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Forord Statens forurensningstilsyn (SFT) 
 
SFT fikk i 2001 utarbeidet den såkalte MOB-Land modellen som et beslutningsgrunnlag for 
beredskapsorganisasjoner som involveres i miljøulykker og for planlegging av 
miljøberedskapen. Modellen identifiserer, prioriterer og kartfester spesielt sårbare 
befolkningskonsentrasjoner og miljøressurser ved akutte forurensninger på land. Det har vist 
seg at enkelte elementer i modellen kan være noe vanskelig tilgjengelig og at det er behov for 
en noe mer detaljert forklaring på fremgangsmåten ved bruk av modellen.  
 
SFT gav Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag å utvikle en brukerveiledning til 
MOB-Land modellen. Brukerveiledningen tar utgangspunkt i selve MOB-Land modellen og 
det er nødvendig å ha denne tilgjengelig når brukerveiledningen leses. Brukerveiledningen er 
fremkommet i et tett samarbeid mellom NINA ved Ole Reitan og SFT ved Lars Drolshammer. 
Vi håper veiledningen vil være et nyttig verktøy i kartlegging og prioritering av miljøressurser 
i beredskapen mot akutt forurensning. 
 
Horten, februar 2008

http://www.sft.no/publikasjoner/vann/1835/ta1835.pdf
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BRUKERVEILEDER FOR MOB-LAND MODELLEN 
Norsk institutt for naturforskning (NINA) – 15. februar 2008  

 
1. Innledning  
MOB-Land modellen ble utviklet i 1999-2001 (SFT 2001). Ved realisering av modellen er det lagt opp 
til at hvert fylke skal ta utgangspunkt i modellen og foreta kartlegging av faktorer og ressurser. For 
flere fylker har oppgaven virket formidabel, slik at de har vegret seg med å gå i gang med jobben. 
Noen få fylker har imidlertid allerede gjennomført en MOB-Land kartlegging. Modellen forutsetter 
ingen omfattende ny kartlegging, men at eksisterende data til en hver tid benyttes.  
 
Denne veilederen gir en trinnvis beskrivelse av hvordan man bruker MOB-Land modellen. Den er 
skrevet av Ole Reitan og diskutert underveis med Jørn Thomassen, begge NINA. 
 
Mål med denne veilederen: 
- forbedre brukervennligheten av MOB-Land modellen 
- foreslå prioritering mellom ressurser ved kartleggingen, med utgangspunktet i MOB-Land modellen 
- beskrive hvordan kartlegge akkurat nødvendige ressurser i forhold til reell risiko 
- beskrive en trinnvis framgangsmåte for hvordan man skal kartlegge, hva som skal inkluderes, og 
hvor detaljert man trenger å være for hver ressurs i modellen 
 
Modellen inkluderer kartlegging av risiko i forhold til sårbarhet. Derfor er det nødvendig å starte med 
kartlegging av kilder for utslipp og spredningsveier for utslippene. Kartleggingen videre må først ta 
utgangspunkt i miljøressurser som det er særlig nødvendige å ta hensyn til, før resten av 
miljøressursene prioriteres.  
 
Det vil være en avveiing mellom enkelheten i framgangsmåten og det å kunne ta god nok hensyn til de 
mest sårbare ressursene. En enkel kartlegging er derfor bedre enn ingen kartlegging. I første 
kartlegging for MOB-Land i fylket kan det være flere ressurser som ikke er fullstendig dekket 
gjennom eksisterende kartlegginger. Dette er ikke noe hinder for å ta MOB-Land modellen i bruk i 
fylket, men kan samtidig være en indikasjon på hvor man trenger å supplere med bedre data. 
 
2. Erfaringer fra MOB-kartlegging på land så langt 
MOB-Land kartlegging er gjennomført i flere fylker. I Buskerud er det foretatt en omfattende 
kartlegging i fylket, laget tabell over natursårbarhetsområder og laget detaljerte MOB-Land kart som 
dekker fylket. Det er også skrevet en rapport over framgangsmåten (Fylkesmannen i Buskerud 2005). I 
Østfold er det laget et Miljøsårbarhetskart over hele fylket, med tilhørende tabeller med forklaringer 
til områder på kartet. I Aust-Agder er det laget kommunevise kart, som ligger på nettet sammen med 
en kort beskrivelse av bruken av kartene: 
http://www.fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=3435&amid=1472908  
 
I Vestfold og Hedmark foregår i 2007 et prosjekt som har som mål å utvikle deler av metodikken i 
MOB-Land. Prosjektene i Hedmark og Vestfold går særlig ut på å utvikle en datamodell for å 
identifisere spesielt sårbare lokaliteter. Datagrunnlaget som brukes er 1) utslippspunkter, 2) sårbare 
objekter, 3) terrengmodell. I Vestfold gjøres det en vurdering og utvelgelse av data til bruk i modellen. 
Arbeidet ble her konsentrert om sårbare objekter/ressurser, og det ble fokusert på en total kartlegging 
av sårbare objekter i fylket, og akutte trusler mot disse i vid betydning (rapport forelå i desember 
2007). I Hedmark utvikles en terrengmodell. I utgangspunktet vil dette være et hjelpemiddel for å 
finne fram til risikoområder, og vil kunne gi bedre muligheter for å bli mer nøyaktig i å definere 
områder for kartlegging i MOB-Land. 
 
