
 

 

  

Markförändringsanalys över Karlstad 
mellan åren 2002 och 2015 
- En studie baserad på Landsat 7/8 data och bilddifferentiering 

Land change detection over Karlstad between the year 2002 and 2015 

-  A study based on Landsat 7/8 data and image differencing 

 

Anna Wik 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Högskoleingenjörsprogrammet i Lantmätriteknik och Geografisk IT 

Examensarbete 15 hp 

Handledare: Jan Haas 

Examinator: Jan-Olov Andersson  

Datum: 2018-01-19 

Löpnummer: 2017:11 



2 

 

Förord 
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gång.   

Anna Wik  
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Sammanfattning  
 

Karlstads vision är att bli en kommun med 100 000 invånare till år 2031. För att kommunen 

ska nå målet innebär det att fler bostäder behöver byggas. Det innebär att det kommer bli 

markanvändningsförändringar inom Karlstadskommun. Den urbana miljön bör påverkats när 

antalet invånare i Karlstad ökar.  

Fjärranalys är ett sätt att kunna inventera jordytans biofysiska egenskaper och antropogena 

förändringar. Fjärranalysen har även använts för att kvantifiera och kartlägga ekosystem-

egenskaper. 

Ekosystemtjänster har positiv påverkan på människor, eftersom de hjälper till med att minska 

stress, ångest, och har positiv inverkan på återhämtning. Medvetenheten av ekosystemtjänster 

har ökat med åren och det medför att besluttagares och allmänheten är mer medvetna på 

värdet av de varor och tjänster som ekosystemtjänsterna bidrar till. Att uttrycka värdena av 

ekosystemtjänster i pengarvärde är ett viktigt verktyg för att ytterligare öka medvetenheten 

och betydelsen av ekosystem och mångfald till beslutsfattare.  

Med hjälp av fjärranalys går det att upptäcka att det har skett en del marktäckes- och 

markanvändningsförändringar runt om i Karlstads tätort. Tydliga förändringar upptäcktes runt 

Välsviken och vid Bergviks köpcenter, har det uppkommit nya byggnader. Vid den gamla 

flygplatsen har ett nytt bostadskvarter byggts samt vid områdena Stockfallet och Campus har 

expanderats med fler bostäder och andra byggnader.    

Studien har visat att nybyggnationer sker på bekostnad av främst skog. Detta medför att en del 

av de naturliga ekosystemtjänsterna försvinner. Totalt har 1 016 ha skog och 154 ha vatten 

försvunnit, det har tillkommit 196 ha öppen mark och bebyggelse har ökat med 975 ha i 

Karlstads tätort. 

Ett ekosystemvärde på 58 986 Int$/ha/år för skog har försvunnit från Karlstads tätortsområde, 

det motsvarar en förminskning på 30 % på 13 år. Medans öppen mark har ett ekosystemvärde 

som motsvarar 6 272 Int$/ha/år som har tillkommit i området. Det är en ökning på 0,7 %. 

Vattnet har ett värde på 2 310 Int$/ha/år, som motsvarar en förminskning på 0,6 %. Ett 

ekosystemtjänstvärde av totalt 61 238 Int$/ha/år har försvunnit från Karlstad.  

Invånare som bor i centrum kommer få längre till ekosystemtjänsterna som finns i skogen, 

men även mycket av de natursköna vyerna kommer försvinna från staden. Eftersom växlighet 

ingår i infrastrukturen kommer invånarna fortfarande ha tillgång till en del ekosystemtjänster i 

staden.  
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Abstract  
 

The municipality of Karlstad has a vision to reach 100,000 inhabitants by year 2031, which 

leads to that more housing is needed. In conclusion, more housing leads to land cover changes 

in the municipality.  

Remote sensing is one way to discoverer soil biophysical properties and anthropogenic 

changes. It has even been used to quantify and map ecosystem properties. 

Ecosystem services have a positive effect on people, because they help to reduce stress, 

depression and have a good impact on recovery. The awareness of ecosystem services has 

increased, it means that decision makers and the public are now more aware of the significant 

value of ecosystem services.  

Through remote sensing, land use and land cover changes can be observed in Karlstad’s urban 

area. As prominent changes, in the areas around Välsviken and Bergviks shopping mall, new 

buildings were created. At the old airport, a new residential area was constructed. Further 

changes could be observed in areas around Stockfallet and Campus where more residential 

buildings were constructed. 

When forests are converted to new residential areas, some natural ecosystem services 

disappear. The municipality of Karlstad has experienced losses that amount to a total of 1017 

ha forest and 154 ha water in 13 years.  It has an ecosystem service value of 61 238 

Int$/ha/year and that has disappeared from Karlstad. It corresponds a loss of 30 percent of the 

ecosystem services. While open fields have increased with 6272 ha and has a value of 6272 

Int$/ha/year. 

Citizens that are living in the centre is going to have a longer distance to ecosystem services 

in the forest. Much of the scenic views will disappeared from Karlstad. Because vegetation is 

included in infrastructures will residents still have access to ecosystem services in the city. 
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Ordlista 
 

Antropogen –  Förändringar som är skapade, påverkade/gjorda av människan. 

Biom – Ett område som karakteriseras genom sina lokala ekosystemtyper. 

Int$/ha/year – Internationell dollar per hektar per år, Int$ motsvarar 1 USD. 

Landsat TM – Landsat Thematic Mapper, är en multispektral som fanns ombord på Landsat 

satelliterna 4 och 5 (Esa 2018). 

