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Förord  

Sverige består av mycket vatten, i form av hav, sjöar och vattendrag. Det 

ger oss en sammanlagd strandlinje på flera hundra tusen kilometer, 

längs med både kust, öar och inlandsvatten.  

Det finns flera skäl till att följa utveckling i strandnära lägen. SCB:s 

uppgifter om strandnära bebyggelse används bland annat för 

uppföljning av hur strandskyddet tillämpas i olika delar av landet, via de 

två nationella miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Hav i balans 

samt levande kust och skärgård. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det 

intressant att följa utvecklingen för öar som kräver båttransport till 

fastlandet. Där kan statistiken användas för att beskriva utvecklingen i 

områden med begränsad tillgänglighet till övriga landet. Det finns även 

ett stort allmänintresse för basuppgifter om kust, stränder och öar. Det 

ger en grundläggande kunskap om Sveriges geografi och de många öar, 

sjöar, vattendrag och kustområden som utmärker det svenska 

landskapet.  

Den här rapporten avser att ge en sammanställning av markanvändning 

i strandnära lägen 2020, samt att beskriva förändringar över tid. Den 

officiella statistiken omfattar basuppgifter om geografin kring vatten 

och stränder, samt bebyggelsen i dess närhet. I en vidare mening 

handlar markanvändning om människans utnyttjande av marken för fler 

ändamål och innefattar aspekter kring både ägande och brukande. För 

att ge en mer heltäckande bild av Sveriges strandnära zon har rapporten 

kompletterats med statistik över markslag, skyddad natur, markägare 

och strandnära befolkning. Det är uppgifter som har beräknats särskilt 

för rapporten och är därmed inte officiell statistik.  

Statistik om hela Sveriges markanvändning redovisas av SCB under 

rubriken Markanvändningen i Sverige1. Den statistiken är nedbruten på 

de regionala nivåerna län och kommuner, men det görs ingen separat 

redovisning av strandnära lägen.  

Rapporten har utarbetats inom sektionen Samhällsbyggnad och turism 

på SCB.  

 

 

1 www.scb.se/mi0803  

Strandskydd 
Sveriges strandskydd regleras i 
Miljöbalkens sjunde kapitel. 
Det avser samtliga stränder vid 
hav, insjöar och vattendrag, 
oavsett storlek. Strandskyddat 
område är vanligtvis en zon på 
100 meter från strandlinjen, 
både på land och i vatten. 
Lokala avvikelser förekommer. 
Skyddet reglerar förändring av 
bebyggelse och andra åtgärder 
som kan skada växt- och 
djurliv. 

SCB:s statistik beskriver inte 
det verkliga strandskyddet, 
eftersom det saknas 
rikstäckande data över 
strandskyddat område med 
lokala bestämmelser och 
avvikelser.  

SCB:s strandzon avser ett 
område på konsekvent 100 
meter från strandlinjen. Endast 
det vatten som är så stort att 
det redovisas som ytor i 
Lantmäteriets data ingår i 
beräkningen. Det innebär att 
SCB:s statistik saknar 
uppgifter om: 

- Smala vattendrag  

- Lokala bestämmelser 
och avvikelser från 
generella 
strandskyddsregler 

SCB:s statistik kan användas 
för en ungefärlig uppskattning 
av utvecklingen i 
strandskyddszon. För exakta 
uppgifter, särskilt på lokal nivå, 
krävs mer detaljerade data.  

http://www.scb.se/mi0803
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Sammanfattning  

En fjärdedel av Sveriges territorium utgörs av vatten. Havsvattnet är 

vattenarealen mellan Sveriges kustlinje och den territoriella gränsen i 

de hav som omgärdar Sverige. Den har en sammanlagd areal på mer än 

8 miljoner hektar, vilket är 15 procent av Sveriges hela territorium. 

Inlandsvatten i form av sjöar, dammar, kanaler och vattendrag omfattar 

4 miljoner hektar. Det motsvarar 8 procent av Sveriges totala areal.  

Sveriges sammanlagda strandlinje är mer än 426 000 kilometer lång. 

Den allra största delen, 88 procent, av strandlinjen gränsar mot 

inlandsvatten. Strandlinjen runt de fyra största sjöarna (Vänern, 

Vättern, Mälaren och Hjälmaren) utgör 2 procent av den sammanlagda 

strandlinjen. Längs med havet är strandlinjen drygt 11 000 kilometer. 

Det motsvarar 3 procent av Sveriges totala strandlinje. Havsöar ger 

ytterligare 33 000 kilometer strandlinje, vilket motsvarar 8 procent av 

den totala strandlinjen. 

Sverige har nästan 270 000 öar belägna i havsvatten och inlandsvatten. 

Norrbottens län har det största antalet öar, med nästan 35 000. De flesta 

öar är små till ytan. 71 procent av dem är mindre än 1 000 kvadratmeter 

samtidigt som 8 procent är större än 1 hektar. Landets största ö är 

Gotland, med en storlek på nästan 297 000 hektar. Samtliga av Sveriges 

10 största öar finns helt eller delvis i havsvatten. Sveriges största ö i 

inlandsvatten är Selaön, i Strängnäs kommun. 

Mer än hälften av den strandnära zonen utgörs av skogsmark. Andelen 

på 56 procent är dock betydligt lägre än andelen för hela riket, där 68 

procent är skogsmark. Åkermarken utgör 4 procent av den strandnära 

marken, vilket också är lägre än hela rikets andel. Den strandnära zonen 

har i stället en hög andel öppen mark. Den öppna marken, som består 

öppen våtmark och övrig mark med vegetation, utgör 35 procent av 

strandzonen. 50 procent av den havsnära marken är skogsmark. Det är 

en lägre andel än i hela strandzonen. Andelen åkermark och öppen 

mark är också lägre. I stället är andelen övrigt och hårdgjord mark högre 

i havsnära zon.  

Nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och 

biotopskyddsområden skyddar 16 procent av den strandnära zonen. 

Naturreservat står för 84 procent av skyddet i strandnära zon. 12 

procent är nationalparker och 3 procent är naturvårdsområden. 

Biotopskyddsområdena utgör mindre än 1 procent av den skyddade 

strandnära zonen. De olika skyddstyperna har samma proportioner i 

den strandnära zonen som i hela Sverige. Den havsnära zonen har en 

högre andel skydd, med 25 procent. En stor del av skyddet i den 

havsnära zonen är naturvårdsområden med syften kopplade till 

friluftsliv. 

Strandlinje 
Skiljelinje där vatten möter 
land. 

Strandnära 
Inom 100 meter från strandlinje 
mot hav eller inlandsvatten.  

Havsnära 
Inom 100 meter från strandlinje 
mot hav.  

 
 

Strandnära fakta 
2020 
 
Havsvatten areal 
8 miljoner hektar 

 
Sjöar och vattendrag, areal 
4 miljoner hektar 

 
Strandlinje 
426 000 kilometer 

 
Bebyggelsepåverkad 
strandlinje 
60 000 kilometer (14% av total) 

 
Strandnära byggnader 
1,3 miljoner (16% av total) 

 
Strandnära befolkning 
694 000 (7 % av total) 

 
Antal öar 
268 000 

 
Antal befolkade öar och utan 
fastlandsförbindelse via bro 
541 

 
Befolkning på öar utan 
fastlandsförbindelse via bro 
93 000 (0,9% av total) 
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Den strandnära marken ägs till 40 procent av privatpersoner. 

Näringslivet äger 25 procent och offentlig verksamhet 26 procent. 

Föreningar och trossamfund, där bostadsrättsföreningar och Svenska 

kyrkan ingår, äger 1 procent av den strandnära marken. I jämförelse 

med det totala markägandet i Sverige är proportionerna ungefär de 

samma i den strandnära zonen. Skillnaderna utgörs av att en lägre andel 

strandnära mark ägs av privatpersoner och näringsliv. I stället är en 

högre andel av den strandnära marken offentligt ägd.  

Mer än 60 000 kilometer av Sveriges strandlinje är påverkad av 

bebyggelse. Det motsvarar 14 procent av den totala strandlinjen. En 

bebyggelsepåverkad strandlinje innebär att det finns en byggnad inom 

100 meter från strandlinjen. Under 2020 ökade den 

bebyggelsepåverkade strandlinjen med 214 kilometer. 18 procent av 

ökningen berörde strandlinje mot hav.  

Fler än 1,3 miljoner byggnader är belägna inom 100 meter från vatten. 

Det är 16 procent av Sveriges samtliga byggnader. Mer än hälften av de 

strandnära byggnaderna är av typen komplementbyggnader, det vill 

säga garage, förråd, attefallshus och liknande. 35 procent är bostäder. 

Det totala antalet byggnader i Sverige har ungefär samma fördelning 

mellan byggnadstyper. Under 2020 tillkom det fler än 22 600 nya 

byggnader i strandnära lägen. 84 procent var av typen 

komplementbyggnader. Bostäderna utgjorde 7 procent av de nya 

byggnaderna.  

I genomsnitt finns det 3 byggnader per kilometer i strandområdet. I de 

bebyggelsepåverkade delarna är tätheten 22 byggnader per kilometer. I 

tätorter är tätheten 60 byggnader per kilometer och utanför tätorter är 

det 17 byggnader per kilometer bebyggt strandområde.  

2020 bodde knappt 7 procent av Sveriges befolkning inom 100 meter 

från vatten. Det motsvarar nästan 700 000 personer. Den strandnära 

befolkningen har en högre andel äldre och en lägre andel barn och unga 

jämfört med Sveriges totala befolkning. Störst är skillnaden för de som 

bor nära havsvatten.  

Sverige har 541 befolkade öar som saknar fastlandsförbindelse via bro. 

Det flesta är belägna i Sveriges kustområden. Vid utgången av 2020 var 

nästan 93 000 personer folkbokföra på de öarna. De flesta av öarna har 

en mycket liten befolkning. 411 öar hade färre än 10 invånare vid 

utgången av 2020. Under perioden 2010 till 2020 har antalet befolkade 

öar utan fastlandsförbindelse minskat med 37 öar.  
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Basuppgifter om vatten, 
stränder och öar 

En fjärdedel av Sverige är vatten 
Sveriges territorium omfattar nästan 53 miljoner hektar. Av det är en 

knapp fjärdedel vatten, fördelat på hav och inlandsvatten. Havsvattnet 

är vattenarealen mellan Sveriges kustlinje och den territoriella gränsen i 

de hav som omgärdar Sverige. Den har en sammanlagd areal på mer än 

8 miljoner hektar, vilket är 15 procent av Sveriges hela territorium.  

Inlandsvatten i form av sjöar och vattendrag omfattar 4 miljoner hektar. 

Det motsvarar 8 procent av Sveriges totala areal. Landets fyra största 

sjöar är Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. De har en 

sammanlagd areal på nästa 900 000 hektar. Det motsvarar 2 procent av 

Sveriges totalareal och 22 procent av landets hela areal för 

inlandsvatten.  

Diagram 1.1. Land- och vattenareal i Sverige, andel per kategori. 2021-01-01 

 

Källa: SCB 

  

landareal
77%

havsvatten
15%

inlandsvatten exkl de fyra 
stora sjöarna

6%

de fyra stora 
sjöarna

2%

Arealen för havsvatten och 
inlandsvatten utgör 
tillsammans den totala 
vattenarealen. 

Havsvattenareal 
Vattenareal mellan Sveriges 
kustlinje och 
territorialvattengränsen, 
exklusive den ekonomiska 
zonen. Vattenarealer på 
havsöar klassificeras som 
inlandsvatten i statistiken.  

Inlandsvatten  
Sjöar och vattendrag som inte 
utgörs av havsvatten. Omfattar 
de delar av det nationella 
territoriet som är täckt med 
ytvatten. Hit räknas även 
konstgjorda vattenarealer, som 
dammar och kanaler. 

Sjö  
Naturlig förekomst av 
stillastående inlandsvatten. En 
sjö har vanligtvis ett eller flera 
utlopp, men det finns sjöar 
som har flera utlopp eller som 
helt saknar utlopp. 

Vattendrag 
Strömmande inlandsvatten, till 
exempel floder, åar, bäckar och 
kanaler. 

Smala vattendrag 
I regel upp till sex meter breda, 
samt sjöar mindre än några 10-
tal kvadratmeter. Ingår inte i 
vattenarealen, utan räknas in i 
landarealen.  
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Tre havsområden vid Sveriges kust 
Utanför de havsarealer som ingår i Sveriges nationella territorium, finns 

Sveriges ekonomiska zon. Den omfattar totalt 7,4 miljoner hektar. 

Havsarealerna inom Sveriges territorium och i den ekonomiska zonen 

fördelas på tre havsområden. Det är Bottniska viken, Östersjön och 

Västerhavet. Östersjön omfattar mer än 9 miljoner hektar, Bottniska 

viken nästan 5,2 miljoner hektar och Västerhavet knappt 1,4 miljoner 

hektar. Havsområdena används bland annat vid redovisning av skyddad 

natur, eftersom skyddstypen Natura 2000 kan sträcka sig in i ekonomisk 

zon. 

Diagram 1.2. Areal i hektar per regionalt havsområde. Inklusive areal i Sveriges 
ekonomiska zon. 2021-01-01 

Källa: SCB 

Karta 1.2. Regionala havsområden 

Källa: Havs- och vattenmyndigheten 

0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000

Västerhavet

Bottniska viken

Östersjön

Hektar

Karta 1.1. Ekonomisk zon 
Havsområden där en nation 
kan nyttja rätten till resurser, 
som fiske, olja, med mera. 
Zonen sträcker sig som längst 
200 sjömil från den territoriella 
gränsen. Den får inte korsa en 
annan stats territoriella gräns.  
I delar av SCB:s statistik ingår 
vattenareal i den ekonomiska 
zonen (EEZ). Det gäller statistik 
över skyddad natur, eftersom 
den europeiska skyddstypen 
Natura 2000 kan vara belägen i 
ekonomisk zon. 

