagning olikapunktinmätningart ex av
miljöparametrar, för realtidsrapportering exempelvis fordons-och av
positioner. GPS i kombination små handhållna mätinstrumentmed och

har förverkligat det helt digitala fältarbetet.datorer

4.1.4.2 Integrationen fjårranalysdataav

Miljöövervakningsinformation består dels direkta mätningar ochav
och scenarioberäkningar.observationer i fält, också modell-men av

Dessa analyser och interpoleringar för upptäcka trender ochgörs att
förstå informationssystemGeografiska desammanhang. ärstörre ett av

satellitdataintegration och sambearbetningverktyg möjliggörnya avsom
frånmiljöinformation, exempelvis resultatmed lägesbundenannan

också med hjälpmodellberäkningar. Modellberäkningama kan utvecklas

GIS-verktygen sig.iav

miljövårdsarbetet:Satellitdata kan alltså integreras på flera nivåer inom

miljövariabelmätresultat direkt relevant tett exsom som ger en --
brutenhet,förändringar i landskapets

andra,mätresultat via korrelation medettsom som-
förenklarmiljövariabler förbättrar ellermarkbaserade,

yttäckande beräkningarinsamlandet dessa data t avav ex-
kraftiga barrförluster,

GIS,hjälpinformationsskikt indirekt och medett avsom som,-
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imätningarmarkbaserademinskar behovetkvalitén ellerökar av
torvtäkter,övervakningmiljöanalyserolika t avex-

användasbaskartematerial kanoch digitaltaktuelltett somsom
i allmänhetmiljövârdsarbetetuppdateraochkompletteraför tatt

projekteringar.vegetationsinforrnation vid störreex

kanfjärranalysdataprognosberäkning, därtypiskpåexempelEtt en
uppskattningenGIS-modell,iinformationsskikt ärintegreras ett ensom

pågrödaåkerfältjordbruksmarkfrånkväveläckaget utanattgenomav
satellitbilden. Enarealberäknas iochidentifieraskanoch vinternhösten

mark-kombinationenprognosberäkningtänkbar är avannan
GIS-ijordartsdatasatellitbilder, ochfrånklassadeanvändningsdata, en

kritiskaför beräknaluftföroreningarspridningförmodell attav
föroreningar.luftbumaför markenbelastningsgränser av

byggasmiljödatabasintelligentföljaktligenGIS-system kanMed ett en
ellerprognostisering,miljöövervakning,försig vällämparupp som

påGIS siktemed hjälpdataIntegreringenmiljöarbete. tarannat avav
tilldatafrån insamlingendatahanteringendigitalahela den av

viktigaste ihävda detMan kanbeslutsunderlaget.presentationen attav
medandataintegreringen,syftet medformuleraintegreringsarbetet är att

Viddatabasuppbyggnaden.ochinsamlingensjälvadyrastedet är
mellankonverteringendata kanmed andrafjärranalysdataintegration av

systemberoende lagring, etcvektor, utgöradatafonnat ettolika raster,
hinder.

ochminneskapacitettillräckligidagharKraftfulla persondatorer
fjärranalysdata tillsammansanalyseraochhanterasnabbhet för lagra,att

GIS-verktygkommersiellainformation. flestaDelägesbundenmed annan
ökningensnabbarasterdata. Denoch skvektordatasambearbetakan av

möjligheten hanteraytterligare förbättraprestandapris kommer attatt
skrivbordet.fjärranalysdatamängderstora

satellitbaseradeGPS,digitala mätinstrument,medteknikenDen nya
samordnaochintegrerasåledes möjligtGIS, detoch gör attsensorer

dettamedFördelarnaeffektivtmycketpå sätt.miljöparametrar ett
blirmiljöparameterenskildvarje än störrevärdetblarbetssätt är atta av
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den kan jämföras ochnär andra dataset.vägas mot
De generella principerna för hur miljöövervakningssystem, medett

integrerade fjärranalysdata, skulle kunna visas i figurennedan.utse

SATELLITDATA
ZZ

z
z

Iüi
NOMGIVNING

Wing

x J

tm DATAKÄLLOR
Ev.Iønpldteábg

xBESLUTS-
uppbmnadUNDERLAG

á
DATABASANALYSPresentation

intRESULTAT

Figur: Tänkt integrering fjänanalysdata i miljöövervakningssystemettav

4.1.4.3 Tillgänglighet till fiärranalysdata

Användande satellitdata i operativt sammanhang ställer höga kravettav
på tillgängligheten dessa data. Data skall lättillgängliga, vidav vara
sökning, vid distribution och under användandet. Teknik och förmetodik
extraktion relevant information bilderna måste också spriddav ur vara
och lättanvänd. Därför kan också konstatera det denatt trots storaman
mängden olika sensordata finns lagrade hos myndigheter, företagav som
och institutioner genomförs få samordnade miljöövervakningsprojekt där
olika data från olika institutioner används. Enkel åtkomsttyper ochav
tillgänglighet miljödata inkl satellitdata, skulle förbättra samordningenav

miljödatainsamlingen med existerande integrationstelmik.av
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förbättras blTillgängligheten kan atta genom

ursprungsdata skerlagring mätdataochkvalitetskontroll av-
har kunskapdata ochdekällan hosnära omsomgenererarsom

mätrnetodiken,

effektivaandraCD-ROM, Exabyte ochnätverkelektroniska men-
gradutnyttjas i högredistributionsmediabilliga ,

flera,därstimulerasförsöksverksamhet gärnapraktisk-
och där olika datatyperingårorganisationerinternationella,

integreras.används och

Datadisttibution4.1.4.4

bli smidigtkommitårendehar underElektroniska nätverk att ettsenaste
ibarainfonnation. Internetoch sökadistribuera ärför ettinstrument att

kraftigt.mycketidagnätverkinternationellade växermängden somav
nätverk timmalokalagenomsnitt 5-10ansluts inärvarandeFör pernya

användare25 miljoneruppskattningsvisMan räknartill Internet. att ca
inomfler institutionerAlltnås via Internet.världen idag kanirunt om

Naturvårdsverket och vissaSMHI,Lantmäteriet,miljöområdet, såsom
få,framtidinomförväntasellerhar redan,Länsstyrelser snaren

anslutningar till Intemet.
användamöjlighetenfinnstill Internetmed anslutningen attochI sa

pekaenkeltpâanvändarentillåter sättvilkethypertextdokument,k ettatt
filmsekvenserljud ellerdokument, bilder,referera tillpå, ochhämta

åtminstonekanalerdedärförkanvärlden Internetöver. som,vara en av
datadistribution ochförbättrahands förtillliggertekniskt attnärasett,

för Internet-Taxanmiljöövervakningsområdet.inomtillgänglighet en
krår för120 000Sverige carelativt hög inärvarandeföranslutning är

10-delnivå caamerikansktillsjunkaförväntas64kbit, avsnart enmen
sig.etableratdå fleridagpriset nätoperatörerdet svenska av

dramatiskt deminskatskrivare harochCD-ROM läsareförKostnaden
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åren. CD-ROM skivan har därför kommit blisenaste väl sprittatt ett
medium för överföring relativt datamängder ca 0,5-4 Gbyte.storaav
En fördel CD-skivanmed dess hållbarhet och låga kostnadärannan att
massproducera, vilket den mycket lämplig för distributiongör utdragav

olika offentliga miljödatabaser.ur

4.1.5 Operationellt utnyttjande

Vi kan konstatera det i Sverige föreligger goda förutsättningar föratt ett
operationellt utnyttjande fjärranalys i miljöövervakningen. Det finnsav

internationellt mycket välutvecklad infrastruktur försetten att ta emot
och bearbeta fjärranalysdata, samtidigt allt bådesom mer av
miljövariablema och den nödvändiga kompletterande kartinformationen
lagras digitalt i lägesbunden form. Forskningen i Sverige på miljö- och
fjärranalysområdet ligger också frontlinjen.i På liggersättsamma
Sverige långt fram med uppbyggnaden telekommunikationsnätet. I ochav
med regeringens initiativ avreglera telemarknaden kan vi dessutomatt
förvänta allt lägre för distribuera de datamängdertaxor att storaoss som
miljöövervakningen kräver.

SverigeI genomförs flera satsningar för öka deltagandet iattnu
europeiska fjärranalys- miljöövervakningsinitiativ:och

uppbyggnaden Miljödatacentret MDC i Kiruna för skapaattav-
fokalpunkt där satellitbaserade miljöövervakningsdata skallen

kunna tillhandahållas,

utvecklingen metodik och kostnadsberäkningar för attav-
genomföra svensk motsvarighet till EU projektet CORINEen
landtäckning,

satsningarna på BGIS The Basic Geographic Information of the-
Baltic Drainage Basin för samordna hanteringen och analysenatt

Östersjönsmiljöparametrar dräneringsområde,överav
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VGT ochfrånKirunadata imiljörelevantamottagningen av-
samarbeten,EUESA ochSverigesförinomENVISAT ramen

europeiskaSverige i detintegreraCEO föri EUsdeltagandet att-
datanätverket.

kostnaderDiskussion och4.1.6

informationskälla medeffektivoch storrealistiskFjärranalysen är en
digitalaolikaintegrationochsamordningpotential. Enframtida av

miljöövervakningenkunnaskullefjärranalysdatamedlägesbundna data ge
förfaktorernaviktigastedeDatatillgängligheten ärfördelar. en avstora

samordningen.främjaochutvecklingenpåverkaatt
informationsteknologimed hjälpförbättraskanTillgängligheten av ny

ocksådatanätverk,viadatalevererardataproducentermed mensom
rationaliseringar4.5.2. Desakområdenolikafördatavärdar segenom

skapaochmiljödatasamordnakan nyaattgöras genomsom
delsbidra,kunnaskulle härFjärranalysenviktiga.informationstjänster är

ocksåinformationsskikt, attanvändbartsåsom genommenett
datamängderöverföraförbanbrytande storafjärranalystekniken attär

nätverk.digitalaiavståndlångaöver
därmedoch denfjärranalysteknikanvändningökadskulleVad av

rationaliserings-kosta Vilkainformationsteknologinsammankopplade
förbasutfördastudiersvenskaingafinnsfå Detskulle vi envinster som

storleksordningen.påindikationernågraendastkostnadsanalys,detaljerad

bearbetningocharkiveringmottagning,förInfrastruktur
finansieradebli,ellerinvesteringar väntasär,dessadelarStora tungaav

rymdsektom.förmedmyndigheterrymdindustri ochsvensk ansvarav
kunnaviktenochfjärranalysdata, attförökande intressetMed det av

myndighetermiljövårdande väntasemellertidkanverksamheten,påverka
tjänster.främstdriften,finansieringen uttagidelta avgenomav
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Distributionstjänster
Man kan tänka sig dessa tjänster skapas marknaden och såatt närav om
finns behov. Pâ mäklartjänster normaltsätt behövs församma som att
köpa och sälja sitt hus, kan tänka sig det europeiska eller globalaattman
nätverket fjärranalys- eller andra lägesbundna data blir så komplextav att
det uppstår liknande tjänster. För dessa mäklare skall kunna fungeraatt
behövs kunskap dess innehåll och möjligheter.nätet, För dettaom
ändamål behövs metadatabaser inom miljödatasektorn. Se 4.5.1.
Dataanvändare inkl miljövårdande myndigheter bidra tillväntas
finansieringen data och produkter. Därutöver kanuttaggenom av
myndigheter och institutioner behöva uppgraderas vad gäller databaser
och nätverkstjänster.

Praktisk försöksverksamhet med olika fjärranalysdata ochtyper av
miljöparametrar
För stimulera till användandet fjärranalys- och miljödata ochatt attav
använda den tekniken i form GPS, GIS och nätverksdistributionnya av av
data kan det behövas insatser i form projektstöd eller investeringsstöd.av
De miljödatainsamlande institutionerna bör i högre grad del IT-ta av
forskningens fonder.och Inte minst inom EU idaggörsprogram en
mycket ambitiös satsning, kan komma Sverige till del bådesom genom
EES-avtalet vidoch eventuellt medlemskap i EU.ett

Vad kan vinna på i högre grad införa informationsteknologiattman
och rationalisera miljödatainsamlingen med hjälp fjärranalysatt Detav

mycket vanskligt på frågaär denna underliggandeatt utansvara
ekonomisk analys. Sådana har inte utförts Sverige.i Däremot kan man
dra vissa paralleller med rationaliseringar i verksamhet och frånannan
utländska pilotförsök inte alltför långsökta.ärsom

finnsDet industriella exempel ABBs T-50 projekt där i principman
har halverat produktionstidema inom hela koncernen samtidigt som
kvalitén har förbättrats, delvis intensiv användning dengenom en av nya
informationstekniken. minst effektiviseradesInte hanteringen av
information för produktionskontroll och beslutsstöd. Det andra exemplet

effektivare förutsäga skördeutfalletrör sockerbetorsätt iett att av
England med hjälp fjärranalys. Genom införa satellitdata iattav
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lagring,optimeraförfina ochSugarBritishkundeplaneringsprocessen
Förhållandetoch socker.försäljning betorproduktion ochtransport, av

fjärranalys8:1SugarBritishkostnad förvinst ochmellan omvar
från danskaexempeltredjeIplaneringen.iintegrerades ett

det skarealstödEUskontrollenJordbruksdepartementet, rör avsom
traditionellaförkostnadernajämförtprogrammet, harset-aside man

sigvisadefjärranalysmetoder. Detmedkontroller attmarkbaserade
samtidigtkonkurrenskraftig ochkvalitetsmässigtfjärranalysmetodiken är

Ytterligare20%.medkontrollprogrammetförkostnadernaminskar ca
Bamshillfrånhämtasexempel kan presenteratsrapport avsomett en

300 miljonercirka1990 tjänatårEuropaEngland, harLtd,Consultancy
satellitensäkrareoch detillgången till Meteosat,ECU prognosergenom

medfört.

