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Försäkran  
Denna rapport är en deluppfyllelse av kraven till högskoleingenjörsexamen på GIS-

ingenjörsprogrammet. Allt material i denna rapport som inte är vårt eget arbete har 

identifierats, och rapporten innehåller inte material som har använts i en tidigare examen.  
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Abstract 
Sweden and the rest of the World is regularly struck by natural disasters. Due to this, the 

Swedish Rescue Agency has been commissioned by the Government to produce a national 

database for natural disasters in Sweden. 34 different authorities and organizations are 

involved in the process of designing the database.  

 

The database has got a map application designed to search for specific occurrences /natural 

disasters but this is not yet fully developed. Today the disasters are only marked with dots in 

the map, which does not give a satisfying overview of the size of the affected area. 

This work aims to complement the map application of the database with the spatial extent of 

the natural disasters and different areas with potential risk to increase the usefulness of the 

map. To make this possible data was collected from different authorities. The areas with risk 

of being flooded were already available in digital form while the areas with risk of landslides 

were georeferenced and digitized.  

 

Two different solutions were created, the first one a simplified version aimed for people with 

little or no experience of maps, the second one a more detailed  version aimed for local 

authorities. 

 

The database is meant to be used for planning but also to gain knowledge from former 

disasters to improve future rescue missions. 
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Sammanfattning 
Med jämna mellanrum drabbas världen och Sverige av naturolyckor. Som ett resultat av detta 

har Räddningsverkets avdelning NCO (Nationellt Centrum för lärande från Olyckor) år 2005 

fått i uppdrag av regeringen att upprätta en databas över naturolyckor i Sverige. 34 olika 

myndigheter och organisationer är involverade i arbetet med uppbyggnaden av databasens 

utformning. 

 

Dagens databas har ett kartstöd för sökning av specifika händelser/naturolyckor men är inte 

färdigutvecklad. Den innehåller idag endast naturolyckor i punktform vilket inte ger en bra 

helhetsbild över hur stort det drabbade området var eller är.  

Detta arbete syftar till att komplettera databasens kartstöd med naturolyckors utbredning och 

olika riskkarteringar för att på så sätt öka användbarheten. För att göra detta möjligt samlades 

data in från olika myndigheter. Översvämningskarteringar fanns redan i digitalt format medan 

skredriskskarteringarna georefererades och digitaliserades.  

 

Två lösningar togs fram, en enklare version för gemene man och de mindre kartkunniga samt 

en andra version som är betydligt mer detaljerad och som vänder sig till kommuner och 

myndigheter. 

 

Databasen är tänkt att kunna användas i planeringssyfte men också för att dra lärdom av 

tidigare naturolyckor för att på så sätt effektivisera räddningsarbetet i framtida insatser. 
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Förord 
 

Vi valde det här ämnet för att det är spännande att jobba med Räddnigsverket och SWECO 

som ligger i framkant vad gäller teknik och GIS. Det var också intressant att jobba med 

Munkedalsskredet då det är något som fortfarande är aktuellt. Extra roligt är den mediala 

uppmärksamhet som naturolycksdatabasen fått. 

 

Vi vill tacka våra handledare/uppdragsgivare Magnus Johansson och Johanna Runarson på 

NCO i Karlskoga för stöd, idébollande och intressanta studiebesök (och gratis fika). Tack 

också till Kristina Eresund på KAU som bollat idéer och kommit med förslag. 

 

Tack till skred- och översvämningsexperterna Susanne Edsgård och Barbro Näslund 

Landenmark på Räddningsverket i Karlstad för data och en lektion i hur Räddningsverket 

arbetar. 

 

Ett stort tack även till Lars-Inge Einarsson på Räddningstjänsten i Munkedal för att ni visade 

oss skredområdet och gav feedback på vårt arbete. 

 

Tack till Stig Torell på Räddningsverkets skola i Skövde för att du visade oss 

Räddningsverkets övningsområde, eldande och explosioner.  

 

Vi vill också tacka Anders Suo på SWECO Position i Karlstad för demonstration av 

databasen som utvecklas och för att du förklarade hur den är uppbyggd. 

 

Tack också till www.westlands.se för bilder av skredet i Småröd. 
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1 Inledning 
Med jämna mellanrum drabbas Sverige, liksom övriga världen, av naturolyckor eller 

naturkatastrofer. Många myndigheter är på olika sätt inblandade i arbetet med att förebygga 

olyckor och skapa en riskmedvetenhet i samhället t.ex. Vägverket, Banverket och SMHI. Idag 

saknas en samlad tillgång till information om naturolyckors konsekvenser för naturen och 

samhället (NCO rapport 2006).  