 
Källa: SCB, Lantmäteriet, 
Sjöfartsverket 
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Största sjöarna finns i 48 kommuner 
Av Sveriges 290 kommuner har 87 havsvatten inom sina gränser. 

Gotlands kommun har den största arealen havsvatten. Där utgör 

havsvattnet 79 procent av kommunens totala areal. Gotlands havsareal 

utgör 15 procent av Sveriges totala havsareal, exklusive den ekonomiska 

zonen. Den kommun som har störst areal i Västerhavet är Tanums 

kommun, som har en lång kuststräcka i den nordvästra delen av Västra 

Götalands län.   

Tabell 1.1. Tio-i-topp. Kommuner med störst areal av havsvatten. 2021-01-01 

Kommun Län Havsvatten, 
areal i hektar 

Andel av total areal 
per kommun 

Gotland Gotlands län 1 203 112 79% 

Norrtälje Stockholms län 391 687 65% 

Borgholm Kalmar län 297 814 81% 

Umeå Västerbottens län 287 861 55% 

Skellefteå Västerbottens län 277 044 28% 

Luleå Norrbottens län 267 661 54% 

Värmdö Stockholms län 252 886 85% 

Mörbylånga Kalmar län 236 979 78% 

Karlskrona Blekinge län 227 455 68% 

Östhammar Uppsala län 221 006 60% 

Källa: SCB 

48 kommuner har arealer i någon av Sveriges fyra största sjöar. Störst 

arealer har kommuner som innehåller arealer från någon av de två 

största sjöarna, Vänern och Vättern. Allra störst areal har den 

värmländska kommunen Säffle, som sträcker sig ut i Vänern. 

Tabell 1.2. Tio-i-topp. Kommuner med störst areal av de fyra största sjöarna. 2021-01-01 

Kommun Län De fyra största 
sjöarna, areal i hektar 

Andel av total areal 
per kommun 

Säffle Värmlands län 117 882 47% 

Mariestad Västra Götalands län 88 979 59% 

Lidköping Västra Götalands län 67 129 49% 

Kristinehamn Värmlands län 58 814 42% 

Hammarö Värmlands län 40 315 87% 

Mellerud Västra Götalands län 38 303 41% 

Jönköping Jönköpings län 37 122 19% 

Åmål Västra Götalands län 35 636 40% 

Karlsborg Västra Götalands län 31 421 39% 

Hjo Västra Götalands län 28 234 48% 

Källa: SCB. De fyra största sjöarna är Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren 

Karta 1.3. De fyra stora sjöarna 

 

Källa geodata: SCB, © Lantmäteriet 
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Störst areal av inlandsvatten, exklusive de fyra största sjöarna, finns i 

Sveriges nordliga delar, med Arjeplog, Jokkmokk och Kiruna i toppen. 

Det här är kommuner som är stora till ytan, avseende både land och 

vatten. Där finns många sjöar och vattendrag, vilket ger stora arealer 

inlandsvatten.   

Tabell 1.3. Tio-i-topp. Kommuner med störst areal av inlandsvatten exklusive de fyra 
största sjöarna. 2021-01-01 

Kommun Län Inlandsvatten, areal i 
hektar 

Andel av total areal 
per kommun 

Arjeplog Norrbottens län 193 735 13% 

Jokkmokk Norrbottens län 173 322 9% 

Kiruna Norrbottens län 139 006 7% 

Strömsund Jämtlands län 131 635 11% 

Gällivare Norrbottens län 112 742 7% 

Åre Jämtlands län 104 147 13% 

Storuman Västerbottens län 93 558 11% 

Vilhelmina Västerbottens län 69 349 8% 

Krokom Jämtlands län 65 812 10% 

Sorsele Västerbottens län 59 132 7% 

Källa: SCB 
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Strandlinjen räcker 11 varv runt jorden 
Sveriges sammanlagda strandlinje är mer än 426 000 kilometer lång. Det 

är en sträcka som räcker nästan 11 varv runt ekvatorn. Strandlinjen 

avser skiljelinjen mellan land och vatten. Vattnet avser samma ytor som 

används i SCB:s statistik över land- och vattenarealer, med både hav, 

sjöar och vattendrag. Det land som vattnet möter utgörs av alla möjliga 

marktyper, från bebyggd miljö med kajer och bryggor, till naturliga 

strandlinjer i form av klippor, strandängar, sandstränder, med mera.  

Den allra största delen av strandlinjen gränsar mot inlandsvatten. Det 

är framför allt Sveriges alla vattendrag, i form av älvar och åar, som ger 

den långa strandlinjen. Även större bäckar och kanaler ingår där. Smala 

vattendrag, i regel upp till sex meter breda, ingår inte i statistiken2.  

Strandlinjen runt de fyra största sjöarna utgör endast en liten del av den 

totala strandlinjen. Den summerar till nästan 9 000 kilometer, eller 2 

procent av den sammanlagda strandlinjen.  

Strandlinjen längs med havet, även kallad kustlinjen, mäter till drygt 

11 000 kilometer. Det motsvarar 3 procent av Sveriges totala 

strandlinje. Havsöar ger ytterligare 33 000 kilometer strandlinje, vilket 

motsvarar 8 procent av den totala strandlinjen. 

Diagram 1.3. Strandlinje efter typ av strand. Andel av den totala strandlinjen. 2019 

Källa: SCB 

 

 

2 SCB:s statistik omfattar vatten som är så brett att det kan visas som ytor i småskaliga kartor. 

Underlagskartan för statistikberäkningen har skala 1:10 000.  

Strandlinje 
Skiljelinje där vatten möter 
land. I SCB:s statistik används 
termen för både havsvatten 
och inlandsvatten.  

Skiljelinjen mellan land och 
havsvatten kan även 
benämnas som kustlinjen. 

Statistik över strandlinjen har 
beräknats med hjälp av data 
för 2019. Uppdatering görs 
intermittent vid behov. 

Karta 1.4. Strandlinjer i Sverige 

 
Källa geodata: SCB, © Lantmäteriet 
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Gotlands län har den kortaste strandlinjen 
Trots att Gotlands län helt utgörs av öar, har länet den kortaste 

sammanlagda strandlinjen. Den mäter till drygt 1 600 kilometer. Det 

kan jämföras med Västmanlands län, som har den näst kortaste 

strandlinjen, men som ändå mäter till en mer än dubbelt så lång 

sträcka. Gotlands korta strandlinje förklaras av en relativt rak 

strandlinje, utan så många vikar och andra typer av ”flikigheter”. 

Gotland har även en mycket kort strandlinje för inlandsvatten, jämfört 

med Sveriges andra län.  

Längst strandlinje i Sverige har Norrbottens län. Länet omfattar en stor 

yta, med både kust, havsöar, vattendrag och många sjöar. Norrbottens 

sammanlagda strandlinje mäter till nästan 104 000 kilometer. De 

ytstora och älvrika länen Västerbotten och Jämtland har också långa 

sammanlagda strandlinjer.  

Diagram 1.4. Strandlinje efter typ av strand, per län. Kilometer. 2019. 

Källa: SCB 

Bland Sveriges kommuner har Jokkmokks kommun, i Norrbottens län, 

den längsta strandlinjen. Kommunen är stor till ytan och rymmer 

många sjöar och vattendrag. Samtliga kommuner med längst strandlinje 

finns i de nordligaste delarna av Sverige, där kommunerna är stora och 

rika på vattendrag.  

De kommuner som har kortast strandlinje är alla små till ytan, samt 

belägna i Stockholms och Skåne län. Alla typer av strandlinjer 

förekommer i de här kommunerna. Det är kustlinje, havsöar och 

inlandsvatten, inklusive de fyra största sjöarna.   

Tabell 1.4. Tio-i-topp. 
Kommuner med längst 
strandlinje, i kilometer. 2019 

Kommun Strandlinje i 
kilometer 

Jokkmokk 21 203 

Arjeplog 20 227 

Kiruna 20 074 

Gällivare 14 192 

Strömsund 12 487 

Härjedalen 10 546 

Sorsele 9 395 

Åre 8 923 

Storuman 8 548 

Vilhelmina 7 892 

Källa: SCB 

 

Tabell 1.5. Tio-i-topp. 
Kommuner med kortast 
strandlinje, i kilometer. 2019 

Kommun Strandlinje i 
kilometer 

Sundbyberg 4 

Burlöv 17 

Solna 24 

Danderyd 33 

Åstorp 34 

Bjuv 38 

Järfälla 38 

Täby 45 

Staffanstorp 46 

Sollentuna 49 

Källa: SCB 
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Flest öar i Norrbottens län 
Sverige har nästan 270 000 öar belägna i havsvatten eller inlandsvatten. 

Norrbottens län har det största antalet öar, med nästan 35 000. De flesta 

av Norrbottens öar är belägna i inlandsvatten, men nästan 4 000 av 

länets öar finns i havsvatten. I Stockholms län är de flesta öar belägna i 

havsvatten, i och med att länet till stor del utgörs av havsskärgård. 

Västra Götalands län är stort till ytan, med både havsskärgård, 

vattendrag och många sjöar. Här är fördelningen mellan öar i hav och 

inlandsvatten mer jämn.  

Diagram 1.5. Antal statistiska öar efter typ av vatten och län. 2013. 

Källa: SCB 

De flesta öar är små 
De flesta öar är små till ytan. Mer än 70 procent är mindre än 1 000 

kvadratmeter, samtidigt som 8 procent är större än 1 hektar. Endast de 

öar som kan mätas utifrån en karta i skala 1:10 000 ingår i statistiken.    

Statistisk ö 
Landområde omgärdat av 
vatten. 

SCB:s definition av öar är ett 
modellantagande, där underlag 
för beräkningen är data från 
Lantmäteriet.  

Som en statistisk ö räknas 
både landområden med och 
utan broförbindelse till 
fastland. SCB:s statistik 
innehåller även öar omgärdade 
av konstgjorda vattenytor och 
konstgjorda öar, till exempel 
pirar, öar i dammar och slott 
helt omgärdade av vallgrav. 

Det kan förekomma skillnader 
mellan SCB:s definition och 
användarnas förväntningar på 
vad en ö är. SCB använder 
därför begreppet ”statistisk ö” i 
statistiken. 
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Diagram 1.6. Antal statistiska öar efter typ av vatten och storleksklass. 2013. 

Källa: SCB 

Störst är Gotland 
Sveriges största ö är Gotland, med en storlek på nästan 297 000 hektar. 

Därefter är Öland störst, med en storlek på drygt 134 000 hektar. 

Samtliga av Sveriges 10 största öar finns helt eller delvis i havsvatten. 

De flesta är belägna i Östersjön. Västerhavets större öar är Orust, Tjörn 

och Hisingen. Bottenhavets största ö är Gräsö.  

Större öar i inlandsvatten finns främst i Mälaren, i kommunerna 

Strängnäs och Ekerö. Selaön är Sveriges största ö i inlandsvatten, 

belägen i Strängnäs kommun. Den följs av det sammanhängande 

området Färingsö och Eldgarnsö, i Ekerö kommun. Vänerns största ö är 

Torsö, i Mariestads kommun.  

Tabell 1.6. Tio-i-topp. Statistiska öar i Sverige, efter areal i hektar. 2013 
Areal i hektar avrundat till jämna 100-tal 

Ö-område Län Areal i hektar 

Gotland Gotlands län 296 800 

Öland Kalmar län 134 300 

Södertörn Stockholms län 120 700 

Orust Västra Götalands län 34 400 

Hisingen Västra Götalands län 19 700 

Värmdö Stockholms län 17 900 

Tjörn Västra Götalands län 14 700 

Väddö och Björkö Stockholms län 12 800 

Fårö Gotlands län 10 900 

Gräsö Uppsala län 9 500 

Källa: SCB 

Karta 1.5. De 10 största öarna 
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Vad är en ö? 
En ö definieras som ett landområde helt omgivet av vatten3. Det är den 

grundläggande definitionen. Hur stort eller litet landområdet får vara, 

eller vilken typ av vatten som kan omringa ön, kan variera mellan olika 

definitioner. I vissa sammanhang kan inte öar ha fastlandsförbindelse 

via bro eller tunnel. I andra sammanhang definieras ön efter det 

omgivande vattnets ursprung, det vill säga om det är skapat av naturen 

eller människan. Världens största ö definieras i regel som Grönland. De 

landområden som är större än så räknas som kontinenter.  

I SCB:s statistik över öar förekommer endast landområden inom 

Sveriges territoriella gräns. Det vatten som skapar öarna är det som 

finns i Lantmäteriets ”vattenkarta”4. Där begränsas vattnet till 

vattenytor som är mätbara i skala 10:000. Det innebär att sjöar och 

vattendrag som är smalare än cirka 6 meter inte ingår. Kartan saknar 

information om vattenytornas ursprung, till exempel om de är naturligt 

bildade eller framgrävda av människor. Det innebär att även kanaler och 

dammar ingår i underlaget.   

De ”hål” som kan identifieras i vattenkartan bildar de öar som ingår i 

SCB:s statistik. SCB har inte urskiljt om dessa landområden är skapade 

av naturen eller av människor. Därför förekommer det även konstgjorda 

öar i statistiken. Det kan till exempel vara pirar, öar i dammar eller slott 

helt omringade av vallgravar.  