Landsat ETM – Landsat Enhanced Thematic Mapper, var introducerad på satelliten Landsat 

7. Data från sensorn täcker det synliga ljuset, nära infraröda, kortvågiga och det termiska 

infraröda spektrumet (Esa 2018).  

PCIDSK – Ett filformat som stödjer ”tillägg” av segment. Även en av de få som stödjer    

data-beskrivningsfällt att bli extraherad ifrån och skrivas till filen. 

Polygon – Ett ytobjekt.   

Radiometri – Mätningar av elektromagnetisk strålning, exempel ljus. 
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1 Inledning 

  
1.1 Bakgrund 

Karlstads kommun har idag cirka 90 000 invånare (SCB 2016) och 2002 var det 80 934 

invånare (SCB 2016), det ger en ökning med ungefär 9 000 invånare på 13 år. Karlstad vision 

är att bli en kommun med 100 000 invånare år 2031 (Karlstad kommun 2016). För att 

Karlstad ska nå visionen innebär det bland annat att fler bostäder byggs. Den urbana miljön 

bör påverkats när antalet invånare i Karlstad ökar. Det innebär i sin tur att det kommer att bli 

markanvändningsförändringar inom Karlstads kommun. 

1.1.2 Syfte 

Examensarbetes syfte är att identifiera, kvantifiera markanvändnings- och 

marktäckesförändringar i Karlstad, samt bedöma den resulterade miljöpåverkan under 

perioden 2002 till 2015.  

1.1.3 Avgränsning 

Studieområdet har avgränsats till Karlstads tätort.   

1.1.4 Frågeställning  

Kan fjärranalys vara en metod att ta fram områden som har förändrats?  

Vilka marktäckes- och markanvändningsförändringar har skett i Karlstads tätort mellan 2002 

och 2015? 

Hur förändras ekosystemtjänster och deras tillgänglighet för Karlstads invånare? 

1.2 Material  

Satellitbilderna för examensarbetet är nerladdade från USGS Earthexplorer 

(https://earthexplorer.usgs.gov/). Satellitbilden för 2002 är tagen av Landsat 7 den 8 augusti. 

Satellitbilden för 2015 är tagen av Landsat 8 den 14 augusti. Terrängdataskiktet som användes 

i examensarbetet laddades ner ifrån sidan https://maps.slu.se/get/.  

1.2.1 Programvara 

För examensarbetet användes följande program:  

• PCI Geomatica 2017 

  

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://maps.slu.se/get/
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2 Teori  
 

2.1 Fjärranalys 

Fjärranalys används bland annat för att samla in data över stora ytor, för att övervaka och 

kartlägga jordens olika miljöer och samhällsstrukturer såsom städer, infraktstruktur och 

markanvändning (Ågren et al. 2013). Sedan uppkomsten av fjärranalystekniken, har den blivit 

en huvudsaklig källa av information för förändringsanalys (change detection), för att 

upptäcka, identifiera och analysera förändringar i landskapet (Wu et al. 2015).  

Det är skillnad på marktäcke (land cover) och markanvändning (land use). Marktäcke 

beskriver det fysiska tillståndet av markytan, exempel skog, asfalt, vatten och gräs, medan 

markanvändning beskriver hur människor använder marken (Bhatta 2011).  

Fjärranalys kan användas för att inventera jordytans biofysiska egenskaper och antropogena 

förändringar. Data är överlag statiska, det vill säga, de ändras inte över tiden medan 

biofysiska egenskaper och antropogena förändringar är dynamiska och ändras hastigt (Jensen 

2005).  

De dagar som insamlingen av (främst) multispektrala fjärranalysdata sker bör det inte vara 

molnigt, extrem luftfuktighet eller disigt. Eftersom det kan påverka den spektrala responsen 

som tas emot av sensorn i satelliten kan det vara tillräckligt att det skapar ett falskt intryck av 

spektrala ändringar mellan två datum. Moln skymmer inte bara terrängen, även molnens 

skugga orsakar stora bildklassificeringsproblem (Jensen 2005).  

Våglängdsband för satelliter med optiska sensorer ligger huvudsakligen inom det synliga 

ljuset, dvs. blå, röd, grönt och nära infrarödstrålning (NIR). Det synliga ljuset har våglängden 

400-700 nm och NIR har en våglängd på 750-1400 nm. Det synliga ljuset är bra när man 

skapar naturliga bilder av jordytan, kartläggning av vägar och bebyggelse, medan NIR 

används ofta till att kartlägga vegetation (Ågren et al. 2013).  

2.2 Landsat satelliterna 

Landsat 7 satelliten är statlig ägd (amerikansk) och blev uppskjuten den 15 april 1999. Det 

innebär att sensorn är utrustad med ytterliga funktioner som gör att satellitens sensor blir mer 

mångsidigt och effektivare för studier av globala förändringar, marktäcksuppföljningar och 

utvärderingar. Det innebär även att Landsat 7 kan kartlägga ett större område än sina tidigare 

generationer (NASA 2016a).  

Landsat 8 utvecklades genom ett samarbete mellan NASA och U.S. Geological Survey 

[USGS]. Satelliten skickades upp den 11 februari år 2013 och är den senaste satelliten i 

Landsatfamiljen. Satelliten har två vetenskapliga instrument, Operational Land Imager (OLI) 

och termisk infraröd sensor (TIRS) (NASA 2016b). I tabell 1 och 2 står det vilka olika band, 

våglängder och upplösning som satelliterna Landsat 7 och Landsat 8 använder sig av. 
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Tabell 1. Visar band och våglängder för Landsat 7, tagen från USGS (2016).  