Opplegget i denne veiledningen presenterer først selve framgangsmåten i MOB-Land kartleggingen 
trinnvis. Videre beskrives mer inngående hvordan man går fram innen hvert trinn. 
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3. Framgangsmåte for kartlegging 
 
Modellen  

• MOB-Land er en modell som gir sårbarhetskart og en prioritering av miljøinformasjon ved 
akutte forurensninger på land 

• Kartlegging til bruk i modellen skjer i hvert fylke (FM MVA) 
• Primærbrukerne av MOB-Land er beredskapsorganisasjoner (kommuner, IUA, fylker, 

Kystverket, private beredskapsorganisasjoner) 
 
Formål med dette arbeidet 

• Gi en ”trinn for trinn oppskrift” på hvordan FM kan bruke modellen i praksis 
• Spesifisere – i en naturlig og riktig rekkefølge – hvilke data som trengs å innhentes av FM og 

hvilke datasett som allerede eksisterer og kan brukes 
• Kartlegging i fylkene skal skje med 1) ikke mer enn nødvendig ressursbruk, 2) et 

detaljeringsnivå som er så likt som mulig i alle fylker 
• Dette er gjort med basis i prinsippene for prioritering som er beskrevet i MOB-Land modellen 

 
 

 
Figur 1. Trinnvis framgangsmåte i kartlegging for MOB-Land. Hvert trinn er beskrevet nedenfor. 
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Målet er å kartfeste alle viktige informasjoner som skal brukes ved en eventuell akutt forurensning. 
Informasjonene skal foreligge på kart, og til hver informasjon er det knyttet verdier for prioritering. Et 
eksempel på tegn som kan brukes på kartet gis i figur 2.  
 

 

 
Figur 2. Eksempel på tegnforklaring som viser aktuelle symboler på MOB-Land kart. Eksempel fra 
kartleggingen i Buskerud (Fylkesmannen i Buskerud 2005). Merk nytt symbol for bedrifter. 
 
 
Trinn 1 Kartlegge potensielle utslippskilder MOB-Land, kap. 3.4 og 3.7 
Modellen er laget uavhengig av hvilket stoff som skaper forurensningen. Vi skal nå kartlegge kilder 
for potensiell forurensning. Dette inkluderer bedrifter, stasjonære anlegg og veier og transportårer for 
farlig gods (se kapittel 3.7 i modellen). 
 
Trinn 1.1 Kartlegge bedrifter  
Datakilder.  SFT kan komme med en liste over ordinære industribedrifter. Fylket selv må gå gjennom 
denne, og eventuelt ta ut eller legge til bedrifter som de mener bør være med. SFTs liste vil inkludere 
bedrifter omfattet av storulykkeforskriften. 
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Digital kartfesting.  SFT lager en excel-fil med UTM-koordinater for alle bedriftene. Denne kan så 
importeres inn i for eksempel ArcView. 
 
Anbefalt bruk av informasjon.  Det gis et eget symbol for bedrifter, som angis som punkter på kartet. 
Se figur 3. 
 
Trinn 1.2 Kartlegge stasjonære anlegg, inkludert deponier og basseng med 
forurenset stoff 
Datakilder.  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  har en liste over tankanlegg, 
anlegg som tilvirker, bearbeider, omtapper og/eller oppbevarer brannfarlige varer (jf FM i Buskerud 
2005). Fylket må selv kvalitetssikre denne. 
 
Digital kartfesting.  Det kan være at listen må suppleres med UTM-koordinater for hvert tankanlegg. 
Dette legges inn i for eksempel en exceltabell med ID for tankanlegg og x/y koordinater som så 
importeres inn i for eksempel ArcView. Fylket velger selv om det ønskes ytterligere data innlagt. 
 
Anbefalt bruk av informasjon.  Det gis et eget symbol for tankanlegg, som angis som punkter på 
kartet. Se figur 3. 