I statistiken över det totala antalet öar ingår landområden med bro- 

eller tunnelförbindelse till fastlandet. I den löpande statistiken över 

befolkning och byggnader på öar, begränsas antalet till att endast 

omfatta öar som saknar fastlandsförbindelse via bro eller tunnel. I 

första hand avser SCB:s statistik att beskriva levnadsvillkor på öar ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. Då är det mest relevant att fokusera på 

landområden som är beroende av båttransporter. 

Är Södertörn en ö? 
Landområdet Södertörn, i Stockholms län, kan både definieras som ö 

och en halvö, beroende på vilken betydelse som ges till vattnets 

ursprung. Södertälje kanal var på vikingatiden ett naturligt vattendrag. I 

och med landhöjningen och för att få plats med större farkoster, har 

kanalen behövt dikas ur. Det ger upphov till en diskussion om Södertörn 

är en naturlig ö eller inte. Enligt SCB:s metod och definition är land-

området Södertörn helt omgivet av vatten och därmed en ö i statistiken.   

 

 

3 Ö: ”landområde som på alla sidor omges av vatten mest om inte alltför litet område; dock inte om kontinent”. 

Svensk ordbok (SO), 2021. https://svenska.se/  

4 Lantmäteriets fastighetskarta, skikt MV ”Ytskikt med vatten (sjöar och större vattendrag)”, uttag i 

januari 2014. 

Karta 1.6. Öar i Landskrona 
I Landskrona tätort finns 
exempel på öar som omringas 
av vallgravar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa geodata ö: SCB. 
Bakgrundskarta: © Lantmäteriet 

 

Karta 1.7. Södertörn 
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Bakgrundskarta: © Lantmäteriet 
 

 

https://svenska.se/


 

SCB – Det strandnära Sverige. Statistik om strandnära markanvändning 2020  18 

Landområden som omringas av flera vattendrag 
En bifurkation bildas när ett vattendrag delar sig i flera grenar, vilket 

leder till förbindelse med ett annat vattendrag5. Det finns en diskussion 

om landområden som omringas av bifurkationer är öar, i och med att 

det är olika vattendrag som omringar landområdet.  

SCB får återkommande frågor om bifurkationen Tärendö älv, där 

Torneälven delas och bildar Tärendö älv, vilken mynnar ut i Kalixälven. 

Slutligen mynnar både Kalixälven och Torneälven ut i Bottenviken. Det 

landområde som omringas av dessa vattendrag skulle kunna definieras 

som en ö, men SCB gör det inte. Orsaken är att de olika vattendragen 

utgör mer än hälften av omkretsen runt landområdet. Det är en regel 

som SCB själv har definierat, för att kunna bedöma den här typen av 

områden på ett likartat sätt.  

Hisingen är ett exempel på ett landområde som omringas av flera 

vattendrag, men som ändå räknas som ö i SCB:s statistik. Det beror på 

att de omgivande älvarna, Göta och Nordre, utgör mindre än hälften av 

Hisingens hela omkrets, när strandlinjen mot havet ingår i beräkningen.  

Endast landområden med en areal på minst 10 hektar har granskats 

utifrån den här aspekten.  

Göta kanal som skapare av ö 
Ytterligare en återkommande fråga till SCB är om Göta kanal innebär att 

hela södra Sverige bildar en egen ö. SCB:s svar på frågan är att det finns 

flera tveksamheter med att låta kanalen avgränsa en ö. Delar av den är 

endast öppen under sommaren, vattnet leds bitvis på akvedukter och 

det förekommer stora höjdskillnader i kanalens slussar. Det saknas även 

tidigare belägg för att området ska ha definierats som en ö. Framför allt 

är landområdet inte relevant utifrån syftet med SCB:s statistik över öar, 

där ändamålet är att beskriva Sverige ur ett tillgänglighetsperspektiv.  

 

 

5 Bifurkation: ”förbindelse mellan två olika flodsystem som tillåter överföring av vatten över ett lågt 

liggande avsnitt av vattendelaren”. Svensk ordbok (SO), 2021. https://svenska.se/  

Karta 1.8. Bifurkation 
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Den strandnära marken 

Skogsmark vanligast i strandnära läge 
Mer än hälften av den strandnära zonen utgörs av skogsmark. Andelen 

på 56 procent är dock betydligt lägre än andelen för hela riket, där 68 

procent är skogsmark. Åkermarken utgör 4 procent av den strandnära 

marken, vilket också är lägre än hela rikets andel. Den strandnära zonen 

har i stället en hög andel öppen mark. Den öppna marken, som består 

öppen våtmark och övrig mark med vegetation, utgör 35 procent av 

strandzonen. Kategorin ”övrigt” saknar i huvudsak vegetation och 

består bland annat av berg-i-dagen, blockmarker, glaciärer, 

vegetationsfattiga hedar, stränder och slätter med sand eller grus. Den 

hårdgjorda marken är byggnader, vägar, järnvägar och annan 

exploaterad mark.  

Diagram 2.1. Markslag i strandnära läge, andel av total areal strandnära mark. 2018 

Källa: SCB, NMD 1.0 

Hälften av den havsnära marken är skogsmark. Det är en lägre andel än i 

hela strandzonen. Andelen åkermark och öppen mark är också lägre. I 

stället är andelen övrigt och hårdgjord mark högre i havsnära zon.  

Diagram 2.2. Markslag i havsnära läge, andel av total areal havsnära mark. 2018 

Källa: SCB, NMD 1.0 

Strandnära zon 
En buffertzon med ett avstånd 
av 100 meter från strandlinje. 
Begreppen strandzon och 
strandområde har samma 
betydelse. 

Markslag 
Klassificering av mark utifrån 
markanvändning och 
marktäcke. Exempel på 
markslag är jordbruksmark, 
skogsmark, bebyggd mark och 
våtmark. 

Markanvändning 
Klassificering av mark utifrån 
människans nyttjande av 
marken och dess resurser. 
Exempel på markanvändning är 
jordbruksmark, bebyggd mark, 
gruv- och täktmark och 
skyddad natur. 

Marktäcke 
Klassificering av mark utifrån 
dess yta, oavsett användning 
eller avsikt. Exempel på 
marktäcke är våtmark, 
skogsmark och (öppen) övrig 
mark med eller utan 
vegetation. 

Klassificeringen av den 
strandnära marken baseras på 
grundklassningen i Nationella 
marktäckedata (NMD) version 
1.0. Gruppering till de fem 
klasser som redovisas i 
statistiken har gjorts av SCB.  

Skogsmark
50%

Öppen mark
27%

Övrigt
19%

Hårdgjord mark
2%

Åkermark
1%

Havsnära zon

Skogsmark
56%

Öppen mark
35%

Övrigt
4%

Åkermark
4%

Hårdgjord mark
1%

Strandnära zon totalt 
(inlandsvatten och hav)



 

SCB – Det strandnära Sverige. Statistik om strandnära markanvändning 2020  20 

Skydd för 16 procent av strandzonen  
Ett skyddat område är ett geografiskt definierat område som är 

permanent utpekat, reglerat och förvaltat för att uppnå specifika syften 

och bevarandemål. I Sverige används skyddade områden som 

samlingsnamn för skydd inom 7 kap miljöbalken, samt för många av 

naturvårdsavtalen enligt jordabalken.  

Nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och 

biotopskyddsområden skyddar 16 procent av den strandnära zonen. Den 

havsnära zonen har en högre andel skydd, med 25 procent. Den har 

dock en betydligt mindre total yta.  

Diagram 2.3. Skyddad natur i strandnära zon, areal efter typ av strand. 2020-12-31 

Källa: SCB 

Skyddet utgörs främst av naturreservat, som står för 84 procent av 

skyddet i strandnära zon. 12 procent av den skyddade strandnära zonen 

finns inom nationalparker och 3 procent i naturvårdsområden. 

Biotopskyddsområdena utgör mindre än 1 procent av den skyddade 

strandnära zonen. Hela Sveriges skyddade natur fördelar sig med nästan 

samma andelar på de olika skyddstyperna.  

Den havsnära zonen har en högre andel naturvårdsområden. De utgör 

19 procent av den skyddade havsnära arealen. Det beror på att flera 

kustområden är skyddade som naturvårdsområden, bland annat kusten 

runt Gotland och Fårö, samt flera områden på Västkusten. 

Diagram 2.4. Skyddad natur totalt och efter typ av strand. 2020-12-31 

Källa: SCB 

Skyddad natur 
Skyddstyperna nationalparker, 
naturreservat, 
naturvårdsområden och 
biotopskyddsområden 
(skogliga och övriga) ingår i 
statistiken. Strandskyddet 
ingår inte i statistiken. 

Se även: www.scb.se/mi0603  

Naturvårdsområden är en äldre 
form av skydd som främst 
förekommer i marina miljöer 
och skogsområden avsedda för 
friluftsliv. Enligt lagstiftningen 
får föreskrifterna inte vara så 
ingripande att pågående 
markanvändning avsevärt 
försvåras inom området, vilket 
innebär att det i regel är ett 
mindre strikt skydd än 
exempelvis nationalparker och 
naturreservat.   
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I de flesta kommuner är en mycket liten andel av den strandnära zonen 

skyddad. Nästan 180 kommuner har en andel som är mindre än 10 

procent. I fyra kommuner är mer än hälften av den sammanlagda 

strandnära zonen skyddad. Det är storstadsnära Salem och Järfälla, 

nordliga Sorsele och Gotlands kommun. Andra kommuner med höga 

andelar är skånska Vellinge, Kungälv på Västkusten, Vadstena vid 

Vätterns östra strand och nordliga Jokkmokk och Gällivare.  

Karta 2.1. Skyddad natur i strandnära zon, andel av total strandzon per kommun. 2020-
12-31 

 

Källa: SCB 
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Vem äger den strandnära marken? 
Ägarförhållanden påverkar i hög grad möjligheten att utnyttja marken 

för olika ändamål. Som exempel kan nämnas att mark som tillhör staten 

sällan bebyggs med bostäder. Det är i stället mer vanligt på enskilt eller 

kommunalt ägd mark. Även skalan i ägandet har betydelse, hur mycket 

mark som ägs av en markägarkategori och hur marken är geografiskt 

fördelad. Här redovisas ägandet av den mark som finns inom 100 meter 

från hav, sjöar och vattendrag, för att ge en bild av vilka förutsättningar 

den marken har för brukande och bevarande.  

Den största andelen av Sveriges strandnära mark ägs av privatpersoner. 

De äger 40 procent av den strandnära marken. Näringslivet står för 25 

procent och offentlig verksamhet för 26 procent. Föreningar och 

trossamfund, där bostadsrättsföreningar och Svenska kyrkan ingår, äger 

1 procent av den strandnära marken.  

I jämförelse med det totala markägandet i Sverige är proportionerna 

ungefär de samma. Mark som ägs av privatpersoner och näringsliv utgör 

en mindre andel i den strandnära zonen. I stället är en högre andel av 

den strandnära marken offentligt ägd.  

Mer än 50 procent av den havsnära marken ägs av privatpersoner. 

Samtidigt är det en lägre andel som ägs av näringsliv och stat, 

kommuner och regioner. En betydande andel av den havsnära marken 

saknar indelning efter markägare.  

Diagram 2.5. Markägare totalt och efter typ av strand och markägare. 2020 

Källa: SCB 

Enskilt ägande vanligast i södra Sverige 
Strandnära mark som ägs av privatpersoner är vanligare i de södra 

delarna av Sverige. I Jönköpings och Hallands län ägs mer än 75 procent 

av den strandnära marken av privatpersoner. Samtidigt är andelen 

enskilt ägande lägst i de nordliga länen. I Norrbotten äger 

privatpersoner 25 procent av den strandnära marken. Även i Jämtland, 

Västerbotten och Dalarnas län är andelen låg, med 33 och 28 procents 

enskilt ägande.  

Uppgifterna om ägarskap har 
hämtats från 
fastighetstaxeringsregistret. 
Kategorierna i statistiken 
innehåller dessa typer av 
markägare: 

Privatpersoner 
Fysisk person, dödsbo. 
Benämns även som ”enskilt 
ägande”. 

Näringsliv 
Svenskt AB, kommunalt 
bostadsföretag 

Offentligt 
Staten, kommun och region 

Ej indelad mark 
Uppgift saknas, okänd, övriga 

Föreningar och trossamfund 
Svenska kyrkan, 
bostadsrättsföreningar 

 

En del av den statligt ägda 
marken saknas i registret, 
vilket ger en viss 
underskattning av den 
offentligt ägda marken. 
Framför allt handlar det om 
statlig mark i fjällområdet. 
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Näringslivets innehav av strandnära mark är vanligast i Västernorrlands 

och Gävleborgs län. Där äger näringslivet mer än 40 procent av den 

strandnära marken. Näringslivets innehav är minst vanligt i de södra 

delarna av Sverige. I Halland, Västra Götaland, Gotland och Blekinge är 

andelen mindre än 10 procent.  

Den offentligt ägda strandnära marken är vanligast i Norrbottens län, 

där stat, kommun och region äger hälften av den strandnära marken. 

Även Jämtland och Västerbotten har höga andelar offentligt ägd 

strandnära mark. Den lägsta andelen har Västernorrlands län, med 5 

procent.  