Landsat 7 Våglängd i mikrometer Upplösning (m)  

Band 1 – Blå 0,45-0,52 30  

Band 2 – Grön 0,52-0,60  30 

Band 3 – Röd 0,63-0,69 30 

Band 4 – Nära infraröd  0,77-0,90 30 

Band 5 – SWIR 1 1,55-1,75 30 

Band 6 – TIR  10,40-12,50 60 

Band 7 – SWIR 2 2,09-2,35 30 

Band 8 – Pankromatisk 0,52-0,90  15 

 

Tabell 2. Visar band och våglängder för Landsat 8, tagen från USGS 2016. 

Landsat 8 Våglängd i mikrometer Upplösning (m) 

Band 1 – Kust/Aerosol 0,43-0,45 30 

Band 2 – Blå 0,45-0,51 30 

Band 3 – Grön 0,53-0,59 30 

Band 4 – Röd 0,64-0,67 30 

Band 5 – Nära infraröd 0,85-0,88 30 

Band 6 – SWIR 1  1,57-1,65 30 

Band 7 – SWIR 2 2,11-2,29 30 

Band 8 – Pankromatisk 0,50-0,68 15 

Band 9 – Cirrus 1,36-1,38 30 

Band 10 – Termisk Infraröd (TIRS) 1 10,60-11,19 100 

Band 11 – Termisk Infraröd (TIRS) 1 11,50-12,51 100 

 

2.3 Tidigare studier  

Henits et al. (2016) har gjort en förändringsstudie över Bochum i Tyskland genom att använda 

multitemporal (flera tidsserier) Landsat TM (Thematic Mapper) data. De 40-åriga Landsat 

tidsserierna gör att det är möjligt att kontinuerligt kartlägga och undersöka markanvändnings-

förändringar. Genom att använda bilder från två datum för klassificeringsanalysen, kunde de 

förbättra klassificeringens noggrannhet av monotemporala (enkel tidsserie) tillvägagångsätt 

för varje årtal och även minska problemen med missklassificering mellan bar land eller 

ogenomträngliga ytor och olika typer av täckt vegetation.  

Användningen av fjärranalyserad data från olika säsonger har visad sig vara användbart för att 

förbättra noggrannheten för klassificeringen. Speciellt när det gäller klassificering av 

växtlighet. Vid urbana studier har forskare använt sig av multitemporala bilder för att härleda 

en urban mask. Kartläggning av markförändringar är den vanligaste tillämpning av 

fjärranalys. Många klassificerare har utvecklats och testats för marktäckningsklassificeringar, 

som exempel maximal sannolikhet (maximum likelihood), beslutträd (decision trees), 

stödvektormaskin (support vector machines) och neurala nätverk (neural networks) (Henits et 

al. 2016) 

Två par av multitemporal molnfria Landsat TM bilder valdes ut över Bochum, det första paret 

valdes från 1:a maj och 9:e juni 1986 och det andra paret valdes bilderna från 4:e juni 2010 

och 20:e april 2011. Bilderna var klassificerade separata genom att använda 

klassificeringsalgoritmen "maximal sannolikhet". Den genomsnittliga noggrannheten för maj 
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1986 blev 77,1 % och för juni blev det 75,4 %. Medan den genomsnittliga noggrannheten för 

klassificeringen för 1986 blev 82,1%. För juni 2010 blev noggrannheten 81,4 % medan för 

april 2011 blev det 77,9 %. Den genomsnittliga noggrannheten för klassificeringen av 

2010/2011 blev 88,2 % (Henits et al. 2016).  

Förändringsdetekteringen för att jämföra och bestämma förändringar i olika landskapstyper 

gjordes genom att använda post-klassificering. Andelen av den urbana arean hade ökat från 

55,3 % till 61,1 % mellan åren för hela arean. Jordbruket har däremot minskat med 3 %, även 

den bara marken hade minskat från 3,6 % till 0,2 %. Skog och vatten var nästan helt 

oförändrade mellan åren 1986 – 2011 (Henits et al. 2016).  

Länsstyrelsen i Dalarnas och i Gävleborgs län har samarbetat för att genom en satellitbaserad 

metodik identifiera vegetationsförändringar i våtmarkerna för att finna områden med 

förändringar. De har använt sig av satellitdata ifrån Landsat TM/ETM för att utföra 

förändringsanalyserna.  

 

Undersökningens område är i både i Dalarnas och i Gävleborgs län. Unikt för den här studien 

är att förändringsanalys har genomförts i tre olika tidsepoker mellan åren 1986-1999, 1999-

2007 och 1986-2007. Övervakningen består av sju olika steg, nämligen förarbete, preparering, 

basklassning, förändringsanalys, utvärdering, resultatsammanställning och slutleverans (Hahn 

et al. 2015).  

 

Resultat av förändringsanalysen visar att förändringsindikationerna i områdena inte fördelar 

sig jämt över undersökningsområdena. Dalarna har en lägre andel förändrat myr jämfört med 

vad de södra delarna av Gävleborg har. Med hjälp av flygbildstolkning och fältbesök har alla 

ingrepp och orsaker som syns i ytorna inom en buffertzon på 500 meter dokumenterats. Det 

som var mest relevanta för utvärderingsyta var framförallt dikning, sedan var det hygge, 

ungskog, vattennivåreglering och upphörd slåtter (Hahn et al. 2015). 