 
Figur 3. Pilene viser eksempel på bruk av kartsymbol for bedrifter og anlegg. Det kan gjerne brukes 
ulike symboler mellom bedrifter og tankanlegg. Forklaring se figur 2. Eksempel fra kartleggingen i 
Buskerud (Fylkesmannen i Buskerud 2005). 
 
Trinn 1.3 Kartlegge veier og transportårer for farlig gods 
Her kartlegges strekninger der det transporteres farlig gods, og inkluderer i første rekke veitraseer, 
jernbaner, elver og innsjøer der det fraktes olje og andre kjemikalier, og rørledninger, samt 
kloakkledningsnett. Dette utgjør steder der det kan skje akutt forurensning utenfor bedrifter. 
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Datakilder.  Europaveier og riksveier velges ut fra N50 veitema og N50 Jernbane. I tillegg inkluderes 
data fra DSB der det går veier til/fra industribedrifter, som ikke er riksveier. Dataene fra DSB omfatter 
ikke brannfarlig vare, men de inkluderer fylkes-, riks- og europaveier og det kan derfor antas at det 
også transporteres brannfarlig vare på alle veiene. Det inkluderes fylkesveier hvis man kjenner til at 
det foregår transport av farlig gods på disse i et fylke. Hvis det fraktes farlig gods også langs private 
og kommunale veier, vil de digitale veitema måtte suppleres med data fra DSB. Veier som ikke er 
aktuelle som transportårer for farlig gods, inkluderes ikke. Veinettet fanger også opp for eksempel alle 
bensinstasjoner som ligger langs veiene. 
 
Digital kartfesting.  Den enkleste framgangsmåten er å ta utgangspunkt i N50 veitema, og supplere 
med data utover disse. Data fra DSB inkluderes (leveres som sosi- og shape-filer), og tilpasses til de 
digitale karttemaene. Målet er ikke å inkludere alle veier, men å få med dem hvor det fraktes farlig 
gods. Veier som ikke brukes til frakt av farlig gods, vektes ned. 
 
Anbefalt bruk av informasjon.  Det brukes her linjesymbol. Symboler på N50 kan brukes da de også 
gir informasjon om transportårenes totale bruk. Se figur 4. 
 

 
Figur 4. Pilene viser eksempel på bruk av kartsymbol for veier og jernbane. Forklaring se figur 2. 
Eksempel fra kartleggingen i Buskerud (Fylkesmannen i Buskerud 2005). 
 
Trinn 2 Kartlegge transportveier MOB-Land, kap. 3.5 og 3.8 
Med transportvei menes den veien forurensningen vil kunne forflytte seg fra kilden slik at den 
kommer i kontakt med ressursen. I MOB-Land modellen er risiko et produkt av ressursens 
treffsannsynlighet, sårbarhet og verdi. Treffsannsynlighet forteller hvor stor sannsynligheten er for 
spredning og dermed hvor stor muligheten er for at en ressurs blir berørt av en forurensning (se 
kapittel 3.5 og figur 1 i modellen). Det er derfor viktigst å kartlegge ressurser langs aktuelle 



 8

spredningsveier i det enkelte fylke. Ressurser som ligger utenfor disse spredningsveier blir lite berørt 
av akutt forurensning, og skal i utgangspunktet ikke tas med på kartet.  
 
Datakilder.  Aktuelle transportveier for forurensning, fra kilden fram til en sårbar ressurs, er opplistet i 
kapittel 3.8 i modellen. Prinsipielt bør man her ta med en tilstrekkelig sone nedstrøms langs et 
vassdrag, som vil være avhengig av både topografi og strømningsforhold. Dette vurderes av den 
enkelte FM ut fra lokalkunnskap. For andre transportveier enn vassdrag vil sannsynligvis 
forurensningen nå en relativt kort avstand fra kilden. I Buskerud ble dette kartfestet ved at veier og 
jernbane ble bufret med en bufferavstand på 200 m, og en bufferavstand på 1000 m rundt bedrifter 
(FM i Buskerud 2005, Åsmund Tysse medd.). Som en generell regel kan dette brukes i de første 
kartleggingene. Slike bufferavstander forutsettes å inkludere både transportveier og risikoområder (se 
neste trinn). Det kan imidlertid i noen fylker være aktuelt å ta med lengre transportveier for eksempel 
langs vann og vassdrag. 
 
Digital kartfesting.  Arbeidet gjøres i kartprogrammet, for eksempel ArcView. Det tas her 
utgangspunkt i de digitale dataene fra trinn 1.1 og 1.2. Som en minimumskartlegging kan det her 
brukes de generelle bufferavstandene som ble brukt i Buskerud, det vil si generelt 200 m fra veier og 
jernbane, og 1000 m rundt bedrifter. 
 