Sammanfattning
förbättringnödvändigförkostnadenuppskattatharRymdbolaget av

Dessa3-5 år.under15-30 mkrtilldistributioninfrastruktur och
hanteringenförkostnader5-10 % dagensinvesteringar utgör avavca

Entäckas.investeringar kandessaklart hurdock intemiljödata. Det är
miljöarbete.effektivareintjänasskulle kunnainsatssådan ettgenom

kan inteutredningenosäkra ochnaturligtvisUppskattningarna är
överflödiga.blikanmätverksamheternuvarandevilkakonkretisera som

ivariablerantaldock116-117 framgårsidpåtabellen att ett stortAv
ifjärranalys,hjälpmedkunnakommer mätasolika ekosystem att av

Vi kanöversiktlig kartläggningförmöjlighetersynnerhet förväntas nya
traditionellaminskat behovformbåde ibesparingarförvänta ett avavoss

miljöinformationen. Detadministrationeffektivareochmätmetoder av
medi ochuppstår enbartbesparingarna intedockskall poängteras enatt

teknikendeninformationsteknik,ochfjärranalyspåsatsning utan nya
Ökadrationaliseringsåtgärder.omfattandeiledinförasskall ett mersom

användbar.särskildochunikfjärranalysinformationskvalitet gör
fjärranalysen;hosegenskapernaviktigastefyradeTidigare har nämnts

ytenhet.kostnadlågochdigitala dataaktuella data,överblick, per
distributionochlagringaggregering,medProblemen enormaav

utvecklingentekniskadenidagfjärranalysdatamängder är stora, men

128



1994:125SOU

går snabbt.fältdetta
delvisendastpotential ärharfjärranalysAnvändningen somenav

geografiskkombinerad medFjärranalysdatautnyttjad idag. annan
fältmätningar kommer utgöravissamodeller och ettinformation, att

Etableringenmätningarna.fältbaseradealternativ till dekostnadseffektivt
fjärranalys-den svenskastärkakommerMiljödatacenter attettav

blutvecklingenviktigtdockDetkompetensen. är att sensorera av nya
skett.hittills hargradi högreanvändarna änännustyrs av
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4.2 Annan teknikny

4.2.1 Bojsystem

Övervakning havsområden blir allt viktigare. Behov kunskapav av om
havet ökar för samhällsplanering, för nyttjande och skydd havetsav

och för skydd människans hälsa. Ett aktuellt exempel påresurser av
Östersjön.behov kunskap den giftiga algblomning fn pågårär iav som

Realtidsövervakning havsmiljön förutsättning för viktigaär attav en
beslut skall kunna fattas. Det finns bl planer på byggaatt etta upp
internationellt nätverk för utbyte marina realtidsdata inom lOCWMO.av
Med nuvarande teknik med mätningar från fartyg eller från fasta
mätplatser vid kassunfyrar blir övervakningen orimligt dyr,t ex
samtidigt krav kontinuerliga mätningar flerasom parametrarav nya
inte kan uppfyllas.

Ett väsentligt öka observationsfrekvensensätt på utvalda stationer,att
främst i hav, använda förankradeöppet bojar.är Ett sådantatt system ger
bättre kunskap vattenomsättning och i havsområdevattentransportom ett
samtidigt det kan snabb information förvarningoch försom ge
besvärande algblomningar.

Ett bojsystem för övervakning marin miljö kan också produceraav
meteorologiska observationer vilket väsentlig tillgång förär atten
ytterligare höja kvaliteten väderprognoser.

Ett bojar används med framgång i bl Holland ochsystem av som a
Norge det SeaWatchk På försökär har boj installerats isystemet.s en
den svenska delen Kattegatt samfinansiering SMHImellanav genom en
och Naturvårdsverket. Bojarna har olika instrumentering, samtligamen

och salthalt på olikamäter djup, radioaktivitettemperatur ochsyre,
fluorescens klorofyll partiklar. Försök pågår medävensamt
automatiserad närsaltsmatning dessa bojar. Data sänds tillen av
landstation via satellit och data tillgängliga varje timma. Fleriirnya

under utveckling och utvidgatär med bojar skulleettsensorer system
Östersjönbetydelse för övervakning havsmiljö bådei ochstorvara av av

i Västerhavet.
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medsarnfinansieringnåinte kandyrtbojarAnvänding är enmanomav
SeaWatch-Europe,samarbete,iinplanerarSMHIländer. ettandra att

ifarvatten,svensktpåtvå bojarfråninformationtilltillgångvilket ger
i10 bojarytterligarefråninformationSkagerrak,ochKattegatt casamt

in iocksåSMHIhav. ettBarents attochNorska havetNordsjön, avser
Östersjön.i5-6 bojarutvecklingförBaltic,Sea-Watchsamarbete, av
bedömningVidpotential.outnyttjadsannoliktBojteknik har avstoren

måstefjärranalys,förbojar, liksomutnyttjandevidlönsamheten manav
erhållsinformationskvalitetförbättradedenbeakta genomsom

mätningartillMöjligheter parametrar,registrering.kontinuerlig somav
institutioner börochmyndigheter tasför andraintressekan avvara
radioaktivitet i havetkanbojar mätaexempel detta ärEtttillvara. att

SSI.förintressevilket bör vara av
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4.2.2 Automatisk datainsamling

Mättekniken för miljödatainsamling har utvecklats från enkla, manuella
observationer, fortfarande tillämpas, via skrivande instrument tillsom

Övergångenelektroniska, automatiska från manuell till skrivandesystem.
teknik har medgett kontinuerlig dataregistrering till betydligt lägre
kostnad. Den framväxande ADB-tekniken krävde datalagring i digital
form för rationell vidarebearbetning. Skrivande instrument
kompletterades därför med digitaliseringsutrustning. Mätsystem med
direkt digital registrering finns kommersiellt många år.numera sen

En logger utrustning kan lagra värdenär i digitaluppmättaen som
form. De data lagras i loggem kommer från fleraeller däravsom en
multikanals Mätvärden kan hämtas på mätplatsen attsensorer. genom
loggem på data. Loggem kan också ansluten tilltöms nätettvara som
medger elektronisk överföring data till fältlokaliserad dator, iav en som
sin kan teleöverföra data till insamlingscentral hos stationsägaren,tur en
eller till någon datorannan .

Loggems fördel jämfört med pappersregistrering data direktär att
läggs in från registreringsenheten till databas för vidare bearbetning,en

digitalisering mellanled. Mätfrekvens och i vissautan fallsom
kalibreringsomräkning loggern. Loggers ochstyrs genom
pappersregistrering används främst realtids datatillgång intenär är
väsentlig.

För realtids, eller realtids, datainsamling krävs någon formnära av
teleöverföring. Flera olika överföringsprinciper används kommersiellt
idag radiosamband, radiolinje, det offentliga telenätet, satelliter,t ellerex
sk meteor-burst samband.

SMHI har begränsat antal loggers för vattenståndsmätningaranvänt ett
under fem år. Erfarenheterna har inte varit helt positivaca attp g a
tekniken inte fungerathar tillfredsställande. SMHI har hittills bedömt att
traditionella pappersskrivare det kostnadseffektivaär mät-mest
instrumentet med hänsyn till kostnader och dataåterbäring. SMHItagen
har investerat i digitaliseringsutrustning omvandlar data påsom papper
till digital form.

Norska erfarenheter Norges vassdrags- energiverk, Hydrologiskog
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inklkostnader,årligamellanrelationerföljandevisaravdeling
registreringssystemmed olikamätstationerför typeravskrivningar, av

100 %Ottvecka, typpapper,
68 %månad,papper,

%73långtids,papper,
82 %SFIkanal,1logger, typ

besparingarväsentligatycksanvändsloggerkanalflerFörst ännär en
standardentekniskadenochsjunkaverkarloggersPrisetmöjliga.vara

konkurrenskraftig.loggningelektroniskgradvisvilket göröka, mera
grund-imätningarförloggersanvändningbesluttagitSGU har avom

högreuppnåhandförstaiautomatiseringen attärMålet för envatten.
olikaantalfSGUtillgänglighet. etttestarbättreochdatakvalitet nen

vidSMHImedsamverkantillinitiativtagitharochutrustningar man
loggers.upphandlingochspecifikation av

inte allamarknaden,på ärantal loggersÄven finnsdet stortettom
klimat-nordiskasvåraunderfältibrukkontinuerligttillanpassade

förmånligtdetskulleTroligenförhållanden. vara

SMHIi SGUdeltoginstitutionermiljömätandefleraännuatt --
samarbetet

automatstationsteknologiomfattatill merautsträcktesdet attatt-
allmänt

tekniskadeklarläggabordesamarbetet attmedsyftet varaatt-
samordnasamarbete, samtför närmareförutsättningarna ett

motiverat,såspecifikationskrav ärnär
verkenstatligadeavropsavtal föreftersträvaatt-

ochverk,statligamångaviddriftfunnits iharochfinnsAutomatstationer
OBSinomSMHIgeneration,upphandla texbegreppstår iflera att nyen

grundvattenmätningarSGUsVViS-Vägverkets system,ZOOO-projektet,
LuftfartsverketochFörsvarsmaktengammamätningar.SSIsoch

vidmätningarmeteorologiskaförautomatstationerfnanskaffar nya
flygplatser.

olikamångaföranvändaskanautomatstationerpåexempelEtt att
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syften Österrikeoch för många olika mätvariabler kan hämtas från som
genomför Österrikesamlat koncept för insamling miljödata.ett Iav
installeras 120 automatstationer, spritt landet. Detöver stationsnätetnya
skall användas för meteorologiska mätningar, mätningar av
luftföroreningar, seismologiska mätningar mätningarsamt av gamrna-
strålning.

Slutsatser
Automatstationer kostnadseffektivär mätmetod jämfört med manuellen
mätning och den internationella utvecklingen gär alltmot störreett
utnyttjande automatstationer.av

Berörda myndigheter har inte i tillräcklig omfattning beaktat
möjligheterna till användning automatstationer för flera olika ändamål.av

Miljödatainsamlande institutioner bör samarbeta vid specifikation och
upphandling automatiska enligtmätsystem modellenav ovan.
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miljödatainsamlingförOptimering4.3 resurserav

miljödata-förförbrukasdeanvändningoptimalFör resurser somav
avsnittdettakombineras. Iåtgärderolikaflerasannoliktmåsteinsamling

effektivarestationsnät,optimeringförmöjligheterdiskuteras av
effektiviseringflygplansresurserochfartygs- samtanvändning avav

driftorganisering.

stationerSamlokalisering4.3.1 av

endastnaturvetenskap. Deti all äroumbärligai fältmätningarDirekta är
vilkafrågormänniskanspåkansjälv omsvarnaturen gesom

ochkretsloppnaturligavilkafinns, styrsomprocessernaturresurser som
påverkatnaturligt ellertillståndförtrenderoch avnaturensstatusom -

människan.
mycketmätningar2 storti kapiteltidigare ettbeskrivits görsSom av

och medbiotajord,luft,medianaturligaallavariabler i vatten,antal --
samhälletEftersomregistreringssystem.ochutbudstortett sensorerav

tillmöjlighetvarjemåstedatainsamlingföranvänder stora resurser
stationsnätenoptimeringoch tasmätverksamhetenrationalisering avav

till vara.
mätningarmanuellafrånövergångskekanRationalisering t genomex

ellersamlokaliseras attmätstationerautomatiska, genomtill attgenom
antaltillåterinsamlingssystem stortModerna ettattintegreras.mätsystem

illustrerasregistreringsutrustning. Dettaochtillkopplasgivare sammaen
kopplamätstolpe kanvarjetilldärVViS-systemi Vägverketsbl mana

3 km.tillavståndpå26 givaretill ett uppupp
kanmätverksamhethurdiskussionförunderlagetviktigasteDet omen
sittEftermätningen.medändamåletoptimerasoch ärrationaliseras

kategorier:i fyraindelasöversiktligtmiljödatainsamlingändamål kan

primärstationerBasnät av
Demiljödatainsarnlingen.nationellai denstationerSådana utgör stommen

Basnätenlångsiktiga variationer.tillstånd ochnuvarandebeskrivaskall
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bör ha ambition varariksstäckandeatt nödvändig stationståthetsom men,för rimlig geografiskatt täckning varierar frånge mätvariabel till
mätvariabel. Primärstationer bör drivas tidsavgränsning,utan ned
regelbunden och högklassig tillsyn, och med högsta påkrav tillgänglighet
och kvalitet.