   

Studien visar att det finns både likheter och skillnader när de olika analyserade tidsperioderna 

jämförs. Våtmarksarealen för åren 1999-2007 hade en förändringsindikator på ca 1,2 %, vilket 

är en förändring på ca 6400 ha myrmark. I Dalarnas län motsvarar förändringsindikationen på 

ca 4400 ha och ca 2000 ha motsvarar indikatorn för Gävleborgs län. Mellan åren 1986-1999 

visade förändringsanalysen att ca 6400 ha har förändrats, det motsvarar en förändring på 1,6 

%. Förändringsindikationen utgjordes i Dalarnas län till ca 4400 ha, medans i Gävleborgs Län 

visades det att det var 2000 ha (Hahn et al. 2015). 

 

För perioden 1986-2007 blev det en förändring på ca 1,4 %, det motsvarar en förändring på 

5500 ha. Där Dalarnas län utgjordes en förändringsindikation på 3000 ha och för Gävleborgs 

län var det 2200 ha. Förändringar som har upptäckts är relativa och inte absolut, det kan 

därför ha lägre andel i förändringen än vad varje enskild 10-årsperjod har (Hahn et al. 2015). I 

figur 1 finns förändringskarta för myrarna uppdelade i länen och åren.  

 

Syftet och styrkan med metoden är att den visar områden med snabba och tydliga 

förändringar i våtmarkerna. Studien över identifiering av myrområden som förändras ger ett 

användbart underlag, som kan användas i arbeten som bland annat Länsstyrelsen och andra 

myndigheter gör (Hahn et al. 2015).  
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Figur 1. Förändringskarta visar förändrade andelar myr uppdelad i län. Tagen från Länsstyrelsen. 

 

2.4 Ekosystemtjänster 

Forskning om ekosystemtjänster har ökat det senaste decenniet. Även besluttagares och 

allmänhetens medvetenhet av det ekonomiska värdet av varor och tjänster som ekosystem-

tjänsterna bidrar med har ökat (de Araujo Barbosa et al. 2015). Tillvägagångsätt och 

värderingsinsatser för ekosystemtjänsterna har förändrat diskussionen för bland annat 

naturvård och naturresursförvaltning (de Groot et al. 2009).   

Människor som lever i urbana miljöer är beroende av naturliga ekosystem. De naturliga 

elementen i urbana områdena har bevisats vara fördel för samhället. Det inkluderar materiella 

och andliga aspekter som är relaterat positivt till människors välbefinnande och komfort. Men 

framför allt positivt för människors fysiska och psykiska hälsa (Wang et al. 2014).  

Ekosystemtjänster kan definieras som produkter och tjänster som kommer ifrån naturens 

ekosystem och bidrar till människans välbefinnande (Naturvårdsverket 2016a). Ekosystem-

tjänster kan vara bland annat växter som renar luften och dämpar buller, maskar och bakterier 

som gör jorden odlingsbar. Den ger även människan hälsa och livskvalité. Även om 

ekosystemtjänsterna är grunden till människors välfärd är de ofta osynliga i många 

samhällsbeslut. Människor använder även kulturella tjänster för rekreation eller för 

upplevelser (Naturvårdsverket 2016b).   

Att definiera och klassificera ekosystemtjänster är svårt och metoder för att kvantifiera och 

värdera ekosystemtjänster diskuteras. Grundläggande är att det finns tre värdedomäner i 

egenskap av ekologi, sociokultur och ekonomi. Ekologiska värden omfattar systemets 
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hälsostatus och mäts med ekologiska indikatorer som mångfald och integritet. Sociokulturella 

värden inkluderar den vikt som människor ges till, till exempel den kulturella identiteten och 

vilken grad som den är relaterad till ekosystemtjänsterna. Två sorters värderingar erkänns i 

ekonomisk litteratur, användningsvärde och icke-användningsvärde. Användningsvärden 

omfattar direkta värden på konsumtionsanvändning, exempel fisk, timmer och andra resurser 

som tillhandahålles från ekosystem. Icke-användningsvärden är de värden som relaterar till 

rekreation och estetisk uppskattning (de Groot et al. 2009). 

Ekosystemtjänsterna av städernas infraktstruktur av växlighet har inte bara betydelsefulla 

fördelar för komfort inomhus, utan har även ekonomiska fördelar för att minska energi och 

sjukvårdskostnader. Urban växlighet anses vara en viktig tjänst för bullerdämpning. 

Lövverken på träd och buskar fungerar liknande som ljudabsorberande väggar. När ljud 

passerar träden och buskarna absorberar löven en del av energin från ljudet vilket leder till 

bullerdämpning. Infrastrukturen av stadens växlighet bidrar även till ett brett utbud av 

livsmiljöer, som kan stödja en rad olika arter som exempel fåglar. Natursköna landskap 

erbjuder trivsam visuell vy som hjälper människor att klara av stress eller ångest. Byggnader 

med synliga naturliga element eller vyer genom fönster stimulerar människors 

koncentrationsförmåga (Wang et al. 2014).  

2.4.1 Ekosystemtjänstvärden  

Ekosystem är viktiga för samhället i många dimensioner. Att uttrycka värdena av 

ekosystemtjänster i pengarvärde är ett viktigt verktyg för att öka medvetenheten och 

betydelsen av ekosystem och mångfald till beslutsfattare. I databasen The Ecosystem Service 

Valuation Database (ESVD) finns det mer än 1350 olika värdeuppskattningar för 

ekosystemtjänster. I tabell 3 finns några av de ekosystemvärdarna från databasen som 

användes i studien. Databasen möjliggör systematisk datainmatning, bearbetning och analys 

av monetär uppskattning av ekosystemtjänsternas värden från olika biom på ett sätt som är lätt 

att använda av olika slutanvändare. I datasatsen har värdena standardiserades till allmänna 

metriska värden för 2007 till internationell dollar per hektar per år (Int$/ha/year). Där Int$ 

motsvarar 1 USD (de Groot et al. 2012).  