Anbefalt bruk av informasjon.  I første kartlegging anbefales det å bruke buffersoner slik det ble brukt 
i Buskerud. Dette gjøres ved å legge inn bufferavstander på 200 m fra veier etc og 1000 m rundt 
bedrifter. I tillegg tas det med lengre transportveier langs for eksempel vassdrag hvis det er sannsynlig 
at dette bør tas med (se over). Det brukes her arealsymbol (se figur 2 og 5). 
 

 
Figur 5. Pilene viser eksempel på bruk av kartsymbol for transportveier/risikoområder. Her er disse 
definert som buffersoner (se teksten). Forklaring se figur 2. Eksempel fra kartleggingen i Buskerud 
(Fylkesmannen i Buskerud 2005). 
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Kartlegging av transportveier kan gjøres også digitalt. Det er i dag mulig å bruke terrengmodeller for å 
vise transportveier eller ”spredningssoner”. Ved seinere oppdateringer av MOB-Land kart kan det 
være en mulighet å bruke terrengmodeller for å vise hvilke områder som blir berørt av eventuelle 
akutte forurensninger. Her vil det pågående prosjektet i Hedmark kunne gi nyttige erfaringer. 
 
Trinn 3 Definere risikoområder MOB-Land, kap. 3.9  
Med risiko menes produktet av ressursens treffsannsynlighet, sårbarhet og verdi (se figur 1 i MOB -
Land modellen). Risikoområder kan derfor defineres som samlete areal fra både trinn 1 og 2 ovenfor. 
 
Datakilder.  Risikoområder kan enklest utvelges ved først å koble sammen totalt areal for dataene i 
trinn 1-2. Det inkluderes her også bufferområdene. Bufferavstandenes funksjon er å dekke opp 
transportveier av akutt forurensning fra kildeutslippet til sårbar ressurs. Ved senere oppdateringer kan 
det være aktuelt å være mer presis på hva som er risikoområde.  
 
Digital kartfesting.  Dataene foreligger allerede kartlagt digitalt. I de neste trinnene vil alle ressurstema 
som er i kontakt med risikoområdene bli plukket ut som sårbare ressursområder. Hele den sårbare 
ressursflaten plukkes da altså ut, for eksempel et helt vann hvis dette berøres. 
 
Anbefalt bruk av informasjon.  I første kartlegging anbefales det å vise buffersoner slik det ble brukt i 
Buskerud (se under trinn 2 over). Risikoområder inkluderer derfor både utslippskilder (inkludert steder 
med transport av farlig gods) og transportveier for forurensning. Det brukes her arealsymbol (se figur 
2 og 5). 
 
Trinn 4 Befolkningskonsentrasjoner MOB-Land, kap.  6 
 
Prioritering av ressursen.  Ressursen har høyeste prioritet (se MOB-Land kapittel 6). De mest 
betydelige konsentrasjonene skal kartlegges, og disse skal inntegnes uavhengig av sannsynlighet for 
akutt forurensning. De høyest prioriterte områdene ved akutt forurensning på land er listet i kapittel 6 i 
MOB-Land modellen. 
 
Vekting av ressursen.  Alle grupper av befolkningskonsentrasjoner som kartlegges, gis høyeste 
prioritet. Dette betyr at enten er en konsentrasjon med, eller den utelates i kartleggingen. 
 
Datakilder.  Informasjon om befolkning hentes fra N50 der det brukes utvalgte N50 byggpunkt for 
skoler, sykehus, barnehager, sykehjem, etc, og flater fra N50 for tettbygdområder, bedrifts- og 
industriområder.  
 
Avgrensningsregler.  Generelt skal alle områder inkluderes hvor mer enn 50 personer oppholder seg 
daglig, dette gjelder både for bedriftsområder og sykehus etc. For tettbygde områder er kriteriet minst 
200 personer og gjennomsnittlig husavstand mindre enn 50 m. Det kan være tvil om dette er 
tilfredsstilt i et aktuelt kartleggingsområde, i så fall er det viktigere å foreta en første kartlegging enn å 
bruke mye ressurser på en avgrensning. 
  
Digital kartfesting.  Data fra N50 kan hentes direkte inn i kartprogrammet, for eksempel ArcView. 
 
Anbefalt bruk av informasjon.  Det er viktig at kartene blir oversiktlige. Samtidig er det en nyttig 
informasjon at det skilles mellom de ulike grupper av befolkningskonsentrasjoner. Informasjonen om 
dette i N50 brukes slik den er på N50. Se figur 6. 
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Figur 6. Pilene viser eksempel på bruk av kartsymbol for befolkningskonsentrasjoner. Forklaring se 
figur 2. Eksempel fra kartleggingen i Buskerud (Fylkesmannen i Buskerud 2005). 
 