I a Referensstationer.
Vissa primärstationer syftar till beskrivning bakgrundsvärden förav
naturliga förhållanden och lokaliseras därför i relativt opåverlade
lokaliteter. I realiteten finns troligen inte längre lokaliteter i striktsom
bemärkelse opåverkadeär människan. Referensstationer behövs justav
för värdera graden mänskligatt påverkan.av

I b Stationer långsiktigför övervakning.
Andra primärstationer syftar till beskriva långsiktiga variatiozer,att
oberoende bakgrundsaspekter. Typiska exempel stationer förav är
övervakning klimatförändringar, vattenbalans och löstaav transport av

iämnen vattendrag. Stationer långastora med tidsserier får ökandeett
värde under årens lopp eftersom stationer läggs olika orsaker ochner av
antalet stationer långamed mätserier krymper. Historien visar dessu:om

långa mätserier har kommitatt till ovärderlig inom ;chnytta nya
oväntade områden. Gamla ozon-mätningar har fått aktualitet efterny
upptäckten miljöproblemen förknippade både med troposfärisktav ozon
och förstöringen det stratosfariska ozon-skiktet. Svenska data rörandeav
vattenkemi och skogsjord insamlade för många decennier sedan har ;ett

dimension till försumingsforskningen.en ny

II. Stationer för omrâdes-uppskattningar
En mycket viktig aspekt miljödatainsamlingen behovetär areellav av
generalisering. Många miljöproblem och miljöförhâllanden har naturav

areell utbredning, atmosfärisk deposition,en t UV-strålning,ex
förorenande avrinning från jordbruk, låter sig intetex enkeltmen
registreras på vid punktmätningar.sätt Stationsnätänannat för sådana
ändamål måste säkerställa god blrepresentativitet med hänsyn tilla
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Punkt-markanvändning.ochhöjdförhållandengeologi,klimat,
statistiskafinnsDetmätplatsen.tillåta slutsatser utövermåstemätningarna

ochstationsnätrepresentativaplaneringenihjälptilltekniker av
påExempelindex.andraellerarealmedelvärdenberäkning av

miljödatarapportering ärförmetodikstatistiskanvändning av
generali-Förskördeuppskattningar.SCBsochriksskogstaxeringama

matematiskaanvändsobservationspunktenmiljödata utöverseringar av
fjärranalysteknik övertasannolikt attkommerhand enEftermodeller.

4.1.datainsamling,dennadel typ seavav

kontrolldrift ochförStationerIII.
punktutsläppövervakaspeciellt syftemedin avsamlas ofta attMiljödata

driftoperationellmiljövariabler förkontrollförellerföroreningar, av
miljöbotandeUppföljningelleranläggningteknisk system.någon avav

dennadatainsamling ärtypkategori. Föri dennafalleråtgärder av
varaktighetenochbestämdoftamätstationen avlokaliseringen av

begränsad.tidenimätningarna

forskningsändamålförStationerIV.
medutrustadeoftaundervisningsändamål ärochforsknings-förStationer

rörandedataSyftetmätfrekvens. är attför högochspeciell geapparatur,
oftainsamlasDatamodelleras.sedan kannågon naturlig somprocess,

projektperiod.vissendast över en
för hurvissamätningarna gränserförsyftenolikaUppenbarligen sätter

mätstation iochdrivas,kansamlokalisering även sammalångt enomen
synoptiskaSMHIsSå kanbehov.varierande ttäckakanprincip ex

omrâdesuppskattningar tI,katbasnätfunktioner exavfyllastationer ge
III. DekatväderprognoserförindataochIIkatarealnederbörd ge

IV.forskningsändamål katföranvändasgivetviskan även
mätstationersamlokaliseringarmöjligabedömningVid avav

tillämpas:principervissabörintegration mätsystem,av

syftarstationsägarenstationermotsvarandeochPrimärstationer, som-
börkvalitetskrav,högamedochtidlångmycketunderdrivatill att
ochmätvariablerandraförlokaliteternaturliga ävenövervägas som
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andra institutioners behov.
Tillgången på mätningar andra variabler harän värdeettav ens egna

kanske inte alltid tillräcklig vikt den stationen.upprättarsom ges av som
Några exempel: Provtagning för kemisk Vattenkvalitet behöver
kombineras med avrirmingsdata för beräkning kemisk ärnnestransport.av
Data och partikeltransport ofta ökatvattentemperatur värde tillom ger
mätningar kemisk och biologisk Mätningar luftföroreningarart.av av
kräver meteorologiska data för tolkning och spridningsberäkningar.

Utvärdering kopplingar mellan tillstånd och trender i flera mediaav-
kräver data insamlade i lokalitet eller område. Erkännandetsamma av

många kretslopp har upphov till så kalladnaturens integreradgett
monitoring, där samordning datainsamlingen i tid och ärav rum
självklar. Det nationella miljöövervakningsprogrammet påär exempelett
detta.

Stationslokalisering för nationell överblick eller areellannan-
generalisering kräver god representativitet. Ofta läggs stationsnät eller

slumpmässigt, med möjligheter tillprovytor samordning.ut

Stationer för driftövervakning och kontroll lämpar sig minst för-
samlokalisering eftersom syftet med övervakningen förutsätter vissen
lokalisering. Trots detta bör förnuftiga kompromisser mellanövervägas
kostnader och exakt lokalisering. Utnyttjande modeller hör också tillav
bilden för denna stationer.typ av

Forskningsstationer ofta, forskaren, kräva speciellytterstanses av-
instrumentering och lokalisering. Inom forskning syftar tillsom
utveckling metodik och studier specifika natur-förhållanden kanav ny av

Åsådana krav mycket väl motiverade. sidanandra utförs mycketvara
värdefull forskning också med data från existerande stationsnät, och
denna möjlighet borde sannolikt tillvara i något högre omfattningtas än
vad sker. Förbättrad kännedom befintliga stationsnätsom nu tom genom

upprättad metadatabasreferenssystem kan underlätta denna utveckling.ex
En sida forskningsdata det angelägna iär systematisk lagringannan av en
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4.5.databaser,tillgängligai se
lokaliseringutnyttjandesamgåendesystematiskt sammaavEtt ommer

datainsamlings-eventuelltoch sammaprinciperna avenligt ovan,
utredningenverkstatligasåväl deeftersträvas sombörutrustning, av

aktörer.datainsamlandeandraberör avsom
ocksåbörstationsnätoptimaltständigt manförarbetet ettI

oundgängligenintestationersaneringfrågan somuppmärksamma avom
eventuelladenutgångspunktenfårstationssanering varaVidbehövs.
befintliga,mellaninformationsinnehållifinnaskandubblering som

kanmodellberäkningarbedömningarstationer omsamtnärbelägna,
nedläggningfattasbeslututsträckning. Innan omiutnyttjas större

såförhållanden,relevanta somandramångagivetvisbedöms
driftskostnader, externthomogenitet,ochlängdobservationsperiodens

stationenförintresse osv.
hämtasfallvissaikanstationsnätoptimeringförstödYtterligare av

förstandardersinaiWMO harstandarder. tinternationella exfrån
förmätverksamhet getthydrologisk normerochmeteorologisk
ochstationssyftenvariabler,olikaförstationsnätförminimum-täthet

nationella nätetdetbör avdessaEnligtnaturförhållanden. normer
150 kmhögstavståndhalandpåsynop-stationer ett avmeteorologiska

20påminimi-nätdetbetyder ettSverigesFörstationema.mellan area
handbookactivities,assessmentWaterhandbokI resourcesstationer. en

WMOspåbyggerdelvis1988,evaluation,national somfor
förföljandeexempel normerrekommendationer somanges

Sverigestillomräknadeklimat,humida,tempererade,ibasdatainsamling
Sverige:iantalungefärligtInom parentes angesyta.

IVL,SMHI,9501800registrerandeNederbördsstationer,
VVSMHI,71090registrerandeNederbördsstationer,

SMHI419900Vattenföringsstationer
SMHI1990Sedimenttransport
SLU31490Vattenkvalitet, ytvatten
SGU7023registrerandeGrundvattennivå,
SGU75registrerandeGrundvattennivå,
SGU4615Grundvattenkvalitet
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Sådana utvecklade från antal exempel i olika länder,ett börnormer,
endast användas förstöd den nationella planeringen.som egna

För uppnå optimering stationsnätatt rekommenderar utredningenav
följande inledande aktivitet:

1 Varje miljömätande institution självständiggör analysen av
mätstationemas inforrnationsinnehåll.

2 Mätstationema indelas efter syfte i kategorier enligt Stationerovan.
fyller flera syften, underlag för beräkningt miljöindex,som ex ger av

bör prioritet med hänsyn till driftresurser.ges

3 De miljömätande institutionerna utbyter information tagits framsom
enligt med varandra. En nationell metadatabasreferenssystem kanovan
bidra till detta.

4 Sammanhållna stationskartor den i avsnitttypav presenterassom som
2.4 bör fram, eftersom de kan värdefulltas överblick.ge

5 En rådgivande för praktisk samordning kan ha viktig roll igrupp en
ovanstående aktiviteter, 2.5.se

4.3.2 Gemensamt bruk fartyg och flygplanav

Flera miljömätningar utförs idag fråntyper fartyg och flygplan. Detav
därför angelägetär eventuell ledig kapacitet identifierasatt och

möjligheter till samutnyttjande beaktas.

Fartyg
Fiskeriverket redare för ufär Argos deär statligaettsom av
undersökningsfartygen. Fartyget specialbyggt för havsundersökningar,är
främst inom fiskeriforskningen, och kan användas i hav i allaöppet de
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medutformats ävenharFartygetSverige.havsområden omgersom
undersökningaroceanografiskaförkravSMHIstillhänsyn resurser

havsmiljöövervakning.och
ochFiskeriverket60%tillftid disponeraseffektiva avcaFartygets n

tilldelatsharverkenbådaanslag demed deenlighetiSMHI40%till avca
tid harUnderfartygsresurser.inköp senareförstatsmakterna avav

fältverksamhetSMHIsochFiskeriverketsmellanökatsintegrationen
FiskeriverketsfleraunderdeltarSMHI ävenfrånpersonal avattgenom

expeditioner.
medSMHIochFiskeriverketföretasexpeditionerSamtliga avsom

olikafrånför deltagarekapacitet,månistår öppna,ävenArgos av
medforskningskontraktharforskareDeuniversitetsinstitutioner. som

ombord.platsprioriteradmedräknapraktikenikanNaturvårdsverket
ochombordlogiochkostdå endastbetalarforskargrupperDeltagande

fartygsresursen.självaföringenting
utsjömätningar.förfartygKustbevakningensutnyttjarSMHI även

imätningarutförAncylus,fartyg,harFiskeriverket somett
inlandsvatten.

Surveyor.Oceanundersökningsfartyg,förfogarSGUs egetöver ett
kontinentalsockelnkartläggningarochmätningarföranvändsFartyget

visshaSurveyorOceanförsvaret. uppgesuppdragvissaför motoch
vintertid.kapacitetledig

förfogarStockholm överoch egnaGöteborgiMarina centra
fartygkustbevakningensutnyttjarmarinaUmeå centrumfartygsresurser.

utsjömätningar.sinaför

Flygplan
förSGUanlitarSSImätningar.geofysiskaförflygplanSGU hyr

flygplansresurserharFOAOckså somgammastrâlning.flygmätning av
intehar närmareUtredningenprovtagning.förSSIanvändaskan av

berördadehosflygplansresursertillgängliganytjandegradenstuderat av
myndigheterna.

fartygsresurserfallvarjeiutnyttjandegradenförefaller avDet som om
regelbundetområdetbördetTrotshög.myndigheterna ärberördadehos

kapacitetledigtillkommandefångaskall kunnaför uppattöver manses
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och eller tillkommande behov. Detta kan ocksånya tänkbarvara en
uppgift för den tidigare nämnda rådgivande gruppen.

4.3.3 Gemensam driftsorganisation

Datainsamling kräver driftsorganisation. Driftsorganisationenen handtar
de praktiska arbetsmomenten mellan beslutetom samla in vissatt sortsen

information från viss lokalitet, till observationema liggeren klara för
bearbetning i databas. De arbetsmoment vi talaren ärom

sensoranskaffning och stationsetablering-
observationstjänst-
stationskontroll, underhåll och fältkalibreringar-
dataregistreringprovtagning och -överföring från fält-
primär datakontrolllab analyser-
inläggning data i databasannat lagringsmediumav-

Det avhänger datatyp och mätsituation vilka dessaav moment ärav som
och kostnadsdrivande.tunga I enklaste fall avläser observatör skala,en en

mätresultatet pånoterar och skickarett in detpapper t post.ex per
Mottagarinstitutionen bedömer rimlighet i data och protokollerar talen.

