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VattenAtlas
- nytt kartstöd underlättar 

kommunernas arbete

Anna Olsson
Biolog

Höje å- och Kävlingeåns vattenråd

Tekniska förvaltningen

Lunds kommun
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En bild säger mer än 1000 ord…

En bild säger mer än 1000 ord…

90% av våtmarkerna har försvunnit

70% av området jordbruksmark idag
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Höje å- och Kävlingeåns vattenråd

• Startade 2010

• Höje å

– Höje å vattendragsförbund & Höjeåprojektet

• Kävlingeån

– Kävlingeåns vattenvårdsförbund

– Kävlingeåprojektet

Höje å- och Kävlingeåns vattenråd

Höje å vattenråd
• Vattenförvaltning

• Recipientkontroll

• Åtgärdsprogram

• Reparation och underhåll

• Dagvattenarbete

www.hojea.se

Kävlingeåns vattenråd
• Vattenförvaltning

• Recipientkontroll

• Åtgärdsprogram

• Reparation och underhåll

www.kavlingean.se

http://www.hojea.se/
http://www.kavlingean.se/
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Problem

• Svårt att hitta information för ett 
helt avrinningsområde

• VISS svåranvänd
• Kommunernas intrakarta
• Andra kommuners information ej 

tillgänglig
• Information utspridd i olika 

karttjänster 

Sammanställa i en karttjänst!

VARSÅGODA

VattenAtlas
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VARSÅGODA

VattenAtlas

www.vattenatlas.se

VARSÅGODA

VattenAtlas

www.vattenatlas.se
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VattenAtlas.se

Den första karttjänst som 
samlar all nödvändig 

information relaterat till vatten 
på en plats, dessutom fritt 

tillgängligt

Syfte

Arbeta över kommun- och 
förvaltningsgränser inom bl.a. VA, 

planering, miljö, vattenvård för bättre 
vattenförvaltning
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Målgrupp

ALLA

Tjänstemän

Politiker

Allmänheten

Tillgänglighet

Samlad information

Öppen karttjänst

Användarvänligt
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Flexibilitet webbkarta

Medverkande vattenråd

• Kävlingeåns vattenråd

• Höje å vattenråd

• Segeåns vattenråd

• Nybroåns vattenråd

• Saxån-Braaåns vattenråd
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17 kommuner

Exempel

VA / dagvatten

Översvämningsrisker

Skyfallskartering

Miljöövervakning

Klimat

Åtgärdsarbete

Åkermark – ÖP

Tillståndsprövning

Mälaren

http://kartor.lund.se/Vspu/?zoom=14&center=13.06618,55.68015&ol=VE,Haro,Kommungranser,Utlopp-dag,Dagvatten,AVRINNING&bl=mapboxlund&sel={"AVRINNING":{"xy":[[13.092870712280273,55.67526135500508]]}}
http://kartor.lund.se/Vspu/?zoom=14&center=13.07141,55.68961&ol=VE,Haro,Kommungranser,HVR-Oversvamning-Lomma-hav189,Nerlagd deponi,Potentielltfororenadeomraden&bl=mapboxlund
http://kartor.lund.se/Vspu/?zoom=15&center=13.20196,55.68501&ol=VE,Haro,Skyfall,Plan - pagaende&bl=mapboxlund
http://kartor.lund.se/vspu/?zoom=10&center=13.37173,55.66287&ol=VE,Haro,OvervakningElfiskelokaler,Recipientkontroll&bl=mapboxlund&sel={"OvervakningElfiskelokaler":{"xy":[[13.58184814453125,55.698485708594845]]},"Recipientkontroll":{"xy":[[13.58184814453125,55.698485708594845]]}}
http://kartor.lund.se/Vspu/?zoom=14&center=13.07759,55.69515&ol=VE,Havsnivahojning 3 m,Kommungranser,OP - linje,OP - omrade,Havsnivahojning 1 m&bl=mapboxcolor
http://kartor.lund.se/Vspu/?zoom=13&center=13.05073,55.7505&ol=VE,Haro,Anlagd vatmark,Kommungranser,HYDROLOGI_HISTORISK,SINKS&bl=binglayer&sel={"Anlagd vatmark":{"xy":[[13.041458129882812,55.75426449918814]]}}
http://kartor.lund.se/Vspu/?zoom=12&center=13.06618,55.70632&ol=VE,Haro,Kommungranser,akermarksklass,OP - omrade&bl=mapboxlund
http://kartor.lund.se/vspu/?zoom=14&center=13.62845,55.62271&ol=VE,Haro,Natura-2000-habitat,Natura-2000-fagel&bl=mapboxlund&md=url,{:t:"FeatureCollection",:fs:[{:t::F:,:p{"id":51,:mt::""},:g:{:t:"Polygon",:c:[[[13.64412,55.6225],[13.63897,55.6222],[13.64017,55.61956],[13.64455,55.62044],[13.64425,55.62211],[13.64412,55.6223],[13.64412,55.6225],[13.64412,55.6225]]]}}]}
http://kartor.lund.se/vspu/?zoom=10&center=16.96564,59.44926&ol=VE,Haro,PS.VSO1,Nyckelbiotop&bl=mapboxlund&sel={"PS.VSO1":{"xy":[[17.6934814453125,59.43529984080577]]}}
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Kartjämförelse
VISS Typisk intrakarta VattenAtlas

Data från vattenmyndigheten  () 

Data från Länsstyrelsen, övr  () 

Data från kommuner () 

Data om VA () ()

Lokal data 

Hydrologisk modell 

Fastighetssök  ()

Historiska kartor () ()

Rita, mäta, utskrift   ()

Öppen åtkomst  

Tekniskt oberoende () () 

Användarvänligt 

Mobilt stöd () 

Underhåll data

• Bakgrundskarta
– OpenStreetMap, uppdateras kontinuerligt av 

kartentusiaster
– Flygfoto Bing, uppdateras av Microsoft

• Statliga myndigheter
– Läses oftast direkt från respektive myndighet, alltid 

aktuellt

• Länsstyrelsen
– Alltid aktuellt eller uppdateras årligen

• Kommuner
– Uppdateras årligen

• Övrigt inom avrinningsområde
– Uppdateras löpande eller vid behov
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Kostnad och finansiering

• Totalt ca 600 tkr för uppstart och 
utveckling av kartverktyget

• LOVA ca 50 %

• Region Skåne ca 15 %

• Kävlingeåns vattenråd ca 35 %

• Övriga ingående vattenråd ca 500 tkr

• Driftskostnad 15 tkr / ingående 
vattenråd

Genom att…

• samla information i EN karttjänst ges 
en överblick av potentiella 
intressekonflikter

• klicka sig vidare i kartans objekt fås 
fördjupad information
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Ett bra kartunderlag kan underlätta 
kommunernas arbete med 

samhällsplanering och tillsyn och kan 
därmed bidra till att 

miljökvalitetsnormerna för vatten nås.

Tack!
Anna.Olsson2@lund.se

www.kavlingean.se

www.kavlingeaprojektet.se

Tekniska frågor?

info@vattenatlas.se

Följ oss på Twitter (@vattenatlas)

mailto:Anna.Olsson2@lund.se
http://www.kavlingean.se/
http://www.kavlingeaprojektet.se/
mailto:info@vattenatlas.se
https://twitter.com/VattenAtlas
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VA / dagvatten

Klimat
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Översvämningsrisker

Åtgärdsarbete
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Skyfallskartering

Åkermark - ÖP 
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Miljöövervakning

Tillståndsprövning