 
Trinn 5 Drikkevannsforekomster MOB-Land, kap. 7.1 
 
Prioritering av ressursen.  Drikkevannskilder har høyeste prioritet. For begrunnelser, se kapittel 7.1 i 
Mob-Land. 
 
Vekting av ressursen.  Kilder som kartlegges, gis høyeste prioritet.  
 
Datakilder.  Drikkevannsmyndighet er i dag Mattilsynet, som skal godkjenne alle 
vannforsyningssystem som forsyner: 1) minst 20 husstander eller minst 50 personer, 2) 
helseinstitusjon. Dette dekker det meste av prioritert avgrensning i MOB-Land hvor det ble satt en 
grense på minst 10 husstander eller minst 30-40 personer (se kapittel 7.1 i Mob-Land). Kartleggingen 
for MOB-Land bruker Mattilsynets liste for fylket. For Drikkevannsforskriften, se: 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011204-1372.html. For oversikt over vannverk, 
se nettsiden http://vannverk.mattilsynet.no/. 
  
Digital kartfesting & Avgrensningsregler.  Data over vannverk kartfestes nå digitalt, kontakt også de 
lokale distriktskontorer i Mattilsynet. Det prioriteres å avgrense kartleggingen til disse vannverk. Det 
bør gjøres en tilleggsvurdering hvis det viser seg at noen drikkevannskilder som forsyner færre enn 50 
personer, er spesielt sårbare og blir liggende i en risikosone for akutt forurensning. 
 
Anbefalt bruk av informasjon.  Det gis ett symbol på kartet for et vannverk/drikkevannskilde, slik at 
det umiddelbart er klart at det ligger en drikkevannskilde der. Se figur 7. 
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Figur 7. Pilen viser eksempel på bruk av kartsymbol for drikkevannsforekomster. Forklaring se figur 
2. Eksempel fra kartleggingen i Buskerud (Fylkesmannen i Buskerud 2005). 
 
Trinn 6 Andre miljøressurser – Biologisk mangfold m.m. MOB-Land, kap. 7.2-7.7 
De fleste sårbare ressurser vil høre til denne miljøressursgruppen. Den vil også ha de største 
utfordringer, både med tanke på hva som inkluderes, prioriteringer, og avgrensninger av informasjon 
på kart. I modellen er de fleste ressursene innen denne gruppen listet i tabell 3 og omhandles i kapittel 
7.2-7.6. 
 
Prioritering av ressursene.  Her inkluderes i praksis alle ressurser samlet som dekkes av Naturbasen (se 
under Datakilder). Naturbasen inneholder bl.a.: 

• Eksisterende og foreslåtte verneområder 
• Prioriterte naturtyper etter DN Håndbok 13 
• Artsdata, kartlagt etter bl.a. DN Håndbok 11 samt rødlistearter 
• Kulturlandskap 
• Friluftsområder som er statlig sikret. 

Dette inkluderer derfor i tillegg til biomangfold ressursene nevnt i kapittel 7.2-7.6, også 
friluftsområdene nevnt i kapittel 7.7.6, og Naturbasen vil derfor være den viktigste databasen for 
MOB-Land. 
 
Miljøressursene i Naturbasen prioriteres ulikt i MOB-Land. Under ”Utregning av prioritetsverdier” 
nedenfor beskrives både vekting av ressursene, avgrensningsregler, og anbefalt bruk av informasjonen. 
Informasjoner fra Naturbasen oppdeles i fire; 1) Naturtyper, 2) Artsdata, 3) Kulturlandskap, og 4) 
Friluftsområder og verneområder. Generelt prioriteres naturtyper og artsdata høyt.  
 
Datakilder.  Data fra Naturbasen. I MOB-Land tabell 3 er det listet opp de verneverdige naturtyper 
som kartlegges, med tallverdier for Naturlig forekomst, Økonomisk erstattelighet, og Sårbarhet. Denne 
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tabellen er samtidig sentral i modellen. Den beste databasen over verneverdige naturtyper finnes i dag 
i Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin Naturbase http://dnweb5.dirnat.no/nbinnsyn/. Dataene er 
innsamlet i den kommunale kartleggingen av biologisk mangfold, og er kvalitetssikret av 
Fylkesmennene og DN.  
 
Per november 2007 er 2/3 av kommunene kartlagt og innlagt i Naturbase. Det vil være naturlig å bruke 
data fra Naturbase i MOB-Land. For kommuner som ikke har kartlagt sine områder for biologisk 
mangfold eller der data ikke er kvalitetssikret, kan det være aktuelt å bruke foreløpige eller gamle data. 
Imidlertid kan manglende kartlagte data angis for hele kommunen/områder i den første MOB-Land 
kartleggingen, der dette er tilfelle. Etter som resterende kommuner får kartlagt sine områder for 
biologisk mangfold, vil derfor disse ressursene bli inkludert mer presist på kartene. 
 