Tabell 3. Värden för de biom som används i rapporten är i 2007 års prisnivå  

Biom Uppskattat värde (Int$/ha/year) 

Floder och sjöar  15 

Skog  58 

Öppen mark  32 
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2.4.2 Ekosystemtjänster och fjärranalys  

Fjärranalys har en viktig betydelse för studier av den komplexa miljön, dvs. samarbeten 

mellan naturliga och samhälleliga system. Allmänt används fjärranalys för att kvantifiera och 

kartlägga ekosystemegenskaper, funktioner och uttyda ekosystemprocesser genom en 

kombination av befintliga instrument och data. Lämplig integration av fjärranalysteknologi till 

ekosystemtjänster koncept och bruk leder till praktiska potentiella fördelar för att skydda 

biologisk mångfald och hållbar användning av jordens naturresurser (de Araujo Barbosa et al. 

2015). 

Många viktiga ekonomiska tjänster såsom produktion av råmaterial och matförsörjning går 

inte att värdera och fastställa tillräckligt endast med fjärranalys, utan det kan vara nödvändigt 

att koppla den spektrala informationen till andra tillgängliga datauppsättningar. Fjärranalys 

som används vid bedömning och värdering av ekosystemtjänster är fortfarande beroende av 

marktäckningsdata som används som ersättare för den faktiska ekosystemtjänsten (de Araujo 

Barbosa et al. 2015). 
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3 Metod 
 

3.1 Förbearbetning 

Metod som tillämpas är bilddifferentiering (image differencing). Det här innebär att bilder 

tagna vid olika tidpunkter relateras till varandra genom att subtrahera den ena bilden från den 

andra. Förutsättningen är att de två bilderna har samma radiometriska egenskaper. Det kan 

uppnås genom att normalisera dvs. radiometriskt korrigera bilderna. Det finns två olika sätt att 

korrigera bilden: relativ radiometrisk korrigering och absolut radiometrisk korrigering (Jensen 

2005). 

Relativ radiometrisk korrektion (relative radiometric correction) är minimering av 

atmosfärisk försvagning, som kan vara möjligt genom att använda flera olika utseende från 

samma objektets olika utgångspunkt eller genom att se på samma objekt genom att använda 

objektets olika spektrum. Målet är att försöka ha samma information från olika utseende eller 

de olika banden genom att upphäva den atmosfäriska effekten (Jensen 2005).  

Genom användning av en atmosfärisk modell i samband med att stå på en plats (in situ) 

erhåller man atmosfäriska mätningar för av att fånga tiden av fjärranalysens data. Den 

atmosfäriska modellen kan sedan bli finjusterad genom att använda den lokala 

tillståndsinformationen. Den här metoden refereras som absolut radiometrisk korrigering 

(absolute radiometric correction) (Jensen 2005). 

Sammanslagningen av de två bilderna resulterar i positiva och negativa värden i områden där 

det har blivit förändring. I de områden som får värdet noll har ingen förändring skett. 

Resultatet blir lagrat i en ny förändringsbild (Jensen 2005).  

Relativ radiometrisk korrigering användes i examensarbetet för normaliseringen av 

satellitbilderna.  

3.1.1 Panskärpning 

De olika banden för satellitbilden sattes ihop i PCI Geomatica genom att importera de olika 

banden till en fil. Alla band som hade samma upplösning sattes ihop för att skapa en enhetlig 

satellitbild med upplösning på 30 m.  

För att få en bättre upplösning av satellitbilden genomfördes panskärpning m h a Pansharp2-

funktionen, där band 8 med upplösning på 15 m användes som referens till de övriga banden. 

Se resultat i stycke 4.2.2 Pansharp.  

Pansharp2 High Performance Image Fusion skapar en högupplöst färgbild genom att slå ihop 

en svart och vit pankromatisk kanal och multispektrala färgkanaler. Pansharp kan 

sammansätta bilder från samma typ av sensor eller från olika sensorer. Verktyget framställer 

ett överlägset resultat på slipning samtidigt som de spektrala egenskaperna bevaras hos de 

ursprungliga bilderna (Zhang 2002).  

3.1.2 Bildbeskärning 

För att minska områdets storlek på satellitbilderna och i och med det få en mer hanterbar bild 

användes verktyget Clipping/Subsetting. I verktyget gjordes en röd ruta över tätorten Karlstad 

och sparades i ny fil. För att ingen information ska förloras klipptes hela rasterfilen med alla 

de tillhörande banden och sparades i en ny fil med PCIDSK (pix) format, se figur 2. 
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Klippningen användes sedan som mall för den andra satellitbilden genom att använda 

verktyget Clipping/Subsetting. Det gjordes genom att ändra definitionsmetod (Definition 

Method) till välja en fil (Select a File), här valdes den första klippta satellitbilden som 

referens. Resultatet av klippningarna kan ses i figur 6 och 7, i Resultat 4.1.3.  

  

Figur 1. Inställningar för bildbeskärning av satellitbild. 

 

3.1.3 Relativ radiometrisk korrigering 

För att kunna genomföra bilddifferentiering behöver satellitbilderna normaliseras. Det görs 

genom att använda relativ radiometrisk korrigering av satellitbanden.  