Diagram 2.6. Markägare i strandnära zon, andel per typ av markägare och län. 2020 

Källa: SCB 
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Havsnära markägande 
I Östergötlands län ägs 72 procent av den havsnära marken av 

privatpersoner. Privatpersoners ägande av havsnära mark är minst 

vanligt i Skåne län, där det uppgår till 27 procent. I Skåne är det i stället 

vanligast med offentligt ägd havsnära mark.  

Andelen havsnära mark som ägs av föreningar och trossamfund är låg i 

alla län. Högst andel har Skåne, med 4 procent. Det följs av Hallands 

län, där andelen är 2 procent. Svenska kyrkan står för den större delen 

av det markägandet.  

En hög andel mark i den havsnära zonen saknar uppgift om markägare. 

Andelen är 22 procent för hela riket, med höga andelar i bland annat 

Halland och Västerbottens län.  

Diagram 2.7. Markägare i havsnära zon, andel per typ av markägare och län. 2020 

Källa: SCB 
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Strandnära bebyggelse 

14 procent bebyggelsepåverkad strandlinje  
Mer än 60 000 kilometer av Sveriges strandlinje är påverkad av 

bebyggelse. Det motsvarar 14 procent av den totala strandlinjen mot 

hav, sjöar och vattendrag. En bebyggelsepåverkad strandlinje innebär 

att det finns en byggnad inom 100 meter från strandlinjen.  

De högsta andelarna bebyggelsepåverkad strandlinje har Stockholms 

och Skåne län, med 33 procent och 31 procent. De lägsta andelarna har 

de nordligaste länen, med 6 procent i Norrbottens län, 8 procent i 

Jämtland och 10 procent i Västerbotten.   

Diagram 3.1. Bebyggelsepåverkad strandlinje per län, andel i procent, 2020 

Källa: SCB 

Byggnad 
En byggnad definieras av Plan- 
och bygglag (2010:900) som en 
varaktig konstruktion som 
består av tak eller av tak och 
väggar och som är varaktigt 
placerad på mark eller helt eller 
delvis under mark eller är 
varaktigt placerad på en viss 
plats i vatten samt är avsedd 
att vara konstruerad så att 
människor kan uppehålla sig i 
den. 

Strandlinje påverkad av 
bebyggelse 
Linje där vatten möter land och 
där en byggnad är belägen 
inom 100 meter från 
strandlinjen. 
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Mer än 200 kilometers ökning 
Under 2020 ökade den bebyggelsepåverkade strandlinjen med 214 

kilometer. 18 procent av ökningen berörde strandlinje mot hav.  

Norrbottens län står för den största delen av ökningen, med totalt 30 

kilometer. 17 procent av ökningen i Norrbotten berör strandlinje mot 

hav. Den största nya påverkan på strandlinje mot hav hade Stockholms 

län. Där tillkom 12 kilometer bebyggelsepåverkad havsstrand.  

Den minsta ökningen av bebyggelsepåverkad strandlinje hade Blekinge 

län, med 2 kilometer. Hälften av det berörde havsstrand. Därefter 

kommer Gotlands län, med 3 kilometer ny strandlinje, varav 1 kilometer 

havsstrandlinje.   

Diagram 3.2. Strandlinje med ny bebyggelse, per län och typ av strand, 2020 

Källa: SCB 

Ny bebyggelse 
Strandlinje påverkad av ny 
bebyggelse avser strandlinje 
som inte tidigare varit 
påverkad av bebyggelse, men 
nu är det. Nya byggnader avser 
byggnader i strandnära läge 
som har nyregistrerats under 
statistikens referensår och 
som inte överlappar byggnader 
som existerade föregående år 
(mäts 1 januari referensåret). 
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Störst ökning utanför tätorter 
Ökningen av bebyggelsepåverkad strandlinje sker framför allt utanför 

tätorter. 5 procent av 2020 års nytillkomna bebyggda strandlinjen var 

belägen i tätorter. Det motsvarar 10 kilometer strandlinje. 

I de flesta län tillkom ingen ny bebyggelsepåverkad strandlinje i 

tätorter. I Blekinge län skedde hälften av ökningen i tätorter. Samtidigt 

hade Blekinge den lägsta ökningen i kilometer under 2020.  

Diagram 3.3. Strandlinje med ny bebyggelse i och utanför tätorter, per län. Andel i 
procent. 2020 

Källa: SCB 

Byggnader i strandnära läge 
Fler än 1,3 miljoner byggnader är belägna inom 100 meter från vatten. 

Det är 16 procent av samtliga byggnader i Sverige. De flesta är av typen 

komplementbyggnader, det vill säga garage, förråd, friggebodar och 

liknande. 35 procent av de strandnära byggnaderna är bostäder. Det 

totala antalet byggnader i Sverige har ungefär samma fördelning mellan 

byggnadstyper.    

Tätort 
SCB:s statistiska tätorter 
består av sammanhängande 
bebyggelse med minst 200 
folkbokförda invånare. Den 
största tätorten är Stockholm, 
med 1,6 miljoner invånare. 

Se även www.scb.se/mi0810   
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Diagram 3.4. Byggnader i strandnära läge, per typ av byggnad. Andel i procent. 2020.  
 

Källa: SCB 

Västra Götalands län har flest byggnader i strandnära läge, följt av 

Stockholms och Norrbottens län. Fördelningen mellan byggnadstyper 

följer samma mönster som riket, med några mindre regionala skillnader. 

Gotland har den lägsta andel strandnära bostäder, med 26 procent.  

Diagram 3.5. Byggnader i strandnära läge, per typ av byggnad och län. 2020.  

Källa: SCB 

Byggnadstyp 
Klassificering av byggnader 
efter byggnadstyp följer 
kodningen av byggnader efter 
ändamål i Fastighetsregistret, 
byggnadsdelen. Se 
Lantmäteriets definitioner i 
Specifikation för 
Grunddatalager (GDL). 

Komplementbyggnad 
Kan kopplas till byggnader med 
ändamålet bostad, 
samhällsfunktion, verksamhet 
eller industri, till exempel uthus, 
garage, carport, cistern, lager, 
sjöbod eller friggebod. 

Bostad  
Används främst för boende. 
Både fritidsboende och 
permanentboende ingår. 

Samhällsfunktion 
Används främst för 
verksamhet som nyttjas av 
medborgare i samhällslivet. 

Industri 
Används främst för tillverkning 
av produkter eller förädling av 
råvaror. 

Verksamhet 
Används främst för rörelse. 
Mer än 50% av byggnaden ska 
användas för annat än bostad, 
till exempel hotell, kontor, 
handel, restaurang eller 
parkeringshus. 

Ekonomibyggnad 
Används främst för jordbruk, 
skogsbruk eller jämförbar 
näring. 

Övrig byggnad 
Inget av ovanstående. Kan till 
exempel användas som 
kolonistuga, vindskydd, kåta, 
torn, väderkvarn, klockstapel, 
fyr eller fristående skärmtak av 
varaktig konstruktion. 
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Nästan 23 000 nya byggnader 
Under 2020 tillkom det fler än 22 600 nya byggnader i strandnära lägen. 

84 procent av dem var av typen komplementbyggnader. Bostäderna 

utgjorde 7 procent av de nya byggnaderna.  

Diagram 3.6. Nya byggnader i strandnära läge, per typ av byggnad. Andel i procent. 2020 

 

Källa: SCB 

I Stockholms län tillkom flest nya strandnära byggnader under 2020. 

Antalet uppgick till 4 000 nya byggnader. I Västra Götalands och 

Norrbottens län var antalet nya byggnader knappt 3 000 per län. Lägsta 

antalet hade Gotlands län, med drygt 30 nya strandnära byggnader. 

Nästan hälften av dem var av typen samhällsfunktion.  

Diagram 3.7. Nya byggnader i strandnära läge, per typ av byggnad och län. 2020 

Källa: SCB
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Störst täthet i Skåne län 
När antalet byggnader jämförs med längden på strandlinjen, ger det ett 

mått på hur tätt bebyggelsen ligger. I genomsnitt finns det 3 byggnader 

per kilometer av det totala strandområdet. I tätorter är det 53 

byggnader per kilometer och utanför tätorter är det 2 byggnader per 

kilometer totalt strandområde. 

I de bebyggelsepåverkade delarna av strandområdet är tätheten 22 

byggnader per kilometer. I tätorter är det 60 byggnader per kilometer 

och utanför tätorter är det 17 byggnader per kilometer bebyggt 

strandområde.  

Tätheten är störst i Skåne län. Där finns det i genomsnitt 11 byggnader 

per kilometer av det totala strandområdet. I de bebyggda delarna av 

strandområdet har Skåne län 37 byggnader per kilometer, med 89 

byggnader per kilometer i tätorter och 20 byggnader per kilometer 

utanför tätorter.     

Jämtland har lägst täthet, med 1 byggnad per kilometer av det totala 

strandområdet och 14 byggnader per kilometer av den bebyggda delen 

av strandområdet. I Jämtlands tätorter finns det 49 byggnader per 

kilometer bebyggt strandområde och utanför tätorter är tätheten 12 

byggnader per kilometer.  

Diagram 3.8. Antal byggnader per kilometer strandområde, per län. 2020 

Källa: SCB 

Strandnära zon 
En buffertzon med ett avstånd 
av 100 meter från strandlinje. 
Begreppen strandzon och 
strandområde har samma 
betydelse. 

Byggnadszon 
Område med en viss radie kring 
en byggnads mittpunkt. I den 
här statistiken används 
avståndet 50 meter. 

Bebyggelsepåverkat/bebyggt 
strandområde 
Område där strandnära zon 
och byggnadszon 
sammanfaller. 
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Strandnära befolkning 

Knappt 7 procent bor nära vatten 
Nästan 700 000 personer av 2020 års befolkning har sin bostad inom 100 

meter från vatten. Det motsvarar knappt 7 procent av hela 

befolkningen. 82 procent av den strandnära befolkningen bor vid 

inlandsvatten. Det kan ses mot att stränder vid inlandsvatten utgör 90 

procent av den totala strandlängden i Sverige. 

Blekinge län har den högsta andelen strandnära befolkning, med 12 

procent. Näst högst andel har Värmlands län, med knappt 12 procent. 

Gotlands län har den lägsta andelen strandnära befolkning, med 2 

procent. Även Uppsala och Stockholms län har låga andelar, med dryga 

3 och 5 procent.  

I alla län, utom Gotland, bor majoriteten av den strandnära 

befolkningen vid inlandsvatten. I Stockholm bor den största delen av 

den strandnära befolkningen vid inlandsvatten, trots länet har en längre 

strandlinje mot havsvatten. I Norrbottens län är endast 3 procent av 

strandlinjen belägen vid hav. Ändå är 23 procent av länets strandnära 

befolkning bosatt vid havsstrandlinje.  

Diagram 4.1. Strandnära befolkning, andel av total befolkning per län. 2020-12-31 

Källa: SCB  

Strandnära befolkning 
Personer som är folkbokförda 
på adresser som är belägen 
inom 100 meter från 
strandlinjen. 

Strandlinje 
Skiljelinje där vatten möter 
land. I SCB:s statistik används 
termen för både havsvatten 
och inlandsvatten.  

Folkbokföringen 
Folkbokföringen är den 
grundläggande registreringen 
av befolkningen i Sverige. Den 
ligger till grund för den 
officiella befolknings-
statistiken. Där finns uppgifter 
om Sveriges invånare: vilka 
som bor i Sverige, var de bor, 
deras medborgarskap och 
födelseland, civilstånd, födslar 
och dödsfall.  

Vem som ska vara folkbokförd 
och var i Sverige en person ska 
vara folkbokförd regleras i 
folkbokföringslagen SFS 
1991:481. En person anses 
vara bosatt där han eller hon 
regelmässigt tillbringar sin 
dygnsvila. För att bli 
folkbokförd ska personen ha 
tillstånd och för avsikt att 
stanna i Sverige minst 12 
månader. 

Skatteverket ansvarar för den 
svenska folkbokföringen.  
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Högst andel i Sorsele 
Bland Sveriges kommuner har Sorsele, i Västerbottens län, den högsta 

andelen befolkning i strandnära läge. Där bor 40 procent av 2020 års 

befolkning inom 100 meter från vatten. Därefter kommer Arjeplogs 

kommun, i Norrbottens län, där 35 procent av befolkningen bor nära 

vatten. Många av de kommuner som har en hög andel strandnära 

befolkning har även en lång strandlinje. Det finns även ett samband åt 

andra hållet, där många kommuner med en låg andel strandnära 

befolkning har en kort strandlinje. I 73 av landets 290 kommuner är 

andelen strandnära befolkning 5 procent eller lägre. Den lägsta andelen 

har Åstorp, i Skåne län, med knappt 0,5 procent.  

Karta 4.1. Strandnära befolkning, andel av total befolkning per kommun. 2020-12-31 

Källa: SCB 

Tabell 4.1. Tio-i-topp. 
Kommuner med högst andel 
strandnära befolkning. 2020-
12-31 

Kommun 

Andel 
befolkning 

inom 100 
meter från 
strandlinje 

Sorsele 40% 

Arjeplog 35% 

Vaxholm 24% 

Ljusnarsberg 22% 

Älvsbyn 21% 

Öckerö 20% 

Filipstad 19% 

Eksjö 19% 

Karlsborg 19% 

Gagnef 19% 

Källa: SCB 

 

Tabell 4.2. Tio-i-topp. 
Kommuner med lägst andel 
strandnära befolkning. 2020-
12-31 

Kommun 

Andel 
befolkning 

inom 100 
meter från 
strandlinje 

Åstorp 0,5% 

Solna 0,8% 

Kumla 1,0% 

Bjuv 1,3% 

Järfälla 1,4% 

Botkyrka 1,6% 

Burlöv 1,6% 

Upplands 
Väsby 

1,7% 

Lund 1,8% 

Vallentuna 1,8% 

Källa: SCB 
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Sundbyberg har högst täthet vid vatten 
Befolkningstätheten längs Sveriges strandlinjer är i genomsnitt 1,6 

personer per kilometer. De kommuner som har högst täthet finns i 

Stockholms och Skåne län. Allra högst befolkningstäthet har 

Sundbybergs kommun med 660 personer per kilometer strand. Det följs 

av Stockholm, som har 287 personer per kilometer strand. Båda är 

kommuner medmycket tätortsyta och många flerbostadshus i 

strandnära lägen.  