Det foretas ingen egen kartlegging av disse ressursene for MOB-Land. Det mest optimale vil være å 
benytte de data som ligger i Naturbase direkte i MOB-Land. 
 
Digital kartfesting.  Data fra Naturbase kan eksporteres som kartfiler, og kan brukes direkte, og 
tillegges noen datatabeller inn i kartprogram som for eksempel ArcView.  
 
Utregning av prioritetsverdier.  Her omfattes både vekting av ressursene, avgrensningsregler, og 
anbefalt bruk av informasjon. For alle data i Naturbasen kan man regne ut prioritetskategori. Modellen 
sier at prioritet = 0 ikke skal tegnes på kart. I områder med stor ressurstetthet kan man også ekskludere 
prioritetskategorier E og i spesielle tilfeller D. Utregningene behandles her separat for hver type data i 
Naturbasen. Framgangsmåten for naturtyper og artsdata som beskrives i det følgende vil i store trekk 
være basert på kartleggingen i Buskerud (Fylkesmannen i Buskerud 2005). 
 
1) Naturtyper 
Tabell 3 i MOB-Land modellen inneholder verdier for om en naturtype er naturlig forekommende 
(faktor I), økonomisk erstattelig (II) og hvilken sårbarhet (IV) den har. Disse naturtypene finnes 
tilsvarende i Naturbasen i dag. Det lages en tabell som inneholder både identifiseringsnøkkel av 
naturtypen (for kobling mot datasettet som eksporteres fra Naturbasen), og faktorverdiene I, II og IV, 
slik at verdiene i tabellen kan overføres direkte til databasefil med naturtyper. Hvis det er nødvendig å 
definere inn en prioritert naturtype som ikke står i tabell 3, vil de samme prinsipper gjelde for denne 
(se teksten i kapittel 7).  
 
I Naturbasen er eksisterende naturtyper i et risikoområde gitt verneverdier, som kan brukes tilsvarende 
som i MOB-Land modellen (faktor III). Ressurser som er angitt som svært viktig (A) eller med 
nasjonal eller internasjonal verneverdi gis faktorverdi = 3. Ressurser som er angitt som viktig (B) eller 
med regional verneverdi gis faktorverdi = 2. Er verdien angitt som lokal eller C, gis faktorverdi = 1. 
Ubetydelig verneverdi gis faktorverdien = 0, og betyr i praksis at modellverdien totalt sett blir 0. 
 
For hvert naturtype-område vil det derfor utregnes en modellverdi som produkt av de fire 
faktorverdiene, og det kan settes opp en prioritetskategori. Se kapittel 5.2-5.4. Utregningene for hvert 
område kan utføres i excel eller access. Det lages en tabell med naturtypeID, faktorverdiene I, II, III og 
IV, utregnet modellverdi og prioritetskategori. Denne importeres i ArcView, og kobles med original 
eksportfil fra Naturbasen.  
 
For eksempel på kartsymboler, se figur 8 (objekter som begynner med BN). 
 
2) Artsdata 
Naturbase inneholder også data over sårbare arter. MOB-Land modellen fokuserer på naturtypene, 
men i flere tilfelle kan sårbare artsdata ligge utenfor prioriterte naturtyper. Både data over naturtyper 
og artsdata er verdisatt på tilsvarende måte i Naturbasen, og prioritetsverdier i MOB-Land utregnes på 
samme måte for både naturtypedata og artsdata. Naturlig forekomst for arter skulle være enkelt å 
definere, og gis faktorverdi 2 såfremt arten ikke står på Artsdatabankens svarteliste (se 
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http://www.artsdatabanken.no). Økonomisk erstattelighet vil stort sett gis faktorverdi = 2 for naturlig 
forekommende arter, og faktorverdi = 1 for introduserte arter. Vurdering av sårbarhet er gjort 
tilsvarende i både MOB-Sjø og MOB-Land. Det gis eksempler på vurdering av sårbarhet for arter i 
MOB-Land kapittel 7.2-7.5.  
 

 
Figur 8. Pilene viser eksempel på bruk av kartsymbol for data fra Naturbasen. Forklaring se figur 2. 
Eksempel fra kartleggingen i Buskerud (Fylkesmannen i Buskerud 2005). 
 
Det lages en tabell som inneholder identifiseringsnøkkel for art, med faktorverdiene I, II og IV, slik at 
denne tabellen kan overføres direkte til databasefil som eksporteres fra Naturbasen. For hver art og 
artsområde er det angitt verneverdi i Naturbasen, og det kan gjøres tilsvarende utregninger som for 
naturtyper. 
 