I fall avkärmerett fleraannat olika egenskaper i omgivningen,sensorer
mätresultaten registreras i central insamlingsenhet avläseren som

i och ordning ochtur medsensorema mycket tidsintervalltäta i en
automatisk procedur. Omräkning från elektriskt spärmingsvärdet tillex
meningsfull observation sker också automatiskt och data teleöverförs vid
programmerade tidpunkter, kanske i aggregerad form och med t ex
elektronisk mellanlagring loggning Äveni insamlingsenheten. storen
del datakontrollen kan idag ske automatiskt,av liksom registrering.

Oavsett automatik och raffinemang i insamlingsprocessen krävs en
effektiv organisering driften. Det inom driftsorganisationenärav de

miljödatainsamlingstörsta för i fält förbrukas,resurserna och det är
följdaktligen där besparingspotentialen Tär årskostnadenstörst. är förex

SMHIs manuella synoptiska stationeren av mycket arbetsintensiv med
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SGUmedanår,450 tkr uppgertimmetredje perobservationer cavar
5-tillår4-7stationergrundvattenkemiska perproverförårskostnaden

servicedrift,förkostnaderharVViS-systemVägverketsår.tkr7 per
år.ochmätstolpetkr37motsvarandekommunikation percaoch

sannoliktmiljödatainsamlingdrift gersamordnadbättre avEn
stordriftsfördelar.

nationellttillskapande ettskullelösningen avradikala varaDen mest
nationellalldriftorganisation övertogexisterandeellerdriftsbolag att en
eftersomrealistisktknappastdriftbolag ärnationellt,Ett,datainsamling.

ellerfackmässigsigmonopolsituation utantill vareledaskulledet en
konkurrensekonomisk

institutionernamiljömätandedeförslag ärpragmatiskt attEtt mer
detdärinsamlingssystemvarandrasdelarutnyttja avattuppmuntras

lokalaavtal gemensammaskekanpraktiskt. Detta omt genombedöms ex
mellaninterntskerAvräkningprovtagning osv.observatörer, gemensam
kunnabordedriftsamarbetepraktisktDennadeltagande typparter. av
lokalochregionalförnationellförsåväl somtillämpas

innebäråstadkomma,enkelt menSamarbetet attärmiljödatainsamling.
ellerrationaliseringbetydandeverkligtnågonintemöjligen

resurssparande.
statligakanrationaliseringsystematiskuppnåFör meraatt en

förmarknadskapaåläggasinstitutioner att enochverkdatainsamlande
Genomtjänster.sådanupphandladriftorganisering attgenom

kunnastordriftvidrationaliserings-vinstertordeoffertförfarande
försjälvständigtgivetvis ha ansvarmåste ettBeställarenmaterialiseras.

acceptabelgodkännandeochspecifikation avprogramutforrnning,
databearbetning.vidareochdatakvalitet,

självabästvi vetbarriärerpsykologiska typentroligen avfinnsDet
dedärverklighetekonomiskkärvin. Ensamlasskalldatavåra -hur

politisktydligochhöjskravenekonomiska enochverksamhetsmässiga -
myndigheternamarknadsmekanismen geranvändasignal att -om

entreprenad.verksamhetläggaincitament att
försiglämparverksamhetsområde somLaboratorietjänster är ett

små ochoftastlaboratorier ärmyndigheternasberördaDeupphandling.
innebärakanvilketpersonalomsättningvid mm,sårbaradärmed
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svårigheter hålla jänm,att hög kvalitet tillen rimlig kostnad.en
En ändring nuvarande tillämpningav upphandlingslagen,.såav att

anbudsupphandling används i större utsträckning, kan påskynda denna
utveckling.
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4.4 Användning modeller och indexav

Varför används modeller4.4.1

utförs syfte informationMätningar modellberäkningar ioch att generera
tillståndet i den omgivande miljön, delsdels det aktuella omom

till förändringarna.förändringar i tillstånd och orsakernadetta om
beskrivningarVarken mätningar eller modellberäkningar exaktaär av

felinnehåller systematiska och slumpmässiga ochverkligheten. Mätningar
modellertidsmässig och rumslig upplösning. Dehar brister i som

omfattningalltid i eller mindre förenklingar denanvänds är större av
komplexa verkligheten.

nöja sig mätaVarför modeller, skulle inte kunna Avanvänds attman
inte rationellt:följande skäl dettaär

rumslig och tidsmässigkrav på noggrannhetFör täcka alla samtatt-
dyra.bli orimligtupplösning skulle mätsystemen

hydrologiskaatmosfären, och deProcessema i haven ärsystemen-
kompliceratvarandra och oerhörtintimt kopplade till utgör system.ett

de slutsatsernautifrån enbart mätningar draMan kan knappast rätta om
teori, vilken uttryckas ikanhur detta fungerar. Det behövssystem en

matematisk modell.en

har egenskaperPå mätningar från olika datakällor olikagrund attav-
på bra ihop dessadet svårtoch felstrukturer sätt vägaär att ett

utnyttja modell.mätningar attutan en

ändamål.för Enrelativt odugliga prognostisktmätningarEnbart är-
simuleringarprognosberäkning förför ellermodell kan användas av

olika scenarier.

rationellt.modeller heller dettaenbart InteSkulle kunna använda ärman

145



SOU 1994:125

informationfå snabbska kunnaförMätningar behövs att omenman-
miljötillståndet.

för formulera ochmätningaroch behöverVi har inte all kunskap atto
matematiska modelleroftast iTeoriema uttrycksverifiera teorier.nya

verkligheten.av

förbättramätningar förperfekta och det behövsinteModellerna attäro
modellerna.

modellberäkningar.ingångsvärden tillMätningar behövs som-

modeller4.4.2 Fyra typer av

inomanvändsmodellerfinns i princip fyraDet typer somav
och andraoceanografinmeteorologin, hydrologin och även

miljövetenskaper.

Statistiska modeller.
olika variabler.oftast linjära, mellansamband,på statistiskaBygger

mekanismernabakomliggandefall då kunskapen deAnvänds i de om
datamängdertillgång tillmodellen krävsframtagningsaknas. För storaav

småmodellen krävsanvändninglånga tidsserier. Föroch av
dendålig beskrivningerhålls relativtI regeldatamängder. aven

mycket inomverkligheten. Utnyttjaskomplexa sparsamtnumera
oceanografihydrologi ochmeteorologi,

Fysikaliskazstatistiska modeller
statistiskkrävermodellansatsenfysikalisk kunskap iUtnyttjar men

påskall kunna bästaför modellenkonstanter sättanpassning vissa attav
gäller liknande kravBeträffande dataverkligabeskriva de processerna.

hydrologin.framgång inommedmodeller. Användsför statistiskasom

modeller.dmamiskaStatistisk tolkning av
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frånFörbättrar resultatet dynamisk modell med hjälp statistiskaen av
samband. eliminera fel tillföra lokalaKan systematiska eller samband som

beskrivs i modellen. datamängder och långa tidsserierKräver stora
både för mätdata och modellresultat. Används for väderprognoser.

Dynamiska modeller.
Utgår form.från formulerade i matematisknaturlagarna Processer större

viss fysikalisktdynamiskt. mindreskala beskrivs Processeran änen
denna skala förenklas. Kräver ingångsdata i harmoni medärsom
modellens beskrivning verkligheten. Olika datakällor kanegen av
utnyttjas felstrukturerderas egenskaper och kända.ärom

4.4.3 Exempel på modellanvändning

operativa HIRLAM-modellen.Den
Modellen körs fyra gånger dygn. Beräknings-området täcker Europaper

stationer,och Nordatlanten. Data samlas in från synoptiskanorra
området.aerologiska stationer, båtar och bojar inom det aktuella

till såKartläggningen analysen aktuella atmosfärstillståndet gårdetav
utgår atmosfärstillstånd 6 timfrån beräknatett prognoseratatt man

tidigare och gällande vid tiden Skillnaden mellan denna ochT. prognos
utgångstillståndetaktuella används för korrigera till analysmätdata att en

för tidpunkten T,

Mesoskalig analys.
För kunna datakällor, manuelladra olikaatt nytta typer tav av ex
punktmätningar, högfrekventa automatiska punktmätningar och
högupplöslig information från fjärranalyssystem väderradarnät och
vädersatelliter på vidare-integrerat och konsekvent krävssättett en
utveckling analysmetodiken. Målet skapaär ett ett systemav som
kontinuerligt, tredje timme olika variablerdygnet kartläggerrunt,var

Sverige med sk mesoskalig rumsupplösning avstånd mellanöver en
beräkningspunkter 2010 km.ca -

Ett automatiskt analyssystem integrerar olika data ärtypersom av en
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observationssystemetförutsättning för optimalt utnyttjande detett nyaav
arbetsmetoder. Exempel påoch för rationalisering vädertjänstensav

uppföljning nederbördsfördelning,analyser kontinuerligär av
vindar, moln, snötäcke, is,övervakning vattentemperatur mm.av

både prognostjänst, vamings- ochTillämpningar förutses inom allmän

räddningstjänst, klimattjänst och för samhällsplanering.

Q-i-Län
1986 för beräkningPULS-modellen sedanDen s.k. har använts av

för recipientkontrollen.vattenföring provtagningspunkter inom
observationer nederbörd ochModellen utnyttjar i simuleringsfasen av

avdunstning,information potentielllufttemperatur samt om
innehållerfördelning skogsjööppen mark. Modellenhöjdfördelning och

områdemåste värde för varje enskiltflertal koefficienter ettett som ges
genomföras för. Dessa koefficienter beroendesimulering ska är avsom

klimatzon, jordtäcketsområdets karakteristika jordart,t.ex.som
koefficientema utifrån anpassningmäktighet. Bestämningen görs avav
vattenföring.modellen till observationer av
avrinningsområdenmodellsimuleringar för observationerFör utan av

förkoefficienter.generaliserade Underlagetvattenföring utnyttjas
innefatta olika områden med olikageneraliseringen bör

variationerna inom aktuellbildområdeskarakteristika för att avge en
region.

medrecipientkontroll idagSimulering vattenföring för görsav
Sverige.Samtliga punkter finns i södramodellen för 400 punkter.ca

itill recipientkontrollenoch månadsvärdenNormalt levereras vecko-
berörda län.

Qceanografiska modeller
Ministerrådet harunder Nordiskaför marin monitoringProjektgruppen

havsövervakning.för Entill nordisktförslagpresenterat ett program
utvecklasmodeller skulleföreslagnanyhet i de attprogrammet var

i nordiska länderna.erbjudas deltagande instituten deoch degemensamt
föreslogs följande:De modeller som var
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Östersjön,ibeskrivningförBargklin modell vattentranspgrtenav
beräknaNordsjön. Denna skulleSkagerrak delarKattegatt, och av

olika havsområdena. Transportenmånadsvis mellan devattentransporten
naturligtvis avhängigolika havsområdenamaterial mellan de näraärav

beskriva denskulle därförsärskild modellEnvattentransporten.av
materialsilikat och organisktkväve, fosfor,månatliga transporten av

havsområdena.mellan de olika

skulle beskrivaeffekter. Modellernaför utvärderingModeller av
vidarehavsområdena. Ibelastning påeffekterna reducerad enav en

planktonproduktionockså beräknamodeller kunnautveckling skulle dessa
skadliga planktonblomningarförekomstoch därmed också risk för av

vissa havsområden.eller syrebrist i
iutvecklas modeller redananvänds ochSom framgår storovan

föroceanografi;meteorologi, hydrologi ochomfattning inom
blimätningar skulletill därteoribildning, supplement mätsystemsom

prognosverksamhet.simulering ochför dyra, och föralldeles

utredningsarbetet, illustrerarframkommit underexempelAndra som
potential föranvändningsområde och denbredamycket väl det

modeller erbjuder.rationaliseringar som
oumbärliga verktygingår modellernationella miljöarbetetI det som

alternativakonsekvenser och bedömninglångsiktigaför beräkning avav
försurning och eutrofieringKlimatändring,miljöskyddsstrategier. är

undersökerskördestatistikrapporteringexempel. För nationellgoda av
kombination medmodellberäkningar iutnyttjandeSCB möjligt av

expertbedönmingar.ochfjärranalys
fall beroendeefterlevs äri flerainternationella avtalKontroll att avav

beräknarEMEP-programmetmodellberäkningar, gräns-t somsom ex
försurandedepositionöverskridande och ämnen.transport av

planeringkonsekvensbedörrming ochmodeller förVägverket använder
energiförbrukning. Medluftförorening ochtrafikensdet gäller ettnär

bullerstörningarmodellberäknasstandardiserat förfaringssättnordiskt av
vägtrafiken.