207 kommuner har en strandnära befolkningstäthet på 0 till 4 personer 

per kilometer. De kommuner som har allra lägst befolkningstäthet längs 

strandlinjen är belägna i de norra delarna av landet, med Jokkmokk och 

Arjeplog överst på listan.  

Karta 4.2. Antal folkbokförda per kilometer strandlinje, per kommun, 2020-12-31 

Källa: SCB 

Tabell 4.3. Tio-i-topp. 
Kommuner med högst 
befolkningstäthet i strandnära 
läge. 2020-12-31 

Kommun 

Antal 
folkbokförda 
per kilometer 

strandlinje 

Sundbyberg 660 

Stockholm 287 

Malmö 99 

Nacka 65 

Lidingö 59 

Danderyd 55 

Sollentuna 49 

Lomma 46 

Helsingborg 40 

Staffanstorp 34 

Källa: SCB 

 

Tabell 4.4. Tio-i-topp.  
Kommuner med lägst 
befolkningstäthet i strandnära 
läge. 2020-12-31 

Kommun 

Antal 
folkbokförda 
per kilometer 

strandlinje 

Jokkmokk 0,04 

Arjeplog 0,05 

Kiruna 0,07 

Gällivare 0,09 

Vilhelmina 0,10 

Åsele 0,10 

Storuman 0,10 

Sorsele 0,10 

Härjedalen 0,11 

Arvidsjaur 0,12 

Källa: SCB 
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Strandnära befolkning i tätort 
Drygt 9 miljoner av Sveriges befolkning 2020 bor i tätort. Det motsvarar 

88 procent av den totala befolkningen. Av de 700 000 personer som har 

sin bostad i strandnära läge, finns 76 procent i tätort.  

I alla län utom Gotland bor mer än hälften av den strandnära 

befolkningen i tätorter. I Gotlands län bor 43 procent av den strandnära 

befolkningen i tätorter. Den högsta andelen strandnära befolkning i 

tätort har Stockholms län, med 93 procent. 

Diagram 4.2. Strandnära befolkning i och utanför tätorter, per län. 2020-12-31 

Källa: SCB 

Det är vanligare att person utanför tätort bor nära vatten, jämfört med 

befolkningen i stort. Av den totala befolkningen utanför tätorter har 13 

procent sin bostad i ett strandnära läge. Det kan jämföras med Sveriges 

totala befolkning, där 7 procent bor strandnära. Bland alla de som bor i 

Sveriges tätorter, finns 6 procent i strandnära läge. Norrbottens län har 

den högsta andelen strandnära boende utanför tätort. Där bor 23 

procent av befolkningen utanför tätort i ett strandnära läge. 

Tätort 
SCB:s statistiska tätorter 
består av sammanhängande 
bebyggelse med minst 200 
folkbokförda invånare. Den 
största tätorten är Stockholm, 
med 1,6 miljoner invånare. 

2020 var 88 procent av 
Sveriges befolkning 
folkbokförd i tätorter. Samtidigt 
utgjorde tätorternas 
sammanlagda yta endast 1,6 
procent av Sveriges landareal.  

Se även www.scb.se/mi0810   
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Fler äldre i strandnära befolkning 
Den strandnära befolkningens könsfördelning är samma som för 

Sveriges totala befolkning, med 50,3 procent män och 49,7 procent 

kvinnor.  

Däremot finns det märkbara skillnader i åldersfördelningen, när den 

strandnära befolkningen jämförs med hela Sverige. Den strandnära 

befolkningen har en högre andel äldre och en lägre andel barn och unga. 

Störst är skillnaderna för de som bor nära havsvatten. Där är 31 procent 

65 år eller äldre. I Sveriges totala befolkning är andelen 20 procent. I 

åldersgruppen 0 till 19 år är det motsatta förhållanden. De utgör 17 

procent av den havsnära befolkningen och 23 procent av den totalen.  

Diagram 4.3. Strandnära och total befolkning per åldersklass och typ av strand. 2020-12-
31 

Källa: SCB 

En befolkningspyramid som visar den havsnära befolkningen i 

femårsklasser visar en tydlig utbuktning från klassen 45 till 49 år och 

uppåt. Den största andelen är åldersklassen 70 till 74 år, som omfattar 

nästan var tionde person som bor havsnära.  

Den del av befolkningen som bor nära inlandsvatten är jämnare 

fördelad mellan åldersklasserna, men har fortfarande en övervikt i de 

äldre åldersgrupperna. Den största åldersgruppen är 55 till 59 år. De 

utgör 7 procent av alla personer nära inlandsvatten.  

Den totala befolkningen är störst i åldersklassen 30 till 34 år, som utgör 

7 procent av totalen. Det diagrammet har en tydligare pyramidform, 

med en bredare bas och en topp som sakta blir smalare redan från yngre 

åldersklasser.  
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Diagram 4.4 och 4.5. Strandnära befolkning efter typ av strand, per kön och åldersklass. 2020-12-31 

 

Diagram 4.6. Total befolkning per kön och åldersklass. 2020-12-31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB  
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Befolkade öar utan 
fastlandsförbindelse via bro 

Flest öar längs kusten 
Sverige har 541 befolkade öar som saknar fastlandsförbindelse via bro 

eller tunnel. Det flesta är belägna i Sveriges kustområden. Enligt 2020 

års statistik är 87 procent av de öarna belägna i havsvatten och 13 

procent i inlandsvatten.   

Vid utgången av 2020 hade Stockholms län det största antalet befolkade 

öar utan fastlandsförbindelse, med 236 öar. Därefter hade Västra 

Götalands län flest befolkade öar, med 69 öar. Det följs av Östergötland 

och Kalmar län, med 45 respektive 36 befolkade öar vardera. Samtliga av 

Sveriges 21 län hade minst 1 befolkad ö utan fastlandsförbindelse.  

Diagram 5.1. Antal befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, per typ av vatten och 
län. 2020-12-31  

Källa: SCB 

Befolkade öar utan 
fastlandsförbindelse 
Statistiken avser endast öar i 
Sverige som saknar 
fastlandsförbindelse via fast 
bro eller tunnel och som hade 
minst 1 folkbokförd invånare 
vid referensåren 2010 eller 
2020. 

Fastland 
Fastland definieras vanligtvis 
som en större 
sammanhängande landmassa. 
I statistiken utgörs fastlandet 
av den större delen av Sverige. 
Gotland antas inte tillhöra 
fastlandet. 

 

 

Karta 5.1. Befolkade öar utan 
fastlandsförbindelse via bro 
eller tunnel, 2020-12-31.  
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Färre befolkade öar sedan 2010 
Under perioden 2010 till 2020 har antalet befolkade öar utan 

fastlandsförbindelse minskat med 37 öar. Minskningen är störst i 

Stockholms län, där antalet har minskat med 11 öar. Det följs av Västra 

Götalands län, där minskningen är 7 öar. Den största ökningen av 

antalet befolkade öar utan fastlandsförbindelse har Norrbottens län, 

med 4 fler öar. Antalet ökade även i länen Blekinge, Kronoberg, 

Jönköping och Gotland.  

Diagram 5.2. Förändring i antal befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 
2010 till 2020  

Källa: SCB 

En procent bor på öar utan fastlandsförbindelse 
2020 var nästan 93 000 personer folkbokföra på öar utan 

fastlandsförbindelse via bro. Det motsvarar 0,9 procent av den totala 

befolkningen.  

Stockholms och Västra Götalands län har många öar i både hav och 

inlandsvatten. I kombination med storstadsnära lägen leder det till 

höga befolkningstal för öar. I slutet av 2020 bodde nästan 20 000 av 

befolkningen i Västra Götalands län på öar utan fastlandsförbindelse. 

Det är en ökning med nästan 490 personer sedan 2010. I Stockholms län 

var nästan 9 000 personer folkbokförda på öar utan fastlandsförbindelse 

2020, vilket ger en ökning på nästan 580 personer sedan 2010.    

Förändringar i statistiken över 
antalet befolkade öar beror på 
förändringar i antalet 
folkbokförda personer på 
öarna. SCB har inte noterat nya 
eller borttagna 
fastlandsförbindelser.  

Det är en relativt jämn 
fördelning mellan öar som ökar 
respektive minskar sin 
befolkning. Från 2010 till 2020 
har det tillkommit 100 nya 
befolkade öar samtidigt som 
137 har tagits ur statistiken på 
grund av minskad befolkning. 
Det ger en nettominskning på 
37 öar. 
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Den största ökningen av befolkning på öar utan fastlandsförbindelse har 

Gotlands län, som helt utgörs av öar utan fastlandsförbindelse. Från 

2010 till 2020 ökade länets befolkning med nästan 3 000 personer.  

I de flesta län har befolkningen på öar utan fastlandsförbindelse 

minskat. Den största minskningen har Uppsala län, där antalet sjönk 

med 64 personer från 2010 till 2020. Det följs av Östergötlands län, som 

hade en minskning på 55 personer under samma period.  

Diagram 5.3. Befolkning på öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 2020-12-31 

Källa: SCB 

Diagram 5.4. Befolkningsförändring på öar utan fastlandsförbindelse via bro, per län. 
2010 till 2020  

Källa: SCB 
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Fler än 400 öar har färre än 10 invånare 
De flesta av Sveriges befolkade öar utan fastlandsförbindelse har en 

mycket liten befolkning. Av samtliga 541 befolkade öar utan 

fastlandsförbindelse, hade 411 öar färre än 10 invånare vid utgången av 

2020.  

Störst befolkning har ön Gotland. Därefter är det Hönö och Öckerö, på 

västkusten, som toppar listan. Stockholms län har flera öar med en stor 

befolkning, bland annat Ljusterö, Rindö och Adelsön. De flesta öar på 

listan har ökat sin befolkning sedan 2010. Näst efter Gotland, har Rindö 

och Hönö störst ökning av befolkningen. De största minskningarna av 

antalet folkbokförda har Gräsö, Fårö och Marstrandsön.  

Tabell 5.1. Topp 20: Befolkning på öar utan fastlandsförbindelse via bro, 2010 och 2020 

Ö-område Kommun 2010 2020 

Förändring 
befolkning 

2010 till 2020 

Gotland Gotland 56 718 59 625 2 907 

Hönö Öckerö 5 119 5 555 436 

Öckerö Öckerö 3 494 3 570 76 

Ljusterö Österåker 1 487 1 663 176 

Donsö Göteborg 1 407 1 551 144 

Björkö Öckerö 1 485 1 533 48 

Rindö Vaxholm 1 072 1 522 450 

Styrsö Göteborg 1 342 1 341 -1 

Brännö och Galterö Göteborg 800 940 140 

Adelsön Ekerö 764 774 10 

Visingsö Jönköping 738 716 -22 

Gräsö Östhammar 705 636 -69 

Fotö Öckerö 620 621 1 

Blidö Norrtälje 597 597 0 

Hälsö Öckerö 607 590 -17 

Aspö Karlskrona 462 556 94 

Fårö Gotland 551 495 -56 

Tranholmen Danderyd 338 427 89 

Asperö Göteborg 402 421 19 

Marstrandsön Kungälv 434 379 -55 

Källa: SCB 

Kolumn ’Ö-område’ avser inte officiella namn på öar, utan beteckningar för att beskriva de geografiska 
områden som SCB:s statistik avser. Officiella ortnamn hanteras av Lantmäteriets ortnamnsenhet och 
registreras i Lantmäteriets ortnamnsregister. 

En tabell med samtliga öar 
utan fastlandsförbindelse och 
minst 10 folkbokförd, finns i 
SCB:s statistikdatabas, under 
rubriken Miljö; Strandnära 
markanvändning.  

www.statistikdatabasen.scb.se  

Karta 5.2. De 20 mest 
befolkade öarna utan 
fastlandsförbindelse via bro, 
2020 

 
 
Källa: SCB 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/
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Kort om statistiken 

Statistikens ändamål och innehåll 
Statistiken är en del av SCB:s statistik om markanvändning. Den avser 

att visa företeelser som är belägna i nära anslutning till vatten och 

stränder. Inom den officiella statistiken görs årlig uppdatering av 

basuppgifter om land- och vattenarealer, samt om strandnära 

bebyggelse och bebyggelsepåverkad strandlinje. Vart femte år görs en 

undersökning av befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro. 

Basuppgifter om strandlinjer och öar beräknas intermittent vid behov.  

Den här rapporten är en sammanställning av den officiella statistiken, 

med analyser som normalt inte görs i de årliga uppdateringarna. Den 

innehåller även resultat från bearbetningar som har gjorts särskilt för 

den här rapporten och som därmed inte ingår i den officiella statistiken. 

Syftet med den extra statistiken är att ge en mer fyllig bild av det 

strandnära Sverige. Den extra statistiken finns i avsnitten Den 

strandnära marken, samt Strandnära befolkning.    