For eksempel på kartsymboler, se figur 8 (objekter som begynner med BA). 
 
3) Kulturlandskap 
For kulturlandskap, se MOB-Land kapittel 7.5 og tabell 3. Faktorverdier for I, II og IV hentes fra 
tabell 3. Verneverdier er oppgitt for hvert område i Naturbasen, og gis også her faktorverdi = 3 for 
internasjonal/nasjonal verdi, 2 for regional verdi og 1 for lokal verdi. Kulturlandskap behandles derfor 
tilsvarende som Naturtyper og Artsdata og får ut en prioritetskategori basert på informasjonen som 
ligger i Naturbase. I prinsippet kan derfor disse data inkluderes på en enkel måte i alle områder som tar 
i bruk MOB-Land modellen. De fleste kulturlandskap vil komme ut med prioritetskategori D eller E, 
men noen kan også komme ut med B eller C. 
 
For eksempel på kartsymboler for kulturlandskap, se figur 8. 
 
4) Friluftsområder og verneområder 
I Naturbasen ligger også data på friluftsområder og verneområder.  
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Friluftsområder er behandlet i modellen kapittel 7.7.6. Her gis det eksempler på hvilke typer områder 
som inkluderes og hvilke som ikke inkluderes. Viktige friluftsområder er normalt naturlig 
forekommende. Friluftsområder som brukes mye av lokalbefolkning, er økonomisk uerstattelig. 
Sårbarheten overfor akutt forurensning er enten 1 eller 2. Verneverdien vil normalt være 1, men settes 
til 2 der det er særlig viktige friluftsarealer. Data fra Naturbasen kan brukes direkte, og det kan legges 
inn en tabell med de aktuelle faktorverdiene i ArcView. Det skilles her ikke mellom statlig sikrete og 
andre friluftsområder. Det regnes derfor direkte ut en prioritetskategori basert på informasjonen i 
Naturbase. 
 
For eksempel på kartsymboler for friluftsområder, se figur 8. 
 
Verneområder er ikke en ressurs i MOB-Land modellen. Verneområder er stort sett basert på kvaliteter 
som kommer fram gjennom andre ressurser, særlig naturtyper og arter er som oftest formålet med 
vernet. Dette gjelder særlig der verneområdene er små og kanskje kan være mest sårbare for akutt 
forurensning. Data for verneområder brukes ikke i første versjon av MOB-Land. 
 
Trinn 7 Fornminner og kulturminner MOB-Land, kap. 8 
 
Prioritering av ressursen.  Generelt vil faktorverdiene her være svært stor for verneverdi (inntil 3), de 
er økonomisk uerstattelig (verdi 2) og ikke naturlig forekommende (verdi 1). Sårbarheten kan være 
betydelig (inntil 3) eller lav (1). Dette medfører en modellverdi inntil 18 (prioritetskategori B). De 
fleste objektene kommer ut i prioritetskategori C eller D.  
 
Vekting av ressursen.  Denne går fram av MOB-Land kapittel 8. Generelt kan man i første kartlegging 
sette (som i Buskerud) alle kulturminner til å være ikke naturlig forekommende, økonomisk 
uerstattelige, og med høyeste verneverdi. Verdier for sårbarhet er gitt i MOB-Land modell tabell 5. Se 
nærmere forklaring i kapittel 8 til verdisetting av faktorene. 
 
Datakilder.   
Kulturminnedata kan lastes inn fra nettet, fra Riksantikvarens database for kulturminner, Askeladden, 
http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=11050 
 
Avgrensningsregler.  Da dataene kan lastes inn direkte fra Askeladden og kobles med en tabell over 
sårbarhet for kulturminner, vil alle data kunne behandles likt i modellutregningene. 
 
Digital kartfesting.  Dataene er digitale. Det går også fram på ovennevnte nettsted at dataene på 
Askeladden er tilgjengelige i flere koordinatsystemer. 
 
Anbefalt bruk av informasjon.  Kartfestingen er i stor grad punktobjekter som angis med 
punktsymboler. Da ulike typer objekter vil ha ulik sårbarhet, kan det være hensiktsmessig å bruke 
ulike symboler for ulike objekttyper. Se figur 9. 
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Figur 9. Pilen viser eksempel på bruk av kartsymbol for data fra Askeladden. Forklaring se figur 2. 
Eksempel fra kartleggingen i Buskerud (Fylkesmannen i Buskerud 2005). 
 
 
Trinn 8 Andre miljøressurser – Naturbaserte 

aktiviteter/næringer 
MOB-Land, kap. 7.7 

Friluftslivområder er dekket opp i data fra Naturbasen (se trinn 6 ovenfor).  
 