Korrigeringen gjordes genom att ett nytt bitmap-lager skapades i satellitbilden från 2015. 

Områden ska väljas som har så små förändringar som möjligt över tid. Det innebär att vägar, 

skog och hustak kan användas. Områdena valdes genom att jämföra båda satellitbilderna med 

varandra och ta ut platser som har förändrats lite som möjligt under åren. Ett markanvänd-

ningslager laddades ner för att kontrollera vad för slags markanvändningsområde det var i 

området. Sedan ritades olika polygoner ut på de platser som var relevanta genom att använda 

verktyget New shapes. De utvalda områdena kan ses i figur 8 i resultat 4.1.4 Relativ 

radiometrisk korrigering, normalisering. 
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3.2 Förändringsanalys  

Efter normaliseringen användes verktyget Change Detection, se figur 3. Verktyget använder 

sig utav algoritmen A-B, viket innebär att A är original rastret från 2015, helt oförändrat 

medans B är det normaliserade rastret. För att normaliseringen ska fungera måste 

satellitbilderna innehålla samma antal band. Varje satellitbild innehåller de fyra banden, blå, 

grön, röd och NIR. Resultatet av förändringsanalysen blir en rasterbild där färgerna blir 

falska.  

3.3 Klassificering  

Rasterbilderna klassificerades med klasserna skog, vatten, bebyggelse och öppen mark. Det 

gjordes genom att lägga till två nya rasterfiler (med 8 bitar) i det befintliga rastret. En av 

lagerna användes som tränings lager (Classification Training Areas) för att markera de olika 

platserna med olika färger. Markerade många olika pixlar som klassades i samma områdestyp.   

Klassificeringen (Image Classification) utfördes genom att använda verktyget Supervised. 

Träningsplatser (Training sites) är områden i bilden som presenterar markklasserna som 

definieras. Programmet undersöker pixelvärdena som är markerade för varje klass i 

träningsplatsen för att sammanställa en statisk signatur för varje klass.  

Träningssignaturerna servar som tolkningsnyckel för varje pixel i bilden. Pixlarna i bilden 

jämförs med signaturerna och sedan klassificeras bilden (PCI Geomatics 2017). 

För klassificeringen användes inställningen maximal sannolikhet.  

Det är många fler landklasser som kan urskiljas i bilden. De klasserna som inte var av intresse 

för studien fick ett nollvärde i klassificeringen. I resultat 4.3 går resultatet av klassificeringen 

att se.  

3.4 Noggrannhetsbedömning 

En konfusionmatris användes för att kontrollera noggrannheten av klassificeringen. 

Noggrannhetsrapporten skapades vid klassificeringen genom att bocka i visa rapport. 

Resultaten som skapades av rapporten kontrollerades och konfusionmatrisen gicks igenom 

noggrant. Kappakoefficienten kontrollerades. Värdet var högre än 0,6. 

Figur 2. Inställningarna för förändringsanalysen. 
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En hög kappakoefficient visar på att mätningarna/bedömningarna stämmer överens med 

varandra (Gunnarsson 2017). 

Tabell 4. Värdering av kappakoefficienten. 

Kappakoefficient Styrkan  

<0,20 Ingen eller mycket svag 

0,21-0,40 Svag 

0,41-0,60 Skaplig  

0,61-0,80 God 

0,81-1,00 Mycket god 
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4 Resultat  
 

4.1 Förbearbetning 

4.1.1 Pansharp  

Efter kantskärpning får bilden en pixelupplösning på 15 m. I figur 4 och 5 kan skillnaderna 

före och efter användningen av verktyget Pansharp2 ses.  

 

Figur 3. Vänstra bilden har en upplösning på 30 m och den högra har en upplösning på 15 m för 2002. 

 

Figur 4. Bilden till vänster har en upplösning på 30 m och den till höger har en upplösning på 15 m för 2015. 
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4.1.2 Bildbeskärning  

Resultatet av bildbeskärningarna av satellitbilderna.  

 

Figur 5. Karlstads tätort år 2002. 

 

Figur 6. Karlstads tätort år 2015. 
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4.1.3 Relativ radiometrisk korrigering, normalisering  

 

Figur 7. Röda markeringar visar de valda områdena i bilden från 2015. 

Områden som valdes (se figur 8) i bitmap-lagret var bland annat: 

• Mörkt vatten  

• Barrskog  

• Hustak  

• Karlstads gamla flygplats 

För att kunna jämföra de olika satellitbanden transformerades alla band till en ny fil. 

Bitmaplagret som har skapats användes som en mask för att få ut den linjär regression för 

banden. Det kontrollerades att korrelationskoefficienten var högre än 0,9. Koefficienten 

kontrollerades för varje band genom att titta på punktdiagrammen (scatter plot) för de olika 

satellitbanden, se figur 9. Det här gjordes för alla band som skulle användas för att genomföra 

normaliseringen. Banden jämfördes med varandra från de olika årtalen.  
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Figur 8.  Ett exempel på ett punktdiagram. 

Formeln 𝑌 = 𝑏𝑋 + 𝑐  användes i rasterkalkylatorn för att få en normaliserad bild. Där X 

motsvarar det bandet som användes från 2015. Se tabell 5 för de linjära regressionerna för de 

olika banden. Fyra nya rasterfiler skapades för att spara resultaten ifrån rasterkalkylatorn. 

Raster kalkylatorn användes för att korrigera den radiometriska och minska den atmosfäriska 

påverkningen av bilden. Korrektionen gjordes i rasterkalkylatorn genom att använda de linjära 

regressionerna för de olika banden, se figur 10. Efter uträkningarna lades alla band ihop till en 

satellitbild. 