Basuppgifter om Sveriges land- och vattenarealer efterfrågas som 

underlag när statistik ska redovisas i förhållande till Sveriges totala 

arealer. Det används till exempel i beräkningen av befolkningstäthet 

och andelar av specifika typer av markanvändning.  

Statistik om strandnära bebyggelse är efterfrågat vid uppföljning av det 

svenska strandskyddet. Delar av statistiken levereras särskilt till Havs- 

och vattenmyndigheten för uppföljning av miljömålsindikatorerna 

Kustnära byggande och Strandnära byggande.  

Statistik om befolkning på öar används för att beskriva utvecklingen i 

områden där det kan finnas begränsningar i tillgänglighet via 

transportsystem. Undersökningen avser öar som kräver båttransport till 

fastlandet och där vatten därmed kan utgöra ett hinder för 

tillgänglighet till service. Eftersom Sverige har flera skärgårdsregioner 

finns det en efterfrågan på statistik som beskriver de här områdena. Den 

utgör ett komplement till statistik på kommun- eller länsnivå, i 

sammanhang där de speciella förhållanden som råder för öar utan 

broförbindelse kan behöva särskiljas. Befolkningsutvecklingen på öarna 

utgör en indikator för levnadsförhållanden i dessa områden. Statistiken 

beskriver även bebyggelseutvecklingen på öarna, vilket kan användas 

som en indikator för exploatering av öarna och förhållandet mellan 

fritidsboende och permanentboende.     
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Definitioner och förklaringar 
Tabell 6.1. Begrepp som används i statistiken 

Bebyggelsepåverkat / 
Bebyggt strandområde 

Område där strandnära läge och byggnadszon 
sammanfaller. 

Befolkade öar utan 
fastlandsförbindelse via 
bro 

Öar i Sverige som saknar fastlandsförbindelse via fast 
bro eller tunnel och som hade minst 1 folkbokförd 
invånare vid statistikens referensår. 

Byggnad En byggnad definieras av Plan- och bygglag (2010:900) 
som en varaktig konstruktion som består av tak eller av 
tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark 
eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt 
placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att 
vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i 
den. Statistiken avser det totala antalet byggnader, 
inklusive byggnader som har tillkommit under 
referensåret.   

Byggnadstyp Klassificering av byggnader efter byggnadstyp följer 
kodningen av byggnader efter ändamål i 
Fastighetsregistret, byggnadsdelen. Se Lantmäteriets 
definitioner i Specifikation för Grunddatalager (GDL). 

Byggnadszon Område med en viss radie kring en byggnads mittpunkt. 
I den här statistiken används avståndet 50 meter. 

Ekonomisk zon (EEZ) Havsområden där en nation kan nyttja rätten till 
resurser, som fiske, olja, med mera. Zonen sträcker sig 
som längst 200 sjömil från den territoriella gränsen. Den 
får inte korsa en annan stats territoriella gräns. I delar av 
SCB:s statistik ingår vattenareal i Sveriges ekonomiska 
zon. 

De fyra stora sjöarna Sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. 

Fastland Fastland definieras vanligtvis som en större 
sammanhängande landmassa. I SCB:s statistik utgörs 
fastlandet av den större delen av Sverige. Gotland antas 
inte tillhöra fastlandet. 

Folkbokföringen Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av 
befolkningen i Sverige. Den ligger till grund för den 
officiella befolkningsstatistiken. Där finns uppgifter om 
Sveriges invånare; vilka som bor i landet, var de bor, 
deras medborgarskap och födelseland, civilstånd, 
födslar och dödsfall.  
Vem som ska vara folkbokförd och var i Sverige en 
person ska vara folkbokförd regleras i 
folkbokföringslagen SFS 1991:481. En person anses 
vara bosatt där han eller hon regelmässigt tillbringar sin 
dygnsvila. För att bli folkbokförd ska personen ha 
tillstånd och för avsikt att stanna i Sverige minst 12 
månader. Skatteverket ansvarar för den svenska 
folkbokföringen. 

Havsvattenareal Vattenareal mellan Sveriges kustlinje och 
territorialvattengränsen, exklusive den ekonomiska 
zonen. Vattenarealer på havsöar klassificeras som 
inlandsvatten i statistiken. 

Inlandsvatten Sjöar och vattendrag som inte utgörs av havsvatten. 
Omfattar de delar av det nationella territoriet som är 
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täckt med ytvatten. Hit räknas även konstgjorda 
vattenarealer, till exempel dammar och kanaler. 

Markanvändning Klassificering av mark utifrån människans nyttjande av 
marken och dess resurser. Exempel på markanvändning 
är jordbruksmark, bebyggd mark och gruv- och täktmark. 

Markslag Klassificering av mark utifrån markanvändning och 
marktäcke. Exempel på markslag är jordbruksmark, 
skogsmark, bebyggd mark och våtmark. 

Marktäcke Klassificering av mark utifrån dess yta, oavsett 
användning eller avsikt. Exempel på marktäcke är 
våtmark, skogsmark och (öppen) övrig mark med eller 
utan vegetation. 

Nya byggnader i 
strandnära läge 

Byggnader i strandnära läge, vilka har nyregistrerats 
under statistikens referensår och som inte överlappar 
byggnader som existerade föregående år (mäts 1 januari 
referensåret).  

Sjö Naturlig förekomst av stillastående inlandsvatten. En sjö 
har vanligtvis ett eller flera utlopp, men det finns också 
sjöar som har flera utlopp eller som helt saknar utlopp. 

Smala vattendrag I regel upp till sex meter breda, samt sjöar mindre än 
några 10-tal kvadratmeter. Ingår inte i vattenarealen, 
utan räknas in i landarealen. 

Statistisk tätort SCB:s statistiska tätorter består av sammanhängande 
bebyggelse med minst 200 folkbokförda invånare.  

Statistisk ö Landområde omgärdat av vatten. SCB:s definition av öar 
är ett modellantagande, där underlag för beräkning 
utgörs av Lantmäteriets geografiska data. Det 
förekommer skillnader mellan SCB:s definition och 
användarnas förväntningar på vad en ö är. I statistiken 
kan SCB därför använda begreppet ”statistisk ö”. Som 
en statistisk ö räknas både landområden med och utan 
broförbindelse till fastland. SCB:s statistik innehåller 
även öar omgärdade av konstgjorda vattenarealer och 
konstgjorda öar, till exempel pirar, öar i dammar och 
slott helt omgärdade av vallgrav. 

Strandlinje Skiljelinje där vatten möter land. I SCB:s statistik 
används termen för både havsvatten och inlandsvatten.  
Skiljelinjen mellan land och havsvatten kan även 
benämnas som kustlinjen. 

Strandlinje påverkad av 
bebyggelse 

Linje där vatten möter land och där en byggnad är 
belägen inom 100 meter från strandlinjen. 

Strandlinje påverkad av 
ny bebyggelse 

Strandlinje påverkad av ny bebyggelse avser strandlinje 
som inte tidigare varit påverkad av bebyggelse, men nu 
gör det. Nya byggnader avser byggnader i strandnära 
läge som har nyregistrerats under statistikens 
referensår och som inte överlappar byggnader som 
existerade föregående år (mäts 1 januari referensåret). 

Strandnära (zon) / 
Strandområde  

Område med ett avstånd av maximalt 100 meter från 
strandlinje. Avståndet 100 meter används som 
strandnära i SCB:s officiella statistik. Avståndet 300 
meter från strandlinje förekommer i äldre tabeller. 
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Strandnära befolkning Personer som är folkbokförda på adresser som är 
belägen inom 100 meter från strandlinje. 

Vattendrag Strömmande inlandsvatten, till exempel floder, åar, 
bäckar och kanaler. 

Ö-område Avser inte officiella namn på öar, utan beteckningar för 
att beskriva de geografiska områden som SCB:s statistik 
avser. Officiella ortnamn hanteras av Lantmäteriets 
ortnamnsenhet och registreras i Lantmäteriets 
ortnamnsregister. 

Källa: SCB 

Illustrationer av begrepp 
Bild 6.1. Strandlinje (blå linje) 

Källa: SCB, geodata: SCB och Lantmäteriet. Illustration från Skellefte hamn. 

Bild 6.2 Strandnära läge (blå zon), inom 100 meter från strandlinje (blå linje) 

Källa: SCB, geodata: SCB och Lantmäteriet. Illustration från Skellefte hamn. 

 



 

  SCB – Det strandnära Sverige. Statistik om strandnära markanvändning 2020 45 

Bild 6.3. Strandnära byggnader (gröna), helt eller delvis inom 100-metersbuffert (blå zon)  

Källa: SCB, geodata: SCB och Lantmäteriet. Illustration från Skellefte hamn. 

Bild 6.4. Nya strandnära byggnader (röda), strandnära byggnader (gröna) och övriga 
byggnader (rosa) 

Källa: SCB, geodata: SCB och Lantmäteriet. Illustration från Skellefte hamn. 

Bild 6.5. Strandlinje påverkad av bebyggelse (grön linje), det vill säga inom 100 meter 
från byggnad. Byggnader inom 100 meter från strandlinje (gröna byggnader) 

Källa: SCB, geodata: SCB och Lantmäteriet. Illustration från Skellefte hamn. 
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Statistikens framställning 
Statistiken bygger på register och geodata från SCB och andra 

myndigheter. Bearbetningar och beräkning av statistik görs i flera olika 

GIS-programvaror, som i FME, SQL Server, ArcGIS Pro och MapInfo Pro.   

Basuppgifter om vatten, stränder och öar 

Vattenarealer och strandlinje 
För beräkning av statistik används inbyggda algoritmer i GIS-

programvara. Indata är GIS dataskikt från Lantmäteriets 

nedladdningstjänst för hydrografiska data. Dataskikten Standing water 

(sjöar) och Watercourse (vattendrag) används för att avgränsa 

inlandsvatten.  För att avgränsa havsvatten mot land används kustlinjen 

i dataskiktet Landwater boundary (strandlinjer), tillsammans med 

kompletterande bearbetningar från de andra två dataskikten. Regional 

indelning görs med hjälp av kommungränser från Lantmäteriet i skala 

1:10 000, nedladdat i januari 2021.  

Indata innehåller endast uppgifter om vattenytor, samt gräns för 

Sveriges territorium. Hav antas vara de vattenytor som är belägna 

mellan Sveriges kustlinje och territorialvattengränsen. Övrigt vatten 

räknas som inlandsvatten. Enskilda vattenytor på öar klassificeras som 

inlandsvatten. Det inbegriper även öar i havsvatten. Landytor antas vara 

de ytor inom Sveriges territorium som inte är vatten. I indata saknas 

uppgifter om vattenytor smalare än sex meter. Därmed görs antagandet 

att de smala vattendragen är land. Strandlinje avser skiljelinjen mellan 

inlands- eller havsvatten och land.  

Mätningar och bearbetningar görs i programvarorna FME och SQL-

server. Beräkningen av arealer görs i GIS-programvaran MapInfo Pro. 

Arealerna har beräknats utifrån en sfärisk metod, där hänsyn tas till 

jordens krökning. 

Öar 
SCB:s definition av öar är ett modellantagande, där SCB antar att öarna 

utgörs av de ”hål” som finns i Lantmäteriets karta över vattenytor 

(vattenskiktet i Fastighetskartan, uttag 2013/2014). De tomma ytorna 

antas vara land omringat av vatten. Statistiken innehåller även öar 

omringade av konstgjort vatten och konstgjorda öar, som pirar, öar i 

dammar, slott med vallgrav och andra typer öar avskilda från annat 

landområde med hjälp av grävd kanal. De minsta öarna är 9 

kvadratmeter stora. 

Samtliga öar i Sverige avgränsades under 2014, med referensår 2013. 

Följande register har använts i bearbetningarna: 

- Lantmäteriets fastighetskarta 

- Lantmäteriets fastighetsregister, byggnadsdelen 
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- Lantmäteriets WMS-tjänster med topografisk karta och 

ortofoton 

Bearbetning av data och skapandet av geodata med öar gjordes i GIS-

programvaran FME. Grundmaterialet för undersökningen var 

Lantmäteriverkets digitala vattenmask (vattenkarta) i skalan 1:10 000. 

För uppbyggnad av ö-områden (polygoner) användes fastighetskartans 

linjeskikt för vatten (ml), punktskikt för markanvändning (mp) och 

fastighetskartans linjeskikt för gränser (al). Kustlinjen har lokaliserades 

med hjälp av SMHI:s sjöregister och andra källor, varvid havsvatten och 

insjövatten kunde särskiljas.  

För kontroller användes fastighetskartans ytskikt för vatten (mv) och 

ytskikt för markanvändning (my). Materialet erhölls från 

Lantmäteriverket i form av MapInfo-filer, upplagda på 5x5-

kilometersrutor.  

Statistikberäkning gjordes i MapInfo Pro och Excel. Fördelningen av 

statistik på kommuner gjordes med hjälp av kommungränser uppbyggda 

med hjälp av fastighetsgränser.  

Den strandnära marken 
Statistiken har beräknats särskilt för denna rapport. Det är inte officiell 

statistik, vilket innebär att den inte uppdateras regelbundet, den finns 

inte publicerad i SCB:s Statistikdatabas och den är inte beskriven i 

dokumentmallarna Kvalitetsdeklaration och Statistikens framställning. 

Dokumentation av statistikens framställning och kvalitet beskrivs 

endast i denna rapport.  