Andre naturbaserte aktiviteter og næringer gis generelt lave faktorverdier, for de fleste så lavt at de 
ikke vil komme med i moderat eller høye prioritetskategorier. Både skogbruksområder, jordbruks-
områder, utmarksbeiter og jaktområder vil få modellverdi lik 0, og skal følgelig ikke inn på kart.  
Videre finnes det per i dag ikke digitale data over disse områdene. Områder under trinn 8 skal derfor 
utelates i den første MOB-Land kartleggingen. 
 
 
4. Presentasjon av resultater fra MOB-Land modellen 
Modellen er gitt av SFT (2001). Denne er generell men gir også mange detaljerte føringer på 
kartpresentasjon. De erfaringer og presentasjoner som er gjort i fylkene som har gjennomført MOB-
Land-kartlegging, antyder flere mulige måter å kartlegge og presentere informasjon på.  
 
MOB-Land er ikke en totalkartlegging av miljøressursers sårbarhet på alle arealer i et fylke. For 
MOB-Land er det viktigste spørsmålet å kartlegge risikoområder. Dette må oppdateres når det skjer 
endringer i potensielle utslippskilder for akutt forurensning. Data i trinn 3 vil være en nødvendig 
forutsetning for de neste trinnene i kartleggingen. Trinn 1-3 må derfor også presenteres på kartene. 
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Sårbare ressurser i risikoområdene presenteres på kart. Prinsipielt bør prioritetskategorien (P = A-E) 
stå fremst på et hvert sårbart område (se MOB-Land kapittel 10.1). A er høyeste prioritet (utgjør kun 
modellverdi 36) og E laveste (modellverdi 2-3). 
 
I denne veilederen er det gitt en trinnvis rekkefølge i kartleggingen til MOB-Land. Det er viktig at den 
første kartleggingen i fylket er enkel og går gjennom disse trinnene. Presentasjonen av resultatene fra 
modellen på kart bør være så enkel som mulig, for å være et godt hjelpemiddel i beredskap ved en 
akutt hendelse.  
 
I tillegg til kartpresentasjon av kilder til akutt forurensning og sårbare miljøressurser, må det lages en 
tabell med mer detaljert informasjon om de enkelte miljøressursene. Se eksempel i vedlegg 2. 
Forklaring til tabellen finnes i MOB-Land rapporten 
(http://www.sft.no/miljoreferanse____35288.aspx?doctype=pdf). 
 
Programvare som brukes: Det finnes mange aktuelle programmer og organiseringer av data som kan 
være brukbare, og som FM har tilgang til. MOB-Land modellen fordrer ikke sofistikerte dataløsninger. 
Det bør velges dataløsninger som er så enkle å bruke som mulig, og som kan brukes av flest mulige 
som skal bruke modellen i praktisk beredskap. Det foreslås at resultatene legges enkelt fram i for 
eksempel ArcView eller tilsvarende geografisk informasjonssystem. Fylkesmennene har i dag denne 
og tilsvarende programvare. Det velges primært programvare hvor det kan importeres regneark med de 
nødvendige tabeller for å beregne modellverdier og prioritetskategorier, slik at prioritetskategori kan 
vises direkte ut på kartet. 
 
 
5. Oppgradering av kartene 
Kartleggingen for MOB-Land kan settes i gang i alle fylker som ikke har gjort dette så langt. 
Kartleggingen kobles først og fremst til datasett som allerede eksisterer, for de fleste aktuelle data i 
modellen. 
 
Når det kommer nye kilder til utslipp i fylket eller når det skjer endring i informasjon om 
miljøressurser, vil det være behov for oppgradering av risiko- og sårbarhetskart. Det anbefales 
oppdatering hvert 5.-10. år. 
 
 
6. Kilder 
 
Fylkesmannen i Buskerud. 2005. MOB-Land kartlegging i Buskerud. Fylkesmannen i Buskerud 
Miljøvernavdelingen, Drammen. 4 s. + kart 
 
FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011204-1372.html 
 
SFT 2001. Modell for identifikasjon og prioritering av spesielt sårbare befolkningskonsentrasjoner og 
miljøressurser ved akutte forurensninger på land (MOB-Land). SFT rapport TA-1835/2001. 41 s. 
 
Se for øvrig henvisninger til nettsider gjennom teksten. 
 
 
 
 
 
 



 17

Vedlegg 1: Kart over området som er vist på karteksemplene gjennom 
rapporten 
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Vedlegg 2. Eksempel på tabell med mer detaljert informasjon om hver 
miljøressurs (SFT 2001, s. 40) 
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