VViS lokal-inomprognosändamål använder VägverketFör en

149



SOU 1994:125

längsför fyra timmarsklimatologisk modell temperaturprognoser
för punktinformation.vägsträckor, i stället

grundvattenkemidynamisk simuleringSGU förbereder yttäckande av
sammansättningmineralogiskamarkensmed modeller utöversom

deposition modelldrivandeatmosfäriskklimatdata ochanvänder som
praktiskt omöjliginformation skullevariabler. Motsvarande attvara

grundvattenkemisktuppnå endast med matprogram.ett

Miljöindex4.4.4

på tillståndetkomprimerat mått imiljöindex kan definierasEtt ettsom
modell. Regeringen har uppdragit åtmiljön och kan betraktas som en

SCB församråd med utarbetaNaturvårdsverket i ett systematt
ingå i informationskedja bl skallMiljöindex skallmiljöindex. som aen ge
miljöpolitiken.till utvärderingmöjlighet av

förslag till miljöindexsystem.SNV i juli 1994 fram svenskthar lagt ett
för sju naturtyper; skog,Systemet omfattar miljöindex sötvatten,
våtmark och fjäll. För varjeodlingslandskapet, kust, tätort, naturtyp

1-4 delindex.i sin aggregeringföreslås miljöindex ärett tur avsom en
miljötillståndets förändring tiden utgående frånbeskriverDelindex över

syfte, uttryckta bevarande biologiskmiljöarbetets övergripande avsom
hushållning medmångfald, skydd människors hälsa, naturresursemaav

bevarande kulturlandskap.och ochnatur-av
för hela landet, möjligheter tillMiljöindex utvecklas i första hand men

regionalisering finnas.kommer att
datainsamlingsprogrammen.påverkaMiljöindikatorer kan komma att

välja indikatorer och index relativtDet ligger utmaning i att somen
datainsamling.existerandeenkelt kan eller härledasmätas av

observationsnät skall basenSNV föreslår inte i detalj det utgörasom
dock vikten utnyttjaför beräkningar miljöindex. Man betonar attavav

30-årsbörlånga tidsserier. I detta sammanhangsammanhängande nät av
meteorologin och hydrologin,standardnormalperioder används inomsom

mätstationerutnyttjas referensperioder. Deså långt möjligt, somsom
för miljöindex bör prioriteras hosdataunderlagkommer att respge
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institution.mätande

indexmodeller ochBesparingspotential för4.4.5

dyramodellerfinns på matprogramexempel görgodaMånga att
PULS-modellenmed hjälpvattenföringBeräkningaröverflödiga. avav

dokumenteradredanQiLän-programSMHIs ärinom ovan.
lokaliteter till400vidmed modellerVattenföringsberäkningar görs enca

konventionellaförkostnaden10 %tilluppgårkostnad avcasom
mätningar.

modeller såledesutnyttjandebesparingar vid ärtill stor,Möjligheter av
indikationbelopp. Endet svårtfinnerutredningen ettattäven angeom

medintegrerasmodellerdärOBSZOOO-system,SMHIsdock nyager
automatiska.mätststionermanuella ersättssamtidigtfjärranalys, avsom

bli 15kommerobservationsnätetinettobesparingen attSMHI bedömer att
år.15 %mkr eller perca
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kvalitetssäkring4.5 Referenssystem, datavärdar och

antalmiljöinfonnation används mycketMiljödata och ett stortav
på olika nivåer; politiker, myndigheter,och beslutsfattareintressenter

därförskolor och allmänhet. Detmedia, forskare, organisationer, är
förståeliga, lätt tillgängliga och harviktigt miljödata lättoerhört äräratt

kvalitssäkringkvalitet. Referenssystem, datavärdar ochbestämd, känden
avsnitt. denna utredning används ordetdärför nyckelbegrepp i detta Iär

information hjälp register ellerreferenssystem söka medsättett att avom
metadatabaser.

4.5.1 Referenssystem

databashanteringgång samordningUnder utredningens har bättre av
andrainbördes och mellan ochefterlysts, inte minst mellan länen länen

myndigheter.
ökadFrågan uppnår denna samordning, medhur bästär man man

Å sidan finns starkacentralisering eller styrd decentralisering.genom ena
utförarendistribuerade databaserskäl behålla decentrala eller näraatt

Å finnssidanhar tillkomst och datakvalitet. andrakännedom omsom
säkerställamiljödata tillgängliga,önskemål allmäntgöraatt enom mer

databearbetning vilketkvalitet, främja ämnesövergripandehomogen osv,
för databas skapades.kunde tala att gemensamgg

kompliceratmiljödatabas teknisktskapa nationellAtt ären, gemensam,
likartadeMålet istället skapai praktiken orealistiskt. böroch attvara

underlätta dataöverföring.fördataforrnat och databasstruktur att
också viktiga.och terminologiGemensam begreppsapparat är

för miljödatametadatabas ochnationellt referensregister eller skEtt
och öka tillgängligheten.skulle underlätta sökandetmiljöundersökningar
datakommunikation ochSNV för homogeniseringbör ha ansvaret av

finns förslag tillför miljösektom. Detoperativ drift metadatabas ettenav
ocksåExchange-format, NEDEX,Nordic Environ-mental Data men

för uppdateringaktuella. Ansvaretutväxlingsformat kanandra avvara
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nationell metadatabas ibör första hand åligga beställaren mätningamaav
undersökningarna.

En metadatabas bör minst innehålla nedanstående kringinforrnationer
de aktuella dataseriema, enligt nordisk utredning karaktäriseringom en

miljödata, Nordiska ministerrådet, 1978av
vad har mättssom-

mätningen gjordesprovet togsvar-
mätningen gjordesprovetnär togs-

hur mätningenanalysen gjordes eller provet togs-
i vad jord, luft, biota mätningen gjordesprovetvatten, togs-

gjorde mätningentog provetanalyserade provetvem-

Vidare behövs information data, åthur kommerägerom vem som man
data och till vilken kostnad.

9
I

o VÅD o.Öiiutilltlñli

tegápiovn iogspçeêgigj. .v

at. t,i

Figur: Några frågor kring mätvärdet
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kalkning,befintliga integrerar informationDet datasystemet KRUT om
SNVs ambition breddarecipientkontroll och utsläppskontroll. är att

i luft och jord, ochomfatta mätningarKRUT till dataäven attatt om
Undermiljödatahantering vid SNV och länsstyrelserna.enhetligskapa en

KRUT-databasen anmältnågra användareutredningens arbete har attav
utnyttjas lite.den

samordnas med tillkomsteneventuell revision KRUT börEn av enav
också med andrametadatabas. Samordning börnationell övervägas

nationella miljöövervakningenmetadatabas för densåsystern, som en
lägesbestämd informationreferenssystem förSNV, och ett

Lantmäteriverket.

4.5.2 Datavärdar

SNVregionala miljöövervakningen upphandlarnationella ochInom den
tilldatainsamling. säkra data kommerlänsstyrelserna Föroch att att

SNV datavärdar inomför miljöarbete inrättar för närvarandeanvändning
kvalitetssäkradeför distributionsakområden lagring ocholika av

långsiktigt stabilaDatavärdar skallmiljöövervakningsdata. tunga,vara
område.fackkompetens inom sittutförare, med stor

eventuell bearbetning,åtagande omfattar mottagande,Datavärdens
kvalitetssäkring.leverans data visslagring, arkivering och samtav

ytterligare led ikvalitetskontrollDatavärdens fackkompetenta utgör ett
SNVdataproducenten åläggskvalitetssäkringen, den göra.utöver attsom

utförareskall tillämpasformat för dataleveransemafastställer ett avsom
datavärdar.och

inomeller lagrasSNV till data producerashar upphovsrätt som
ingår inyttjanderätt till datadatavärden hardatavärdskapet, som

handling och lämnasInformationen i databasen allmändatabasen. utgör ut
information kanBearbetadenligt avgiftförordningen.ersättningmot

ordinarie uppdragstaxa.beställas till myndighetens
medverkan iSverigesförväntas underlättaInrättande datavärdar kanav
viktigt led idatavärdsnätverket kan kommaEEA, eftersom utgöra ettatt
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flödet miljöinformation, också för internationelldet nationella av
rapportering.

SNV beakta möjlighetenUtredningen och länsstyrelserna börattanser
datavärdskapet till omfatta data framtagen inom denutsträcka ävenatt att

regionala miljöövervakningen. En allmän inläggningmera av
övervakningsdata hos begränsat antal datavärdar, allmän tillgångett samt

inlagda data kommer sannolikt reducera dubbel-observationer ochtill att
tidsförlust mätning dataanvändning.mellan och

tidsperspektiv FoU-projekt med offentligtI längre bör stödävenett
förpliktas lägga in data i offentliga Risken eljestdatabaser. äratt att
värdefulla och förblir för forskarendyrbara data otillgängliga andra än
själv fråga måsteoch hans institution. En principiell beaktas ärsom om

tillgångviss karenstid behöver tillämpas för andra forskares tillen
forskningsdata insamlas i akademiskt meriteringssyfte. Forskaresom som
erhåller forskningsmedel för miljödatainsamling bör stimuleras att

standard-mätförfarande, därför hindra metodutveckling.använda utan att
också för forskarestimulans kanske behövs i omfattningEn störreatt

utnyttjar befintliga från reguljäraredan data mätstationer alternativsom
till och ofta tidsbegränsad datainsamling. frågor börDessa tasny, upp av
SNV med institutioner beviljar forskningsanslag.som

miljöområdet,Projektdata inom miljökonsekvensbeskrivningart ex
MKB, undersökningareller andra med länsstyrelsen eller

tillvara,beställare, överlåteskoncessionsnämnden idag sällantas utansom
till uppdaragsgivaren dock inte täcker kostnaden för info-databaser.som

föreslåsPå motsvarande beträffande forskningsprojekt, börsätt som
framtida projektdata eller aggregerade systematisktrelevanta data, tas

offentligtillvara villkor uppdragsgivare.sättsatt avgenom

4.5.3 Kvalitetssäkring

framståttKvalitetssäkring har på 1980- och 90-talet mycketettsom
datainsamling, laboratorieanalyser ochviktigt element både i produktion,

ISO 9000-serien,internationell standard, harförvaltning. Tillkomsten av
utvecklingen. Enligt vissa1987 i grad stimulerat påskyndatsedan hög och
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kvalitetsmål.efterinriktasheltföretagsstymingorganisationsteorier bör
fel i dentill nollsyftarmanagement,qualitytotaltalarMan somom -

och-myndigheterMångakunden.förslutligenprodukt presenterassom
personalkvalitetsansvarigsärskiltharSMHI,SGI ochföretag, utsetttex

vanliga.kvalitetssäkringförhandböcker äroch numera
ifinnsmiljödataanalys,inklusivelaboratorieverksamhet,Inom nu

till höjdsyftarackrediteringssystem,nationellaländermånga som
tekniskförstyrelsentäckerSverigekvalitetssäkringsarbetet. Iistandard

vanligtalltsektor. DetSWEDAC, denna är attackreditering, mer
offentligochbåde i privatuppdrag,tilldelningförackreditering krävs av

sektor.
SWEDAChöga.relativtkvalitetssäkring attförKostnaderna är uppger

vattenlaboratoriumlitetackrediteringkostnad förgenomsnittlig ettaven
Dessa20-30 tkr.påårlig kostnaddärefterochförsta året,30-40 tkrär en
rörligSWEDACavgift tillfastsåvälinkluderarkostnader som enen

förkostnaderlaboratorietsDärtill kommer egetårlig tillsyn.förkostnad
250idagfinnsDetkvalitetssystemhandböcker,medarbete camm.