Tabell 5. De linjära regressionerna. 

Banden  Linjär regression 

Blå 0,02x-66,52 

Grön 0,02x-64,08 

Röd 0,02x-70,74 

NIR 0,01x-28,95 
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Figur 9. Rasterkalkylatorn, uträkning för band 4. 
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4.2 Förändringsanalys 

4.2.1 Klassificering 

Klasser har definierats genom att linjer och polygon har ritats ut på ett träningslager på 

satellitbilden, se figur 11 och 12 för de valda områdena.  

 

Figur 10. Valda områden för klassificeringen av 2002.  

 

Figur 12. Valda områden för klassificering av 2015.  
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Figur 13 visar resultatet av klassificeringen som genomfördes av maximal sannolikhet av 

2002, medans i figur 14 visas resultatet av 2015.  

 

Figur 11. Klassificering av satellitbilden från 2002. 

 

Figur 14. Klassificering av satellitbilden från 2015. 
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4.2.2 Noggrannhetsbedömning  

I tabell 6 och 7 redovisas resultatet av noggrannhetsbedömningen för klasserna skog, vatten, 

bebyggelse och öppen mark. Varje kolumn visar värdena i procent av varje klass. Även 

procenten för den genomsnittliga noggrannheten och kappa koefficienten går att se, under 

tabellerna.  

Tabell 6. Resultatet av konfusion matrisen från 2002, resultatet redovisas i procent. 

Klass Skog Vatten Bebyggelse Öppen mark 

Skog 94,42 1 0,64 3,93 

Vatten 1,39 95,34 2,57 0,70 

Bebyggelse 0 0,38 98,87 0,75 

Öppen mark 0 0 6,57 93,43 

 

Genomsnittlig noggrannhet = 95,52 % 

Kappa koefficienten = 0,92 

Tabell 7. Konfusion matrisen för 2015 klassificeringen, resultatet redovisas i procent.  

Klass Skog  Vatten Bebyggelse Öppen mark 

Skog 94,32 1,08 1,92 2,69 

Vatten 0,23 92,13 7,60 0,05 

Bebyggelse 0 0 98,25 1,75 

Öppen mark 0,42 0 2,12 97,45 

 

Genomsnittlig noggrannhet = 95,54 % 

Kappa koefficienten = 0,91 

4.3.3 Intressanta ytor av klassificeringen 

Några intressanta områden där förändring kan ses tydligt plockades ut. För båda 

klassificeringarna finns det en del vattenpixlar som har blivit feldefinierade. I figur 15 visas 

området Välsviken. Där finns en tydlig förändring på markanvändningsområde, från skog till 

bebyggelse. 

 

Figur 12. Välsviken, förändring från 2002 – 2015. 
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Vid Stockfallet har en del förändringar skett, nya bostäder har uppkommit där det tidigare har 

varit skog. Förändringarna som skett mellan åren kan ses i figur 16.  

 

Figur 13. Visar förändringar vid stockfallet 2002 – 2015. 

Vid Karlstads gamla flygplats har det uppkommit nya byggnader, marken där har bytt 

användningsområde från öppen mark till bebyggelse, se figur 17. 

 

Figur 14. Område vid Karlstads gamla flygplats. 

  



28 

 

Bergvik köpcenter har expanderats mellan åren 2002-2015. Utvecklingen av köpcentret går 

att se i figur 18. 

 

Figur 158. Bergviks köpcenter från 2002 – 2015. 

4.3 Beräkningar av ytor 
Tabell 8 och 9 finns resultatet av antalet pixlar för varje klass från klassificeringarna. Även 

arean beräknat från pixlarna finns att se i tabellerna. 

Tabell 8. Antalet pixlar för varje klass och areaberäkning från 2002. 

Klass Pixlar  Area (ha) 

Skog 197 096   4435 

Vatten 120 587     2713 

Bebyggelse 86 054   1936 

Öppen mark 128 257 6288  

 

Tabell 9. Antalet pixlar för varje klass och areaberäkning från 2015. 

Klass Pixlar   Area (ha) 

Skog 151 907 3418 

Vatten 113 722 2559 

Bebyggelse 129 389  2911 

Öppen mark 136 976 3082 

 

Skillnaden mellan 2002 – 2015  

Skog: 3418-4435 = -1017 ha 

Vatten: 2559-2713 = -154 ha 

Bebyggelse: 2911-1936 = 975 ha 

Öppen mark: 3082-2886 = 196 ha 
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4.4 Beräkning av värde av ekosystemtjänster 
Här beräknas skillnad av resultatet från klassificeringen med värdena för ekosystemtjänsterna. 

Värden för ekosystemtjänsterna är tagna från tabell 3. 

Skog: -1 17*58 = -58 986 Int$/ha/år 

Vatten: -154*15 = -2310 Int$/ha/år 

Öppen mark: 196*32 = 6272 Int$/ha/år 

 

Totalt ekosystemvärde som har försvunnit runt om i Karlstad är 61 296 Int$/ha/år, medan 

ekosystemvärdet på öppen mark har ökat med 6272 Int$/ha/år. 
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5 Diskussion 
 

Det har skett en del marktäckes- och markanvändningsförändringar runt om i Karlstads tätort. 

Runt Välsviken har det kommit nya byggnader under de 13 åren vilket betyder skog har 

försvunnit från området. Köpcentret Bergvik har expanderat en del mellan 2002-2015, vilket 

som har lett till markanvändningsförändring i området, där skog och öppen mark har 

försvunnit. Bredvid den gamla flygplatsen har ett nytt bostadskvarter byggts upp. Även vid 

områdena Stockfallet och Campus har fler byggnader byggts.   