Bearbetning och beräkning av statistik har gjorts i GIS-programvaran 

ArcGIS. Indata är: 

- Lantmäteriets Fastighetskarta, uttag i januari 2021. Uppgifter 

om vatten, kommuner och län.  

- Nationella marktäckedata (NMD), version 1.0. Uppgifter om 

markslag i rutor på 10x10 meter. Data förvaltas av 

Naturvårdsverket. Dataskikt som har bearbetats av SCB inför 

produktion av 2015 års officiella statistik om grönytor i tätorter.  

- Skyddad natur 2020-12-31. Data från Naturvårdsverkets databas 

VICNatur, med bearbetning av SCB inom undersökningen 

Skyddad natur. Data omfattar skyddstyperna nationalpark, 

naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden 

(skogliga och övriga), med gällandedatum till och med 2020-12-

31.  

- Markägarkartan 2021. Uppgifter om kategori markägare per 

fastighet. Uppgifter från Fastighetstaxeringsregistret (FTR).  

I bearbetningen skapas en buffertzon på 100 meter från vatten inom 

svenskt territorium. Buffertzonen avser den strandnära zonen/ 
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strandområdet. Ett urval görs av de strandområden som finns vid 

havsvatten. De sparas i ett eget skikt. Statistiken beräknas sedan med 

hjälp av två olika kartor med strandområden:  

1. Total strandzon: Buffertzon vid inlandsvatten och havsvatten 

2. Havsnära zon: Buffertzon vid havsvatten 

Statistiken beräknas genom en matchning av uppgifter i strandområdet 

och NMD, skyddad natur och markägarkartan. De ytor som finns inom 

strandzoner klassificeras som strandnära. Summering görs på 

administrativa enheter (riket, län, kommun), typ av strandzon (totalt 

eller havsnära) och de värden som finns i registren NMD, skyddad natur 

och markägarkartan.  

Statistiken visar summeringar av de klassificeringar som förekommer i 

indata. Dessa grupperingar har gjorts: 

Markslag 
Inom ramen för arbetet med statistik över grönytor har SCB gjort en 

omklassning av NMD:s ogeneraliserade basskikt, för att skapa en 

förenklad version med färre klasser. Underkategorier av bland annat 

skog och öppen mark har aggregerats till färre och mer generella 

kategorier. Resultatet är följande klassificering av marktäcket: 

• Hårdgjord mark: Exploaterad mark med byggnad, väg, järnväg 

med mera 

• Skog: Samtliga trädslag på och utanför våtmark, temporärt ej 

skog på och utanför våtmark 

• Vatten: Hav, sjöar, vattendrag  

• Åker: Åkermark 

• Öppen mark: Öppen våtmark, övrig öppen mark med vegetation 

• Övrigt: Övrig öppen mark utan vegetation  

Skyddad natur 
De skyddstyper som ingår i statistiken över skyddad natur är 

nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och 

biotopskyddsområden (skogliga och övriga). Det är de skyddstyper som 

har bedömts vara mest relevanta för redovisning på låg regional nivå, 

samt där registerdata håller tillräcklig kvalitet för en detaljerad 

redovisning.  

Markägare 

• Föreningar och trossamfund: Svenska kyrkan, 

bostadsrättsföreningar 

• Näringsliv: Svenska aktiebolag, kommunala bostadsföretag 

• Offentligt: Staten, regioner, kommuner 

• Privatpersoner: Fysisk person, dödsbon 
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• Övriga: Uppgift saknas, okänt, övriga 

Strandnära bebyggelse 
En byggnad har ett strandnära läge när den finns inom ett avstånd av 

maximalt 100 meter från strandlinje. De delar av strandlinjen som har 

minst en byggnad belägen inom 100 meter, klassificeras som 

’strandlinje påverkade av bebyggelse’. Den strandlinje som används i 

bearbetningen av strandnära bebyggelse är samma som används i 

beräkningen av basuppgifter för strandlinjer, med referensår 2019. 

I bearbetningen buffras varje byggnad med 100 meter. De buffrar som 

träffar strandlinjen klassificeras som strandnära. De delar av 

strandlinjen som träffas av byggnadernas buffrar klassificeras som 

exploaterade (se bild 6.6 – 6.8). Mätningar och bearbetningar görs i 

programvarorna FME och SQL Server. 

Bild 6.6. Strandlinje (blå linje). Samtliga byggnader i rosa färg 

Källa: SCB, geodata: SCB och Lantmäteriet. Illustration från Skellefte hamn. 

Bild 6.7. Buffring 100 meter av byggnader (rosa cirklar) 

Källa: SCB, geodata: SCB och Lantmäteriet. Illustration från Skellefte hamn. 
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Bild 6.8. Buffrar som träffar strandlinjen (gröna cirklar) avgör vilka byggnader som 
klassificeras som strandnära (gröna byggnader) och vilka delar av strandlinjen som 
klassificeras som exploaterade (gröna linjer) 

Källa: SCB, geodata: SCB och Lantmäteriet. Illustration från Skellefte hamn. 

Bild 6.9. Nya strandnära byggnader (röda) har tillkommit under 2020. De används för 
beräkning av ny exploaterad strandlinje (röd linje) 

Källa: SCB, geodata: SCB och Lantmäteriet. Illustration från Skellefte hamn. 

Statistiken redovisar registerbyggnader. Det motsvarar ofta fysiska 

byggnader, men i de fall en fysisk byggnad delas av en fastighetsgräns 

redovisas den som flera olika registerbyggnader. En fysisk byggnad kan 

också redovisas som flera registerbyggnader, om byggnaden består av 

flera delar med olika konstruktionsmässiga egenskaper. 

Registerbyggnader hämtas i form av polygoner från Lantmäteriets 

fastighetskarta och matchas ihop med registeruppgifter från 

Lantmäteriets fastighetsregister, byggnadsdelen.  

Klassificering av byggnader efter byggnadstyp följer kodningen av 

byggnader efter ändamål i Fastighetsregistret, byggnadsdelen. 

Lantmäteriets definitioner finns i Specifikation för Grunddatalager 
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(GDL)6. Nya byggnader avser byggnader som har nyregistrerats under 

statistikens referensår. 

Strandnära befolkning 
Statistiken har beräknats särskilt för denna rapport. Det är inte officiell 

statistik, vilket innebär att den inte uppdateras regelbundet, den finns 

inte publicerad i SCB:s Statistikdatabas och den är inte beskriven i 

dokumentmallarna Kvalitetsdeklaration och Statistikens framställning. 

Dokumentation av statistikens framställning och kvalitet beskrivs 

endast i denna rapport.  

Matchning av data och beräkning av statistik har gjorts i SQL Server och 

Excel. Indata är: 

- SCB:s data över strandlinjer i Sverige, med referensår 2019.  

- SCB:s Registret över totalbefolkningen (RTB) med 

referenstidpunkt 2020-12-31, kombinerat med Lantmäteriets 

adressregister. Uppgifter om antal folkbokförda per 

adresskoordinat, samt uppgifter om befolkningens ålder och 

kön.  

- SCB:s register över tätorter, 2020 

Matchning av data görs på samma sätt som för strandnära bebyggelse, 

men alla moment görs i SQL Server. Varje adresspunkt med befolkning 

buffras med 100 meter. De buffrar som träffar strandlinjen klassificeras 

som strandnära. Uppgifter om län, kommun, ålder och kön hämtas från 

RTB. Uppgifter om tätort hämtas från SCB:s tätortsregister.  

Andelsberäkning och analys görs i Microsoft Excel.  

Befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro 
Underlaget till statistiken är SCB:s avgränsning av befolkade öar utan 

fastlandsförbindelse via bro. Bearbetning görs av SCB, med hjälp av data 

från följande register:   

- SCB:s totalregister över öar 2013. Skala 1:10 000. 

- SCB:s Registret över totalbefolkningen (RTB) med 

referenstidpunkt 31 december referensåret, kombinerat med 

Lantmäteriets adressregister. Uppgifter om antal folkbokförda 

per adresskoordinat. Statistiken i rapporten avser 2010-12-31 

och 2020-12-31. 

- Trafikverkets Nationella vägdatabas (NVDB), referenstidpunkt 

2021-01-01 

 

 

6 https://www.lantmateriet.se/External/bal/Specifikation-GDL/objekttypskatalog.htm  

https://www.lantmateriet.se/External/bal/Specifikation-GDL/objekttypskatalog.htm
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- Lantmäteriets visningstjänster (WMS) med topografisk 

kartinformation och ortofoton. 

- SCB:s register över vattenytor 2019, med uppgifter från 

Lantmäteriet och SMHI. Uppgifter om typ av vatten, som anger 

om öar är belägna i hav eller inlandsvatten. 

- Lantmäteriets Fastighetskarta, uttag i januari 2021. Uppgifter 

om kommuner och län. 

Befolkade öar utan broförbindelse till fastland bestäms genom okulär 

granskning av geodata mot referensdata i Lantmäteriets 

visningstjänster. Granskningen har endast gjorts av öar med personer 

folkbokförda den 31 december referensåret, vilka var cirka 1 000 till 

antalet för 2020. Följande ställningstaganden har gjorts i registrering av 

öar som saknar fastlandsförbindelse via bro:  

• Öar utan broförbindelse till fastland saknar bro som är synlig i 

de geodata som används i bearbetningen. Enskilda vägar, samt 

gång- och cykelvägar räknas som broar. I de fall broförbindelsen 

saknas i NVDB saknas kunskap om vägens kvalitet och 

tillgänglighet för biltrafik. SCB har ändå valt att ta med dessa 

broar i avgränsningen.  

• Endast permanenta broar räknas. I underlaget finns ön 

Tranholmen i Stockholms län, som har en pontonbro endast 

vintertid. Det räknas inte som fastlandsförbindelse via bro och 

ön ingår därmed i statistiken.  

• Broförbindelse till fastland kan förekomma via andra öar. Det 

krävs då att samtliga öar i kedjan har permanenta broar och att 

någon av öarna har förbindelse med det svenska fastlandet.  

• Fastlandsförbindelse via tunnel, enligt NVDB och Lantmäteriets 

topografiska karta, räknas som broförbindelse. Det är aktuellt 

för ö-området Muskö i Stockholms skärgård, som därmed inte 

ingår i den här statistiken. 

• Öar med fastlandsförbindelse via färja ingår i statistiken, 

eftersom de saknar fast broförbindelse.  

Statistik om befolkning på öar beräknas med hjälp av koordinatsatta 

register, som matchas genom så kallad point-in-polygon-metod. Det 

innebär att värden för befolkningspunkter som faller inom öarnas ytor 

summeras och utgör statistikvärden. Summering görs på administrativa 

enheter (kommun, län, riket) och på enskilda öar.  

Statistikens kvalitet 
Geodata och kartor kan sägas vara en skattning av verkligheten, genom 

att verkligheten måste förminskas till en viss skala för att få plats på 

kartan. När objekt presenteras i förminskad form tappas en del av 

detaljrikedomen bort. Som exempel kan nämnas ett vattendrag, som i 

verkligheten kan bestå av många små kurvor och former. Men i de data 

som ligger till grund för SCB:s statistik presenteras Sveriges vatten i 

skala 1:10 000, vilket leder till att små detaljer försvinner. Dessutom är 
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en platt karta alltid en skattning av jordklotet, eftersom det är omöjligt 

att helt fånga jordklotets rundade form.  

I den här statistiken beskriver SCB skattningar av vattenytor, 

strandlinjer, öar, markanvändning, byggnader och befolkning. 

Skattningarna görs enligt olika definitioner och enligt den 

detaljeringsgrad som data har. Generellt har de geodata som SCB jobbar 

med en noggrannhet i skala 1:10 000. Skalan leder till att mindre 

detaljer försvinner, vilket påverkar statistikens kvalitet. Det handlar om 

att alla detaljer och kurvor i strandlinjen inte fångas, eller att de minsta 

vattendragen och öarna inte ingår i statistiken. SCB gör ändå 

bedömningen att det som är relevant att undersöka, utifrån statistikens 

syfte, ingår i redovisningen.  

Officiell statistik 
Den officiella statistik som ingår i rapporten presenteras i avsnitten:  

• Basuppgifter om vatten, stränder och öar 

• Strandnära bebyggelse 

• Befolkade öar utan fastlandsförbindelse via bro 

Den officiella statistikens tillförlitlighet bedöms som generellt bra. De 

register som ligger till grund för statistiken uppdateras och revideras 

kontinuerligt. Delar av statistiken görs intermittent och vid behov. 

Basuppgifter om strandlängd och öar är företeelser som påverkas över 

tid av landhöjning, erosion, igenväxning, indämningar, utdikning, 

anläggning av dammar, med mera. Den typen av förändringar bedöms 

som så små per år, att det inte finns anledning till tätare uppdateringar. 

Större förbättringar i indatakvalitet har historiskt varit ett större skäl till 

uppdatering av statistiken. Uppgifterna bedöms därför vara väl 

beständiga över tid.  

Bearbetningar är till stor del automatiserade, med en minimerad del av 

manuella moment. Det ger en säker produktion och minskar risken för 

fel som beror på mätning och bearbetning. I statistikens 

kvalitetsdeklarationer redovisas de osäkerhetskällor som anses ha störst 

påverkan på statikens kvalitet. Det är: 

1. Brister i de enskilda register och geodata som ligger till grund 

för geografisk bearbetning och statistikvärden. Det handlar om 

objekt som helt saknas eller har fel värden. För att minimera 

den osäkerheten görs både slumpmässig och systematisk 

granskning av indata. SCB har även dialog med 

registeransvariga, för att inhämta kunskaper och påtala 

eventuella fel. Uppgifter om klassificeringen av byggnadstyper, i 

Fastighetsregistrets byggnadsdel, är en uppgift där det finns en 

större risk för fel. Kodningen av ekonomibyggnad och 

komplementbyggnad är inte alltid konsekvent genomförd, 
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genom att ekonomibyggnader kan förekomma i kategorin 

komplementbyggnad.  