flertaletAv dessavattenanalyser.utför ärlaboratorierackrediterade som
två för analysendastochdricksvattenanalys,ackrediterade för av

havsvatten.
ackrediteringMiljödatautredningen ärberörsverkstatligaI de avsom

SGIsanalyslaboratoriurn ochkemiskaSMHIsin, idagpåredan ärväg tex
laboratoriumvattenkemiska ärOckså SLUsackrediterade.laboratorium

ackrediterat.
läns-SWEDAC, fleralaboratorier anordnasInterkalibrering mellan av

frivilligt.deltarstyrelser
lagraskommermiljöövervakningennationella attdendata inomDe som

följeroch SNVkvalitetssäkrade,ocksåskalldatavärdarhos en egenvara
Svensk nationellmiljöövervakningssystemetförkvalitetssäkringsplan

miljödatademånga1993. Toligenmiljöövervakning är som meraav
brunnsborrningarprojekt,miljödatabaseritillfälligt hamnar

kvalitetssäkrade.otillräckligt .
ackreditering,inklmiljödata,kvalitetssäkring attkommerAllmänt av

för analysuppdragredansåsom tendensenomfattning, ärökandeikrävas
länsstyrelserna.för
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Eftersom ingen kedja starkare dess länk, måste inomär än svagaste man
mijödatainsamlingen beakta behovet kvalitetssäkring, eventuelltav
ackreditering, alla led i arbetet, fältarbete och provtagning. Dataävenav
skall ha känd kvalitet, vilket inte alltid innebär högsta möjliga kvalitet.
Som konsekvens ökad kommersialisering miljödataområdeten av av

idagbestämmer kunderna sin betalningsvillighet i hög grad vadgenom
datakvalitet och tillräckligär rätt mätnogggrannhet. Dettasom

erkännande borde återspeglas i verkens strategier. Att kvalitets-säkra
miljödata får därför innebära datakvaliteten bestämd, och dataäratt att

får läggas in i databaserna har kvalitetsmärkning.som en
Utredningen rekommenderar kvalitetssäkringsarbetet får fortsattatt

hög prioritet i de berörda myndigheterna och offentliga miljö-
övervakningsprogrammen, kvalitetsarbetet in i verkensatt tasgenom
strategier och plandokument. Oavsett formell ackrediteringom
eftersträvas eller ej, behövs relevant dokumentation, tsom ex
handböcker, och ansvarig personal.
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Marknadsmekanismer4.6

medeloffentligainsamlade föroffentliga data,Principiellt borde vara
miljöövervakningenuttagskostnad. Inomtillendasttillgängliga,fritt

länsstyrelsehållfrånprincip. Blredan denna argumenteraspraktiseras a
förförfogandefritt tillställasmiljödata börockså övrigaför att

Är möjligtdettamiljövårdsarbetet.
data,insamlingutgifterefter reduktion ärsträvandetI statens avav

beteendedatageografisk-fysiska,ekonomiska, ettvi talarantingen mmom
möjlighetdataförsäljningochbesparingmöjligområde för enses somav

vindundantag. DeningetMiljödataavgiftsfinansieringen. utgöröka avatt
både inombeslut,politiskamångaidagmarknadsekonomiliberal styrsom

vilkafråganärliggandedetSverige, attoch görutom
omfattningimiljödata änstörrekanbesparingareffekter väntas omsom

handelsvara.tilltidigare görs en
marknadenfilosofinden ärmarknadstänkandet ligger ettBakom att

någonför vilkamiljödata ärprioritering. Deförlämpligt instrument
anslagsgivamaSamtidigt önskarprioritet.högstabetala börvillig att ges

dyrbaradenkostnadstäckningenideltardataanvändarna avatt av
tillstimuleradessutomKonkurrensinfrastrukturen. anses
inteverk skallkvalitet. Statligamed högdatainsamlingkostnadseffektiv

pris.data till lägstakan köpamiljödata,samla innödvändigtvis utanegna
marknadsstyming åÄven konsekventfull,indikeraranalyssnabb atten

sidan har fördelarå andramiljödatainsamlingbetaldochsidan respena
svagheter.

allmänhetmedför iMarknadsprincipen tex

föroch ibåde i tidmätuppdrag attpreciseringbättre rum,av-
bearbetningdatainsamling ochonödigundvika

uppnåmetodik förkostnadseffektivmodern, attanvändning av-
konkurrenskraft

mätkonceptmodeller,produkterutveckling texav nya-
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mobilisering kapital inte tillgängligtav som armars vore-

Marknadsprincipens negativa sidor kan vara
viktiga databehov för vilka ingen enskild betalare identifieraskan-
och påläggas kostnadstäckning, negligeras. Exempel på detta är
långsiktig datainsamling för långsammaupptäckt miljö-av
förändringar.

högt kostnadsläge för användaren leder till minskad användning av-
tillgänglig information och kan incitament till dubbleradettvara
datainsamling, ibland med lägre kvalitet

felmedel används myndigheterna inte haratt statens attgenom-
tillräcklig kompetens för marknadsmässigt agerande, i synnerhetett

spelreglerna för myndigheterna dåligt definieradeärsom

En god för miljödatainsarnlingstrategi svensk bör utnyttjaattvara
marknadsmekanismemas positiva sidor i kombination med nödvändig
central styrning och stimulans.

Kostnaderna för köp data och tjänster statliga får inteverk emellanav
bli så höga uppstår incitament för dubblerad datainsamling,detatt ett som
kan verksekonomiskt förmånlig med hänsyn till förbrukningsynas av

anslag samhällsekonomiskt slöseri.äregna men som
Det bör företableras kundleverantörförhållande utbyte miljödataett av

och tjänster mellan statliga utgående från regeringen fastställdverk, en av
miljödata. sker resultatstyming efterprispolicy för Idaggemensam

företagsekonomiska villkor inom flera olika statliga verk, inom ramen
för det sektorsansvar verken ålagda. En tendens delarär är attsom av
verksamheten decentraliseras eller bolagiseras. Det angelägetär att statens

preciseras, vilken assosiationsforrn väljer drivaoavsett attansvar man
verksamheten Konkurrensaspekten kräver alla statliga verk ochatt
institutioner följer principer för prissättning. Det kompetensärsamma
och bättre organisering konkurrensfördelar.skallsom ge
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finnas tvåmiljödata tycksförprispolicyUtifrån betraktelse aven
datainsamlingaolika principer,motiverasituationer kan somsom

förmedel elleregengenereradedatainsamling förstatsuppdrag, och b
uppdragsgivare.andra

basdata med högofrånkomliga behovsamhälletstillvaraa För att ta av
definitionbättreperspektiv, behövslångsiktigtoch medkvalitet aven

förestår. Istatliga verkmiljödatafångstför denstatsuppdraget som
ochmyndighet bör definierasochmellan departementbudgetdialog

basdatanäthögklassigtkvalitet påochomfattningöverenskommas ett som
kategori4.3.1, Iför allmänprimärstationerkaraktärhar nytta, seav

från EEA.kravinternationellaharmonisering medingårdetta arbete t ex
prispolicy seliberaltillhandahållas efterbörfrån dessaData nät en

eventuellahöraprispolicy, börvadkategori,Tillnedan. avsersamma
övervakningsdata.nationellaSNV beställerfrån vilkastationerövriga

för andramedel ellerför statligadrivsstationerAlla andrab som
tillfårkategori datatillhör omsättasuppdragsgivareprivata vars
förnyttjanderättellerupphovsrättmyndigheten hardåmarknadspris

ändamål.kommersiella

förprispolicyutvecklingenisamtidigtDetta motär ett steg gemensamen
förinförandeunderBeställarmyndighetskonceptet, ärmiljödata. som

datainsamlingnationellförutvecklasstatistik, böroffentlig även annan
åtakandepartementVederbörande närmast attmiljösektom.inom anses

statliga verk.drivnamiljöbasnätförbeställaransvaretsig av
sakfrågor.igivetvis kompetensförutsätterBeställarmyndighet

tillskestatsuppdraget bördatatjänster inomoch enkladataLeverans av
forskningsändamål,undervisnings- ochtill allmänheten,uttagskostnad

andrastatistik, ochofficiellinkl äveninstitutioner,verk ochstatligaandra
offentliga uppdrag.arbetar meddeinstitutioner när

ändamål börkommersiellaförbasdatatillför nyttjanderättErsättning
marknadspris.tilluppgåalltid

tillfår säljasmedelegengenereradeförinsamladeMiljödata
marknadspris.
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FÖRSLAGOCHDISKUSSIONER5

ochdefinitionermed demiljödatainsamling,svenskinomNuläget
kapiteländamål, beskrivet iutredningensförgjorts äravgränsningar som

2.8.i avsnittsammanfattatoch

karaktäriseraskortfattatsituation kanDagens som

miljöfrågormedvetenhethög om
regionalt och lokaltnationellt,dataproducerande aktörer,många

vanliga miljövariablerbred täckning av
användningväxandemätverksamhet,fältbaseradandel avstor

och fjärranalysmodeller
kontaktertill bättretendensersamverkan,hittills liten men

stationsnätsamordningliten av
befintliga miljödatakännedombristande om

datakvalitetväxlande
rationaliseringarmotivation förgodochgod kompetens

myndigheterstatligasjälvfinansieringökadkravhöga av
förnyttakostnadsanalys340 mkrresursförbrukningtotal menca

oftastsaknasmiljöinformation
miljödataprissättningregler föroklara av

kravställakapitel kommerbeskriven iutvecklingen,framtida attDen nya
miljödatainsamlingpå

överenskommelserochinternationella avtalenligtförpliktelser
i EUmedlemskapEES-avtaletsvenskteffekter av

datainsamlinginternationell konkurrens om
datautbytefrittEU-direktiv om
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miljöhänsyn i samhällsplaneringen leder till efter-ökadstörre som-
frågan expertutlåtanden och krav på bättre inforrnations- och
presentationssystem
ökade miljörisker kräver databeredskap-
krav på högre effektivitet och samhällsnytta-

Svensk miljödatainsamling idag resultat strävanden befintligaär mötaett attav
behov hos politiker, myndigheter, forskare internationellaoch det samhället,
med de och den institutionsstruktur gradvis vuxit fram. Det är ettresurser som
livsdugligt och robust med bredd och kompetens troligensystem, en en som
står sig mycket väl i internationell jämförelse. Vi har därför ingen sjuken
patient framför kropp i behov regelbundenutanoss, snarare en av
hälsokontroll, goda råd för livsföringen och möjligen utskrift någonav
stärkande elixir.

följandeDen uppsummeringen sådant där det i diagnosenär ett mestarecept,
finns i kap 2-4. I slutet punkt referens till kapiteldet och avsnittav resp ges en

frågan utförligt.där behandlats mer

Samordnaeffektivisera driftorganisationernal

Datainsamling kräver driftorganisation bl fören som a svarar

sensoranskaffning och stationsetablering-
observationstjänst-
stationskontroll, underhåll och fältkalibreringar-
dataregistreringprovtagning från fältoch -överföring-
primär datakontrolllaboratorieanalyser-
inläggning databasannatdata i lagringsmediumav-

Det inom driftsorganisationen för miljödata-deär största resurserna
insamling förbrukas, det följaktligenoch där besparingspotentialenär är

En bättre samordnad drift miljödatainsamling sannoliktstörst. av ger
stordriftsfördelar.

miljömätandeDe institutionerna bör utnyttja varandrasuppmuntras att
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insamlingssystem, eller delar detta, där bedömsdet praktiskt. Dettaav
kan ske avtal lokala observatörer,t ex genom om gemensamma

provtagninggemensam osv.

För uppnå systematisk rationalisering kan statliga data-att en mera
insamlande verk och institutioner åläggas skapa marknad föratt en
driftorganisering sådanaupphandla tjänster. Genom offert-attgenom
förfarande bör rationaliseringsvinster stordrift kunna tas ut.genom
Beställaren måste givetvis ha självständigt förett ansvar program-
utfonnning, specifikation och godkännande acceptabel datakvalitet, ochav
vidare databearbetning.

Bättre samordning driftsorganisationema kan uppskattningsvisav ge en
samlad besparing på 5 %. Detta innebär kostnadsminskningar på 6,5ca ca
mkr år endast för de berörda statliga Severken. bl 4.3.3per a

Definiera2 fastställ prissättningsprinciperstatsuppdraget och

Principiellt borde offentliga insamlade för offentligadata, medel vara
fritt tillgängliga, endast till uttagskostnad. Samtidigt önskar anslags-en
givama användarna miljöinformation deltar i kostnadstäckningenatt av

infrastrukturen. Konkurrens dessutom stimulera till kostnads-av anses
effektiv datainsamling med hög kvalitet. Konkurrensaspekten kräver att
alla statliga verk och institutioner följer principer för prissättning.samma
Det den bättre organiseringen och kompetensen skallär som ge
konkurrensfördelar.