Klassificeringen av de olika biomen i rapporten är generell, det betyder att alla slags 

ekosystemvärden som finns i Karlstad inte finns med i analysen. I analysen har inte trädgårdar 

tagits hänsyn till, det innebär att många platser där det är klassificerat som byggnader kan 

även träd, buskar och gräs finnas. Där försvinner en del värden som hör till ekosystemvärden.  

Klassificeringen av satellitbilden från 2002 har fått en del felklassificerade pixlar. Framför allt 

har öppen mark det lägsta resultatet av noggrannheten för 2002. Det kan bero på att det är 

svårt att urskilja exat vad som är öppen mark, och kvalitén på satellitbilden har betydelse med. 

Sunstatjärnet har blivit felklassificerat som skog och öppenmark för 2002 vilket är felaktigt. 

Att det har blivit så kan bero på att när satellitbilden togs var tjärnet ganska grönt, sannolikt 

beroende på algblomning, vilket gör det svårt att klassificera platsen som vatten. 

För noggrannheten av 2015 var det vatten som fick lägst procent. Att 154 ha vatten har 

försvunnit mellan åren i Karlstad är orealistisk. Mer sannolikt är att pixlar har blivit 

felklassificerade, eftersom många mörka pixlar på marken har blivit feldefinierade som vatten 

när det ska vara skog eller byggnader. 

Totalt har det försvunnit 1017 ha skog. I studien har både löv- och barrskog är generaliserad 

till skog, som antagligen inte ger ett rättvis ekosystemvärden på skogen som finns i området. 

Bebyggelsen i studien innehåller alla hårdytor som vägar, parkeringar och hus. Bebyggelsen 

har ökat med totalt 975 ha i området runt Karlstad. Hade varit intressant att använda sig av 

vektordata för att plocka ut endast byggnader som bebyggelse för att få en bättre uppfattning 

på exakt hur många hektar som byggnader har expanderas med. Att öppen mark har ökat med 

196 ha låter rätt mycket. En källa att det har blivit ett högt värde är att det är svårt att definiera 

öppen mark från satellitbilden, det kan ha lett till att en del mark i Karlstad har fått en felaktig 

klassning, samt att en del skog som huggs ned blir till öppen mark.  

Även om det går att räka ut ekosystemvärden på de olika biom som har försvunnit i Karlstad, 

går det inte att se exakt vilka ekosystem som har påverkats med hjälp av fjärranalys. För att 

kunna se det behövs annan information på data än vad satellitbilderna ger. Även de globala 

värdena på ekosystemtjänsterna skulle säkert kunna ändras till mer lokala standarder. 

Exempelvis skulle den svenska befolkningen kanske värdera skogen mer än vad de globala 

värdena återspegla. Medans ett land som har vattenbrist skulle värdesätta ekosystemtjänsterna 

för vattnet högre.  

I framtiden skulle det kunna bli viktigare att göra förändringsanalyser över ekosystemtjänster. 

För att ta vara på ekosystemtjänsterna och få en bättre infrastruktur av växter i den urbana 

miljön. Men även få en bättre uppfattning hur staden utvecklas är förändringsanalysen ett bra 

verktyg.  
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6 Slutsats 
 

Marktäckes- och markanvändningsförändringar runt om i Karlstads tätort går att upptäcka och 

klassificeras med hjälp av fjärranalys. Det går att se tydligt att mycket av marken som har 

förändrats är skogsområden och även en del öppna platser. De största förändringarna har skett 

i utkanten av Karlstad. 

När staden utvecklas försvinner en del av ekosystemtjänsterna för invånarna. Skog motsvarar 

ett ekosystemtjänstvärde på 58 986 Int$/ha/år som Karlstads invånare har förlorat. Det 

motsvarar en minskning på 30 % av skogen mellan åren. Vattnet har ett värde på 2310 

Int$/ha/år, som motsvarar en förminskning på 0,6 %. Totalt värde på 61 238 Int$/ha/år av 

ekosystemvärden har minskat runt om i Karlstad. Medans den öppna marken har ökat med ett 

ekosystemvärde på 0,7 %, som motsvarar ett värde 6272 Int$/ha/år. Totalt har byggnader ökat 

med 33 % i det studerade området.  

I urbana miljöer är invånarna beroende av naturliga ekosystem, som har betydelse för 

människors fysiska och psykiska hälsa. När skog och öppna marker försvinner runt om i 

staden försvinner en del av de naturliga ekosystemtjänsterna. Det gör att det är viktigt med 

infraktstruktur av växligheter i Karlstads tätort. De natursköna landskapen erbjuder invånarna 

en naturskön vy. När de byggs nytt i utkanten av Karlstad kommer en del av de natursköna 

vyerna att försvinna och invånarna som bor i centrala Karlstad kommer få längre avstånd till 

skogen. Men infraktstrukturer av stadens växter bidrar till ekosystemtjänster även i staden. 

Växterna bidar till ett stort utbud av olika livsmiljöer och fungerar även som bullerdämpning i 

städerna. Finns en del parker i staden där invånarna kan gå till för att få rekreation. Det 

betyder att Karlstads invånare fortfarande kommer ha tillgång till de naturliga ekosystem-

tjänsterna i staden. Däremot kommer de natursköna vyerna minska i ytterkanterna av staden 

med tiden, då Karlstad expanderas.  
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