2. En central del i produktionen är användningen av geokodade 

registerdata. Geokodningen innebär att administrativa värden 

matchas mot koordinatbaserade register. Det kan till exempel 

vara Skatteverkets och SCB:s uppgifter om folkbokförda 

personer som matchas mot Lantmäteriets adressregister. I de 

fall adressen är fel blir det ingen matchning. Vissa automatiska 

justeringar kan göras via antaganden. De individer som inte kan 

kopplas till adress, kopplas i stället till fastighet eller kommun. 

Vid koppling till kommun geokodas befolkningen till 

mittpunkten för den största tätorten i kommunen.   

3. Eftersom statistiken baseras på flera olika källor finns en 

osäkerhet i hur dessa samspelar för att skapa en helhet, till 

exempel avseende de geografiska gränserna för öar. För att 

minska osäkerheten har kontroller gjorts av mikrodata och 

resultatet av SCB:s bearbetning. Osäkerheten beror både på 

registrens kvalitet, samt metod och definition för SCB:s arbete. 

4. SCB:s definitioner av begrepp i statistiken är i sig en 

osäkerhetskälla. SCB har utarbetat definitioner utifrån en 

sammanvägning av vad som efterfrågas och vad som är möjligt 

och rimligt att ta fram utifrån tillgängliga data och budget för 

arbetet. Utifrån det här perspektivet beror statistikens 

tillförlitlighet på hur användarna förstår definitionerna och de 

geografiska områden som ligger till grund för statistiken.  

För en ökad förståelse har SCB kompletterat 

statistikredovisningen med kartor och förklarande texter för de 

begrepp som har varit föremål för mest diskussion. Det gäller 

framför allt den statistik som SCB presenterar om Sveriges öar. 

SCB:s ö-register bygger på ett antagande av vad som definierar 

en ö. I grunden är SCB:s definition allmängiltig, då den fastslår 

att en ö är ett landområde omringat av vatten. Det är i 

detaljerna som detta diskuteras, till exempel hur 

broförbindelser, framgrävda vattenytor och bifurkationer ska 

hanteras. När antalet öar begränsas till att endast omfatta 

objekt utan broförbindelse, faller dock många oklarheter bort 

och definitionen av öarna blir enklare att förstå och enas kring.    

Ej officiell statistik 
Den statistik som har gjorts särskilt för den här rapporten är inte 

officiell. Den presenteras i avsnitten Den strandnära marken och 

Strandnära befolkning.  

Den här statistiken har inte samma kvalitetskrav som den officiella 

statistiken. Det innebär framför allt att den detaljerade dokumentation 

av kvalitet och framställning som görs för officiell statistik, saknas för 

dessa uppgifter. Statistiken har dock producerats med hjälp av samma 

register som den officiella statistiken, vilka därmed är dokumenterade 
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enligt riktlinjer för officiell statistik. Dokumentationen finns på 

produktsidorna för Strandnära markanvändning7, Befolkningsstatistik8, 

Markanvändningen i Sverige9 och Skyddad natur10.   

Sammanfattningsvis bedöms kvaliteten som god, eftersom de underlag 

som används är totalregister. Stickprovs- och skattningsfel förekommer 

därför inte. Saknade värden och felaktiga kan förekomma, men är i regel 

få. Statistik som baseras på flera olika källor har en viss osäkerhet 

avseende momentet att lägga samman uppgifter för att bilda en helhet. 

Semantiska skillnader i begrepp och varierande tekniker för datafångst 

hos olika källor gör att osäkerheter kan uppstå i gränsdragning mellan 

olika klasser. 

De osäkerhetsfaktorer som kan identifieras för den icke officiella 

statistiken och de bearbetningar som har gjorts särskilt för den här 

rapporten är:  

• Tidsserier saknas, vilket innebär att kontroller inte kan göras 

mot andra år. Det blir därmed svårare att bedöma rimlighet i 

värden.  

• Många manuella moment i bearbetningen av data. Metod och 

script har skapats särskilt för denna redovisning och har därför 

inte kunnat testas under en längre tid.   

Källor 
Den officiella statistik som redovisas i rapporten finns publicerad här: 

• Land- och vattenarealer: www.scb.se/mi0802  

• Strandnära markanvändning: www.scb.se/mi0812  

På ovanstående produktsidor finns statistiken publicerad i rapporter, 

statistiknyheter (kortare analyser), Excelfiler och i SCB:s interaktiva 

Statistikdatabas11. Där finns även dokumentation i form av 

Kvalitetsdeklarationer och Statistikens framställning.  

Definitioner av ord och begrepp har hämtats från statistikens 

dokumentation och SCB:s ordlista12. I några fall har Svensk ordbok13 

använts. Det har då markerats med en fotnot.  

 

 

7 www.scb.se/mi0812  

8 www.scb.se/be0101  

9 www.scb.se/mi0803  

10 www.scb.se/mi0603  

11 www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/  

12 www.scb.se/dokumentation/ordlista/  

13 Svensk ordbok (SO), 2021. https://svenska.se/ 

http://www.scb.se/mi0802
http://www.scb.se/mi0812
http://www.scb.se/mi0812
http://www.scb.se/be0101
http://www.scb.se/mi0803
http://www.scb.se/mi0603
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/
http://www.scb.se/dokumentation/ordlista/
https://svenska.se/
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Along Sweden’s shores – 
Statistics on waterfront 
land use in 2020 

Sweden consists of lots of water, in the form of seas, lakes and 

watercourses. This gives us a total shoreline of several hundred 

thousand kilometres, along both the coast and inland waters.  

There are many reasons for following developments within the 

waterfront population and buildings. Statistics Sweden’s data on 

waterfront buildings is used, for example, for monitoring national 

environmental objectives. From an accessibility perspective, it is 

interesting to follow developments for islands that do not have a bridge 

connection to the mainland. The statistics can be used to describe 

developments in areas with limited accessibility to the rest of the 

country. Statistics Sweden has also noted major public interest in basic 

data on shorelines and islands. This provides a basic insight into 

Sweden’s geography and the numerous islands, lakes, watercourses, and 

coastal areas that distinguish its landscape.  

This report aims to provide a summary of land use in waterfront 

locations in 2020 and describe changes over time. The official statistics 

on land use in proximity to shoreline contain basic data on geography 

surrounding water and shorelines, as well as nearby buildings. In a 

broader sense, land use is about human use of the land for more 

purposes and includes aspects concerning both ownership and use. To 

provide a more comprehensive picture of Sweden’s waterfront zone, the 

report has been supplemented with statistics on land use, protected 

nature, landowners, and waterfront population. The data has been 

calculated separately for the report and is thus not official statistics.  

The report has been prepared within the Urban planning and tourism 

section at Statistics Sweden. 

Summary 
A quarter of Sweden’s territory consists of water. Seawaters make up the 

area of water between Sweden’s coastline and the territorial border of 

its surrounding seas. It has a total area of more than 8 million hectares, 

which is 15 percent of Sweden’s entire territory. Inland waters, in the 

form of lakes and watercourses, make up 4 million hectares, equalling 8 

percent of Sweden’s total area.  

Sweden’s total shoreline is more than 426,000 kilometres long. The vast 

majority, 88 percent, of the shoreline borders on inland waters. The 

shoreline around the four largest lakes makes up 2 percent of total  

Shoreline 
The dividing line where water 
meets land. 

Waterfront 
Located within 100 meters of 
the sea or inland waters 
shoreline.  

Seafront 
Within 100 metres of the sea 
shoreline.  

Shore protection 
Sweden’s shore protection 
applies to all shores by the sea 
and inland waters, irrespective 
of size. A shore-protected area 
is usually a zone of 100 metres 
from the shoreline, both on 
land and in water. Local 
deviations occur. The 
protection regulates changes 
in settlements and other 
measures that may harm flora 
and fauna. 

Statistics Sweden’s statistics 
do not describe the actual 
shore protection. Statistics 
Sweden’s waterfront zone 
refers to an area that is 
consistently 100 metres from 
the shoreline. The statistics do 
not contain information on: 

- Narrow watercourses   

- Local regulations 
and deviations from 
general shore 
protection rules 

Statistics Sweden’s statistics 
can be used for an 
approximate estimation of 
developments in the shore 
protection zone. More precise 
data, especially at the local 
level, is required for more 
accurate data. 
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shoreline. Along the sea, the shoreline is just over 11,000 kilometres. 

This is 3 percent of Sweden’s total shoreline. The sea islands provide an 

additional 33,000 kilometres of shoreline, making up 8 percent of total 

shoreline. 

Sweden has almost 270,000 islands located in marine and inland waters. 

Norrbotten county has the largest number of islands, with almost 

35,000. Most islands have a small area. 71 percent of them are less than 

1,000 square metres and 8 percent of the islands are larger than 1 

hectare. The country’s largest island is Gotland, with a size of almost 

297,000 hectares. All of Sweden’s ten largest islands are partly or wholly 

located in seawaters. The largest island in inland waters is Selaön, in 

the municipality of Strängnäs. 

56 percent of the waterfront zone consists of forest land. This is less 

than the share for the whole of Sweden, which is 68 percent. Arable land 

makes up 4 percent of waterfront land, which is also less than the share 

for Sweden as a whole. Instead, the waterfront zone has a high 

proportion of open land. The open land, which consists of open 

wetlands and other land with vegetation, makes up 35 percent of the 

waterfront zone.  

Seafront land is 50 percent made up of forest land, which is a lower 

proportion compared with the total waterfront zone. The proportion of 

arable land and open land is also lower compared with the total 

waterfront land area. Instead, seafront land has a higher proportion of 

“other” and sealed soil. The category “other” essentially lacks 

vegetation and includes uncovered rock, boulder clay, glaciers, sparsely 

vegetated heathland, beaches and sand or gravel plains. Sealed soil 

areas consist of buildings, roads, railways, and other developed land. 

National parks, nature reserves, nature conservation areas and habitat 

protection areas protect 16 percent of the waterfront zone. Nature 

reserves make up 84 percent of the protection in the waterfront zone. 12 

percent are national parks and 3 percent are nature conservation areas. 

The habitat protection areas make up less than 1 percent of the 

protected waterfront zone. The different types of protection have the 

same proportions in the waterfront zone as in the whole of Sweden. The 

seafront zone has a higher share of protection, with 25 percent. A large 

part of the protection in the seafront zone consists of nature 

conservation areas linked to outdoor life. 

40 percent of waterfront land is owned by private individuals. The 

business sector owns 25 percent and the public sector 26 percent. 

Associations and religious communities, which include housing 

cooperatives and the Church of Sweden, own 1 percent of waterfront 

land. Compared with total land ownership in Sweden, the proportions 

are roughly the same. Land owned by private individuals and the 

business sector makes up a small proportion of the waterfront zone. 

Rather, a higher proportion of waterfront land is publicly owned.  

Waterfront facts 2020 
Seawater/marine water area 
8 million hectares 

 
Lakes and watercourses, area 
4 million hectares 

 
Shoreline 
426,000 kilometres 

 
Built-up shoreline 
60,000 kilometres (14 percent 
of total) 

 
Waterfront buildings 
1.3 million (16 percent of total) 

 
Waterfront population 
694,000 (7 percent of total) 

 
Number of islands 
268,000 

 
Number of populated islands 
without a bridge connection to 
the mainland 
541 

 
Population of islands without a 
bridge connection to the 
mainland 
93,000 (0.9 percent of total) 
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More than 60,000 kilometres of Sweden’s shoreline is “built-up”. This 

equals 14 percent of total shoreline. “Built-up shoreline” means that 

there is a building within 100 metres of the shoreline. In 2020, built-up 

shoreline grew by 214 kilometres. 18 percent of the growth concerned 

the sea shoreline.  

More than 1.3 million buildings are located within 100 metres of water. 

This is 16 percent of all buildings in Sweden. Most are of the type 

supplementary buildings; that is, garages, storerooms, sheds and so on. 

35 percent of waterfront buildings are residential buildings. The total 

number of buildings in Sweden has almost the same breakdown 

between building types. In 2020, more than 22,600 new buildings were 

added in waterfront locations. 84 percent were of the type of 

supplementary buildings. Residential buildings made up 7 percent of 

the new buildings. 

On average, there are three buildings per kilometre of shore area. In the 

built-up areas, density is 22 buildings per kilometre. In localities, 

density is 60 buildings per kilometre and outside localities it is 17 

buildings per kilometre of built-up shore area.  

In 2020, almost 7 percent of Sweden’s population lived within 100 

metres of water, equalling almost 700,000 people. The waterfront 

population has a higher proportion of older people and a lower 

proportion of children and youths compared to Sweden’s total 

population. The greatest difference is for those living in seafront areas.  

Sweden has 541 populated islands with no bridge connection to the 

mainland. Most are located to Sweden’s coastal areas. At the end of 

2020, almost 93,000 people were registered on islands without a bridge 

connection with the mainland. Most of the islands have a very small 

population. 411 islands had fewer than 10 inhabitants at the end of 

2020. During the period 2010 to 2020, the number of inhabited islands 

without a connection to the mainland decreased by 37 islands. 