Det inte möjligt fullt förena alla dessa önskemål.är att ut

För tillvara samhällets ofrånkomliga behov miljödata med högatt ta av
kvalitet långsiktigaoch perspektiv, behövs definitionbättre av
statsuppdraget för datainsamlingden statliga verk förestår. Som ettsom

förunderlag definitionen skulle nyttakostnadsanalyser ha betydelse.stor

mellanI dialog departement och myndighet definieras omfattning gçh
kv å hö klas i asd h k k rimär ationertt m r v
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for allmän nytta.

statsuppdraget bör ske tilldatatjänster inomdata och enklaLeverans av
undervisnings- och forskningsändamål,uttagskostnad till allmänheten,

officiell statistik, och andraoch institutioner, inklandra statliga verk även
offentliga uppdrag. Till kategori,institutioner de arbetar mednär samma

SNandra stationer för vilka Vprispolicy, bör höra eventuellavad avser
övervakningsdata.beställer nationella

införande offentligaunder i denBeställarrnyndighetskonceptet, ärsom
inomför nationell datainsamlingutvecklasstatistiken, bör även annan

kan åta sigVederbörande departementmiljösektom. närmast attanses
drivna statliga verk.för miljöbasnätbeställaransvaret av

för eller fördrivs statliga medel.från alla andra stationerData som
förtill marknadspris. Ersättninguppdragsgivare får säljasprivata

ändamål uppgå tillkommersiella bär alltidnyttjanderätt till basdata för

Se 4.6marknadspris. bl a

miljöinformationförnationell referenssystemInrätta ett

samordning databashanteringgångUnder utredningens har bättre av
ochxmellan länen och andraefterlysts, mellan länen inbördesinte minst

uppnår denna samordningmyndigheter. Frågan hur bästär genomman -
Å sidan finnsdecentralisering.centralisering eller styrdökad enagenom

databasereller distribueradebehålla decentralastarka skäl näraatt
Å sidantillkomst och datakvalitet. andrahar kännedomutföraren omsom

allmänt tillgängliga, säkerställamiljödatafinns önskemål göraatt merom
databearbetningämnesövergripandekvalitet, främjahomogen osv,en

databas skapades.tala förvilket kunde att gemensamçn

kompliceratteknisktnationell miljödatabasskapaAtt ärgemensam,en,
skapa likartadeiställetorealistiskt. Målet böri praktikenoch attvara

dataöverföring.för underlättadatabasstrukturdataformat och att
terminologi också viktiga.ochGemensam begreppsapparat är

164



1994:125SOU

miljöunder-ochmiljödataförmetadatabasskreferenssystemnationelltEtt
haSNV börglighgtçn.öka tillgagggh§gkar1dçtandçrlättaakallçsökningar

driftoperativochdatakommunikationsamordningför enavansvaret av
Environ-NordictillförslagfinnsDetmiljösektom.förmetadatabas ett

utväxlings-också andraNEDEX,Exchange-forrnat,mental Data men
aktuella.kanformat vara

också föreftersträvas,bör attreferenssystemandramaaSamgrdning
inrättandevidBesparingardriftkostnadema.ochetablerings- avreducera

optimalfelinvesteringar,färreindirektametadatabas är mergenomen
inforrnationskvalitet.bättreoch totaltinfonnationbefintliganvändning av

4.5.1Se bl a

regionala dataomfattatilldatavärdskapen attUtöka4

sak-olikainomdatavärdarnärvarandeförinrättarNaturvårdsverket
miljööver-kvalitetssäkradedistributionochlagringförområden av
nationelladeninomutfördauppdraggällerSystemetvakningsdata.

mottagande,omfattaråtagandeDatavärdensmiljöövervakningen.
kvalitets-vissdataleveransarkivering, samtlagring,bearbetning, av

internationellaSverigesunderlättaDatavärdskapet ävensäkring. väntas
miljörapportering.

datavärdskapgnatgtgägka attbörlänsstyrelserna överväga attSNV och
Allmänmiljgágjvçrvakningçn.rçgignalafran ggnomfatta data ävçn

ochobservationerdubbleringreducerakommertill datatillgång att av
dataanvändning.mätning ochmellantidsförlust

medundersökningarandraochFQQ-projektperspektiv börlängreI ett
ffnliiledirrin ataasr.lffnli t ra

4.5.2Se blforskningsanslagsgivare.medSNV aFrågan bör tas avupp

miljödatakvalitetsdeklareraochKvalitetssäkra5

studerat,utredningenmyndigheterdevikt hosKvalitetssäkring storges
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har hunnit olika långt. Kvalitetsarbetet börmen in iman verkenstas
stratggiçr oçh planglokumçnt. Kvalitetshandböcker bör utarbetas för all
miljöövervakning, och ansvarig för institutionensutsesen person
kvalitetssäkring. Allmänt jämn och hög datakvalitetatt lättareäranses en

åstadkomma med litetatt antal dataproducenter.ett Ackreditering bör
stimuleras både inom miljöövervakningen och inom nationellannan
miljödatainsarnling. SNV och respektive departement bör för densvara
överordnade styrningen krav på kvalitetssäkring datainsamling.genom av

För miljödata samlas in, och inte kvalitetssäkrade,är det viktigtsom är
kvalitetsnivån känd och framgåratt är i referenssystem. Se bl 4.5.3ett a

Samordna stationsnäten

De statliga verken bör i betydande omfattning kunna samordna sina
ütjgnmat, syftet integreradnär är övervakning eller slumpmässigt
utlagda Att syftet med datainsarnlingen,nät. och användningen dataav
kan olika i utgångspunkten bör inte hindra samlokaliseringvara att en
eftersträvas. Utredningen rekommenderar arbetsmodell fören
optimering stationsnät, omfattande: analys informationsinnehåll,av av
kategorisering och beslut driftsresurser.om

Vägverket och SMHI bör fortsätta samordna sina meteorologiskaatt
med målsättningenmätnät, minska det sammanlagdaatt antalet stationer.

SSI och SMHI har båda för UV-strålningmätnät och det finns en
potentiell besparing vid överföring gammastrålningsmätningar tillav
SlvlI-II.

Befintliga mätstationer bör kartläggas och sammanhållna stationskartor
fram, detta kan möjligen åläggastas länsstyrelserna i anslutning till den

inventering regional miljömätning för närvarandeav görs.som

Ny offentlig datainsamling bör inte utvärdering det ökadestagas utan av
infgrrnatignsvärdçt. Alternativ infoimationsalstring med modeller och
fjärranalys kan kostnadseffektivt och bör prövas.vara mer
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på nuvarandeillustreras exempelBesparingspotentialen av
observationerstationer med dagligadriftskostnader: manuellt drivna

25000 krår, automatstationer kostargenomsnitt 100kostar i änmer
000 800Grundvattenkemisk övervakning kostar 1000 50 000 krår.-

Se 2.4 4.3.1krprov. bl ocha

Utnyttja flexibel teknologi7

flera parallellamedflexibel teknologiMed mätsystem sensorer,menas
för olikaoch insamlingssystemmed multikanals loggningdatalagring

innebärFlexibel teknologiautomatstationer, under ense ovan p
manuella mätningar.besparingspotential i förhållande till Denbetydande

utnyttjandeutvecklingen går alltinternationella störremot av
inte i tillräckligBerörda svenska myndigheter harautomatstationer.

automatstationer,möjligheterna till användningomfattning beaktat av
institutioner börMiljödatainsamlandeflera görs.även ansatser nuom

automatiskaspecifikation upphandlingochsamaroota vid mätsystem.av
skulleavropsavtal för olika utrustningFramtagande typer vara enavav

Se 4.2.2i samverkan. blnaturligt inslag a

Påskynda fjärranalysanvändningen8 av

miljödatainsamlingen har potentialfjärranalys inomAnvändningen enav
öka medutnyttjad idag. Användningen kommerendast delvis är attsom

minst med oberoendesensortillgång, inte radarsensorerökad är avsom
Fjärranalysdataförbättrad täckning i tid ochmolntäcke, och rum.

faltobservationor,geografisk information oohintegrerad med är ettannan
Sådandrift stationsnät.till traditionellkostnadseffektivt komplement av

nationellammoighetema och inomtillskaoas i de enskildaintogration bör
Investeringskostnader för förbättradregionalaoch orogram.

och det inte klart hur dessa kaninfrastruktur kommer äratt stora,vara
elektroniska nätverk ochdataöverföring bl viaKostnaderna förtäckas. a

mängdemadeCD-ROM och tenderarsjunker göraatt enorma
uppstårekonomiskt Besparingarhanterliga påfjärranalysdata sätt.ett

informationsteknik,fjärranalys ochmed satsningdock inte enbart utan
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effekt omfattande omstrukturering.som en av mer

fåplanerade Miljödatacentret i Kiruna kommer viktig roll förDet att en
fjärranalyskompetensen, särskilt i internationellastärka den svenskaatt
viktigt fjärranalyskompetenssammanhang. Det utvecklas ochär att

utnyttjas utvecklingen ii andra institutioner och betydande gradäven att
blir anvägdarstyrd, har Fjärranalyskommitten, råd tillHär som ger

4.1Rymdstyrelsen, viktig roll. Se bl 2.7 ochen a

stationsnätmodellanvändningfjärranalysIntegrera

systematisk modellerMera användning ersättning mätnätsomav av
rekommenderas, där reduktion i noggrannhet bedöms försvarlig för

fårändamålet. Modellanvändning dock inte reducera betydelsen av
upprätthållande nationella basnät.av

Samordnad datainsamling integreratmed utnyttjande stationsnätav
modellerfjärranalys ger

god ytttäckning och överblick fjärranalys,-
numeriska beräkningar, inkl och simuleringar, påprognoser-
godtycklig plats modeller och

högfrekvent informationlångsiktig med data kvalitethögav-
stationsnät.moderna

Geografiska informationssystem underlättar integrationen av
miljöinfonnation från olika källor, ökar därmedoch värdet varjeav
enskild miljöparameter.

F rsknin och utvecklin ftar till inte ration tationsnätom av
mod ller frr 1 tdars

Besparingspotentialen belyses SMHIs observationssystem OBSav nya
2000, bedöms leda till besparingar pâ 15 mkr år. Se bl 4.1.4som per a
och 4.4
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rådgivande samordningför mellan10 Inrätta gruppen
myndigheterna

tillfinns fler behöver kommastatliga verk ochBilaterala avtal mellan
datainsamlingpraktisk samordningförstånd. En rådgivande avgrupp

för miljömätandedeGruppen bör bestå representanterav
omfattaarbetsuppgifterna skulle kunnainstitutionerna och

stationsnät och mätbehovinformationömsesidig om-
samlokaliseringfrågor om-

automatiseringrörandesamverkan blteknisk a-
driftsorganiseringidégivning om-

intressenochgenomgång kontaktmönstersystematiskEn gemensammaav
införsamordning. minstför Intetill formermöjligen ledakan ettnya

i Europa, kan tankenutmaningarkonkurrensklimat, ochskärpt omnya
påkonsortiumbildning intressant,ochflerpartsavtal även t exvara

2.5 och 4.3.1Se bl3.1 och 3.4.2.nordisk bas, ase

för miljöindexunderlagmätningarPrioritera11 gersom

överenskommits,miljöindikatorer harunderliggandeochNär miljöindex
nationell rapportering. Härmätvariabler förpåverka valetbör de av

variabelspektret, och därmedreduktionförligger viss potential aven
måste dock ständigtmiljöindikatorerUrvaletmätkostnader. anpassasav

underlagStationer kanförpliktelser.till Sveriges internationella som ge
4.4.4Se blprioriteras.för miljöindikatorer bör a

förordningarinstruktioner ochmyndigheternasFörbättra12

miljöinforrnation inom sinframskaffaförMyndigheternas att egenansvar
instruktioner. Departementeni nuvarandetydligt uttaladsektor inteär

i sinmiljöinforrnationsaspektsådanmyndigheterna harbör till att ense
förståsinte nödvändigtvisskallinformationsansvarförordning. Ett som

policiesUtfornmingen myndigheternasregi.idatainsamling avegen
miljöinformationsarbetetkostnadseffektivitet ihamåste däremot som

Se 2.2riktlinje. bl a
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Kommittédirektiv

1993:133Dir.
miljömätningarSamordnade

1993:133Dir.

1993-12-02regeringssammanträdevidBeslut

Odell,statsrådetKommunikationsdepartementet,Chefen för
anför.

Mitt förslag

för klargöratillkallasutredaresärskildföreslårJag attatt en
detsamarbete närstärktförutsättningarna effekternaför och ettav

kontrollbearbetning ochinsamling,observationer,gäller av
miljörelaterade parametrar.

Bakgrund

regelbundeti SverigeutförsmiljövårdsarbetetSom delen av
Insamlandetmiljöförhållanden.omfattande mätningar olika avav

påkravställerDettai miljöarbetet.nödvändig deldata är en
information. Utanlagringför insamlandesåvälsystem avsom

tillförlitliga be-sigmöjligthistoriska data inte göraär det att vare
dömningar nuläget eller prognoser.av

SMHIinstituthydrologiskameteorologiska ochSveriges
anslags-fördjupadeinför densärskildaktualiserade i rapporten

199394-199596 behovetframställningen för budgetåren enav
in-observationer,beträffande samordningsamlad översyn av

viktigEnmiljörelateradesamling och kontroll parametrar.av
myndighetermellanansvarsfördelningenfråga är ansvararsom

mätningar.för
instruktionsinenligtSNV skallStatens naturvárdsverk vara

bl.a.därvidoch hari miljöarbetetoch pådrivandesamordnande
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övergripande för miljöövervakning nationellett ochansvar
regional nivå för rapportering miljötillståndet tillsamt av
internationella organisationer och enligt konventioner.

Ett antal centrala myndigheter länsstyrelser, kommunersamt
och lokala sammanslutningar, såsom och luftvårdstörbund,vatten-
deltar i olika mätprogram.

SNV utför inga mätningar tjänsterköper dessa frånutanegna
myndigheter och universitet.

Regeringen har i 199293:l00 bil. 7 anmält mätningarattprop.
miljödata och observationer bör kunna samordnas bättre ochav

uppdrag bör lämnas till berörda myndigheteratt ett gemensamt
med syfte redovisa samarbetet när det gäller observationer,att
insamling, bearbetning och kontroll miljörelaterade paramet-av
rar.

Uppdraget

Utredaren skall kartlägga det nuvarande samarbetet detnär
gäller observationer, insamling och kontroll miljörelateradeav

utförs Vägverket, SMHI, Statensparametrar strål-som av
skyddsinstitut, Sveriges geologiska undersökning och Statens
geotekniska institut. De mätningar utförs dessa myndig-som av
heter, och andra myndigheter, uppdragpå SNV, skall ocksåav av
ingå i kartläggningen.

I uppdraget ingår redovisa i vilken utsträckning teknikatt ny
och metoder för erhålla nödvändigt dataunderlag kanattnya an-
vändas. Utredaren skall särskilt redovisa förutsättningarna för att
ersätta manuella metoder med automatiska eller minska behovet

observationer modellsimuleringar. Kostnaderna för deav genom
olika alternativen skall beräknas.

Under den kommande tioårsperioden kommer satellitövervak-
ningen utökas kraftigt. frågaEn böratt analyseras hurärsom
utvecklingen tjärranalysdata från såväl satelliter ballonger,av som
luftskepp och andra fjärranalysmetoder påverkar det totala
behovet observationer.av

En samordning svenska miljörelaterade mätningar skaparav
bättre förutsättningar för till internationellaatt rapportera
organisationer och för uppfylla åtaganden enligt konventioner.att
Det är angeläget utredaren kartlägger internationellade kravatt

är styrande för de berörda svenska myndigheternas måt-som
ningar.

Frågor utvärdering, analys och modellframtagning,om
informationsspridning övergripande är miljöfrågorsamt ansvar
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skall behandlas påverkar möjligheterna till samord-endast deom
nmgsvmster.

Utredaren skall utföra uppdraget i samverkan med Vägverket,
SMHI, Statens strålskyddsinstitut, Sveriges geologiska undersök-
ning och Statens institut.geotekniska Erfarenheter från det arbete

SNV miljöövervakningen tillför vad gäller bör tassom ansvarar
vara.

StatistiskaUtredaren skall under uppdragets gång samråda med
centralbyrån SCB, statistikprogram fördriver treårigtettsom
miljövård.

Utredaren skall utföra uppdraget i samarbete med berördanära
myndigheter. Möjliga kostnadsbesparingar redovisas.skall

Utredaren skall beakta regeringens 1984:5direktiv dir. an-
utredningsförslagens 1988:43gående inriktning och dir. an-

gående i utredningsverksamheter.EG-aspekter
1994.Uppdraget redovisas 1skall den septembersenast

Hemställan

Med hänvisning jag jagtill vad har anfört hemställer attnu
regeringen chefen förbemyndigar Kommunikationsdepartementet

tillkalla särskild omfattad kommittéför-utredareatt en aven -
1976:119ordningen förutsätt-med uppdrag klargöraatt-

ningarna för effekterna det gälleroch stärkt samarbete närettav
observationer, miljörelate-insamling, bearbetning och kontroll av
rade parametrar,

besluta sakkunniga, sekreterare ochatt annatexperter,om
biträde utredaren.

Vidare jaghemställer regeringen beslutaratt
kostnaderna huvudtitelns anslag Askall belasta sjätteatt

Utredningar m.m.

Beslut

ochövervägandenRegeringen föredragandensansluter sig till
bifaller hans hemställan.

Kommunikationsdepartementet
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påExempel stationsnätskartor:

SMHI Meteorologiska stationer och vattenföringsstationer
SGU Grundvattennätets observationsomrâden
SSI förNät mätning gammastrålningav
Vägverket VägVäderinformationsssystem





Meteorologiskasynop-statlonerI

O Vattenförlngsstationer
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regionalaochnationella nätsamordningNuvarande av

Skåneför luft imätstationerKarta över
Örebro länför luft imätstationerKarta över

avrinningsområdeRönneåimätstationer förKarta över vatten
avrinningsområdeArbogaånsför imätstationerKarta över vatten
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FÖRKORTNINGAR

RadarApertureSyntheticAdvancedASAR
RadiometerResolutionHighAdvanced VeryAVHHR

networkpollutionairBackgroundBAPMON
DatabaseBaltic EcosystemBED

standardiseringsorganisationenEuropeiskaCEN
Observationof EarthCentreCEO

SatellitesObservationEarthCommitteeCEOS on
KlorfluorkarbonerCFC

Land CoverCorineCLC
EnvironmenttheInformationofCoordinationCORINE on

inomutvecklingsarbeteochförDelegationenDPU prognoser
transportsektorn

DesignRoadDigitalDRD
ochunderhålls-drift-rationaliseringförprojektSMHIs90DRIFT av

produktionssystemetförförvaltningsorganisation
for EuropeComissionEconomicUNECE

UnitCurrancyEuropeanECU
EUEniviromnentEuropeanEEA agency

samarbetetekonomiskaEuropeiskaEES
andmonitoringtheforCo-operativeEMEP programme

ECEin Europepollutantsairof long-rangeevaluation
SystemObservationEarthEOS

MeridianEOS AnteEOS AM-l
SatelliteSensingRemoteEuropeanERS

AgencySpaceEuropeanESA
MapperThematicEnhancedETM

unionenEuropeiskaEU
ofexploitationtheforOrganisationEuropeanEUMETSAT

SatellitesMeteorological
statistikbyrâEUsEurostat

FjärranalyskommitténFAK
UNof theOrganizationAgriculturalandFoodFAO

materialverkFörsvaretsFMV
forskningsanstaltFörsvarertsFOA

andexperimentalintemationealfromregirnesFlowFRIEND
network data

WMOWatchAtmosphericGlobalGAW
SystemMonitoringEnvironmentalglobalGEMS

informationssystemGeografisktGIS
forskningscentrummarinaGöteborgsGMF

observingGlobal systemGOS
SystemPositioningGlobalGPS

SystemInformationGlobal ResourceGRID
DatabaseInformationGlobal ResourcesGRID

DataSverigeGeografiskaGSD
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GTS Global Telecommunication System
HELCOM Helsinki Commission, för Helsingfors-konventionen
IAEA Intematinal atomic FN-organenergy agency
ICES International Council for the Exploration of the Seas
IGBP International Geosphere-Biosphere Programme
INMARSAT International maritime satellite organization
IOC Internationella oceanografiska kommissionen
IR Infraröd
IVL Institutet för och luftvårdsforskningvatten-
JERS Japanese Earth Observation Satellite
IRK Jordbrukets recipientkontroll
KRUT Databas för kalkning, recipientkontrolLutsläpp
KVA Kungliga Vetenskapsakademin
LKM Lokalklimatologisk modell
LRTAP Geneve-konventionen långväga gränsöverskridandeom

luftföroreningar
ÅrligtLUFT miljöindex för SCBtätorter

MDC Miljödatacenter
MERIS Medium Resolution Imaging Spectrometer0
MISU Meteorologiska institutionen i Uppsala
MKB Miljökonsekvensbeskrivning
MOS Marine Observation Satellite
NMR Nordiska ministerrådet
N OAA National Oceanic and Atmospheric Administration
NODC National Oceanografic data center
N ORDRAD Nordiskt väderradarnät
OBS 2000 SMHIs projekt för optimerat observationssystem
OECD Organizaton for Economic Co-operation and Development
OSCOM Oslo Commission, för Oslo-konventionen
OSPARCOM Oslo-Pariskommissionen
PARCOM Paris Commission, för Paris-konventionen
PMK för miljökvalitetsövervakningprogram
PULS Modell för beräkning vattenföringav
RA-2 Radar Altimeter 2
SAR Syntetisk Apertur Radar
SCB Statistiska centralbyrån
SGI Statens geotekniksa institut
SGU Sveriges geologiska undrsökning
SIGIT Svenska institutet för geografisk inf.teknologi
SI Statens järnvägar
SLU Sveriges lantbruksuniversitet
SMF Stockholms marina forskningscentrum
SMHI Sveriges Meteorologsska och hydrologiska institut
SPOT Satellite Pour Observation de Terre
SSI Statens strålskyddsinitut
STRAM Strategier för regional miljö SNV
SWEDAC Styrelsen för teknisk ackreditering
UNCED United Nations conference Environment andon

development, Rio 1992
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Thematic MapperTM
CommandTracking, TelemetryTTC

forskningscentrumUmeå marinaUMF
ProgrammeEnviromnentNationsUnitedUNEP

VegetationVGT
organiskaflyktigacompounds,organisVolatileVOC

förbindelser
vägväderinfonnationssystemVägverketsVViS

observationcyclehydrological systemWorldWI-IYCOS
FN-organOrganisation,meteorological ettWorldWMO

MOWWatchWeatherWorld
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AMAPProgramme,and AssessmentMonitoringArctic
presentationsbrochyr

MonitoringB.:and Mortensen,H.Rantanen,Bennerstedt, T.,
Finalcountries.Nordicin the reportartificialradioactivity

versionDraft1994,17,BER-Z JanNKS,prepared for no
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Athensworkshop,TrainingFAOUNEPIAEAplans.

integratedforManual1993:HelsinkiCentre,DataEnvironment
1993-1996Phasemonitoring. Programme

Sammanfattning1993:VattenvårdsförbundlänsBohusochGöteborgs
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nederbördochluftförSvenskaL91381: mätnätIVL Rapport

detgrundvattenskyddoch1993: Yt-B.och Rosen, avKnutz,
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4190

nederbörd.luft ochförSvenska1993: mätnätGunLövblad,
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Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1993: Tillståndet i miljön 92.
Miljövårdsrapport 1993:5

Länsstyrelsen i Norrbottens län 1992: Miljödatacenter för
satellitinformation. Rapport 131992

Marina forskningscentra i Sverige, brochyr

Miljö- och naturresursdepartementet 1994: EU, EES och miljön.
Betänkande EG-konsekvensutredningen. SOU 1994:7av

Miljøvemdepartementet 1991: Forslag til miljøindikatorer for Norge.
Rapport T-907

National board of and the environment, Finland 1993:waters Nordic
working hydrometric networks, Intermediategroup on
report

Naturvetenskapliga forskningsrådet 1985: Svensk vattendataberedskap.
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1978:10

Nordisk Ministerråd 1989: Methods for integrated monitoring in the
Nordic countries. Miljørapport 1989:11
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Nordisk romvirksomhet 1993:5 Tema Miljøovervåking

Readings, C.J. and Dubock, P.A.1993: Envisat-l: Europes major
contribution earth observation for the late nineties,to ESA
Bulletin 76

Remote sensing 1993:24 Information from the Swedish Space
Corporation

ÅrsredovisningRymdbolaget 1993: 1992

Rymdbolaget Swedish Space Corporation 1993: Space place,our
brochyr
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SverigeipilotprojektlandtäckningCORINE ett1994:Rymdbolaget -

statisticsEnvironment1992: programmeSCB

Miljövård96,Statistik1992:SCB

Årsredovisning 1992931993:SCB

miljöstatistikenSCBochSNVmellan1991:Samarbete omSCBSNV

199293Verksamhetsberättelse1993:SGI

ochRapporterSGUGrundvattennätet.vattenarkiv,Svenskt1985:SGU
43meddelanden nr.

frånProduktkatalogsamhället.ianvändningGeologins1991:SGU
undersökninggeologiskaSveriges

199293Verksamhetsberättelse1993:SGU

199394Intembudget1993:SGU

199394Verksamhetsplan1993:SGU

Årsredovisning budgetåretförsamhället,iGeologin1993:SGU
199293

SMHIstationsnät.Oceanografiskavattenarkiv,Svenskt1986:SMHI
1986Oceanografi no.

SMHIvidmätserierlångaUtredning1991:SMHI om

Årsredovisning 1991921992:SMHI

någraEuropaframtidai detverksamhetMeteorologisk1993:SMHI -
notatinterntscenarier

fördjupadeinför denregeringentillSärskild1993 rapportSMHI
Särskild199596, rapport199394anslagsframställningen -

1992-03-27

9596199394anslagsframställningFördjupad1993:SMHI -

fastabasverksamhetensgällandeFörstudium1993:SMHI
2000OCEANstationsnät,meteorologiskoceanograñska

brochyrLaboratoriet,Oceanografiska1993:SMHI

Sverige.iVattenföringvattenarkiv.1993-94:SvensktSMHI
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Vattenföringsseiier 1990. SMHI Hydrologi 40-43tom no

SNV 1990: Miljöövervakningen inför 2000-talet

SNV 1992: Finansiering den samordnade miljöövervakningen; Notatav
801-2533-92Dnr

SNV 1992: REKO Rationalisering och effektivisering av
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SNV 1993: Fördelning medel till Regional miljöövervakning,av
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