1.1 Bakgrund 
2005 fick Räddningsverkets avdelning NCO på uppdrag av regeringen uppgiften att upprätta 

en databas över naturolyckor i Sverige. 34 olika myndigheter och organisationer har 

involverats i uppbyggnadsarbetet av databasens utformning, vilket kan bidra till ett förbättrat 

säkerhetsarbete inom många olika samhällssektorer (NCO rapport 2006). Uppdraget ligger 

också inom ramen för de åtaganden som Sverige har sedan vi tillsammans med 167 andra 

länder i FN antog handlingsplanen ”Hyogo Framework for Action: 2005-2015” 

(http://www.unisdr.org/wcdr). Planens huvudsyfte är att överbrygga glappet mellan den 

samlade kompetens och erfarenhet som finns i världen och det som verkligen görs i många 

länder. Under perioden fram till 2015 vill man uppnå en verklig och väsentlig reduktion av 

konsekvenserna av naturolyckor vad gäller liv, sociala och ekonomiska effekter samt 

miljötillgångar såväl lokalt som i alla länder. Den svenska databasen kommer att driftsättas 

under senare delen av 2007. Långt ifrån alla önskemål om funktionalitet är uppfyllda vid 

driftsättandet, men utvecklingsmöjligheterna är många (NCO rapport 2006). 

 

Databasen är tänkt att finnas till som ett naturligt verktyg för kommuner, länsstyrelser och 

myndigheter med ansvar för infrastruktur. Användningsmöjligheterna är många och allt från 

privatpersoner till myndigheter förväntas kunna använda databasen i olika stor utsträckning.  

 

Det finns inget ekvivalent arbetsverktyg producerat internationellt (Tschoegl, Below & Guha-

Sapir, 2006). Närmast ligger Norska ”Skrednett” som hanterar historiska skred och potentiella 

risker, men ger ingen information om myndigheternas lärdomar (NCO rapport 2006). 
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Fig.1: Gränssnittet som det ser ut idag med karta och sökfunktion 

1.1.1 Befintlig sökfunktion 

I den sökfunktion som Sweco tagit fram kan man söka i fritext efter typ av olycka (extrem 

nederbörd, jordskalv, lavin, ras, skogsbrand, skred, storm, stranderosion och översvämning), 

tidsintervall och område (län och kommun). Nedanför sökfunktionen finner man sedan den 

karttjänst som denna rapport ämnar visa hur man kan utveckla (fig.1). Sökfunktion och 

kartfunktion kommer att vara sammanlänkade, vilket gör att uppdatering hela tiden sker i det 

område kartan visar.  
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Fig.2: Foto från skredet i Småröd med en av flera drabbade bilar 

1.2 Syfte 

Dagens databas har ett kartstöd för sökning av specifika händelser/naturolyckor, men är inte 

färdigutvecklad och den innehåller idag endast naturolyckor i punktform, vilket inte ger en 

bra helhetsbild över hur stort det drabbade området var eller är. 

 

Detta behöver lösas för att ge de framtida användarna ett användbart verktyg. Därför vill NCO 

pröva möjligheten att utöka databasen genom att kombinera kartläggning av risk med faktiska 

händelsers utbredning inom ett begränsat område, t.ex. en kommun. 

 

För att visa NCO hur en sådan lösning kan se ut behövs information om naturolyckans 

utbredning, i arbetet används skredet i Munkedal 20 december, 2006 som exempel (fig.2), 

utbredning av riskklassade områden samt en lämplig bakgrundskarta som är lätt att förstå och 

därför snabbt kan ge en bra uppfattning över läget.  
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2 Metodik 
Tanken var att skapa ett fungerande kartgränssnitt som på ett enkelt och snabbt sätt redovisar 

naturolyckors utbredning samt riskområden i en lättöverskådlig karta.  

 

Kartmaterial behövdes i form av naturolyckor, riskområden för skred och översvämning samt 

bakgrundskarta med lämplig information för att underlätta orientering.  

Bakgrundskartan hämtades från lantmäteriet och består av delar ur fastighetskartan, 

översiktskartan och Sverigekartan. Riskområdenas utbredning hämtades från Räddningsverket 

där översvämningskarteringen redan fanns i digital form och skredrisksområdena 

digitaliserades.  

 

Bättre insyn i skred och riskkarteringar behövdes. Därför besöktes Munkedals 

Räddningstjänst och experter på Räddningsverket i Karlstad, vilket gav värdefull information 

och feedback på användbarheten och arbetets relevans. Även Sweco besöktes för att studera 

den befintliga databasens utseende och funktionalitet för att få en utgångspunkt i arbetet.  

2.1 Databearbetning 

De riskkarterade områdena i Munkedals kommun fanns inte tillgängliga i shape-format och 

togs emot i ett pdf-format från Räddningsverket. Dessa behövde digitaliseras för att kunna 

visas digitalt i en karta. Tillsammans med dessa riskkarteringar följde även stabilitetskartering 

över samma områden, men dessa digitaliserades ej då detta inte rymdes inom ramen för 

arbetet.  

2.1.1 Georeferering 

Digitaliseringen av riskkarteringarna gjordes genom att pdf-dokumenten sparades som bilder, 

vilket gör det möjligt att ta in dem i GIS-programmet ArcMap. En vanlig bild innehåller ingen 

information om vilket koordinatsystem och vilka koordinater den har och därför 

georefererades bilderna med lantmäteriets fastighetskarta som bakgrund. Georefereringen 

gjordes i ArcMap med georefereringsverktyget som fungerar så att en punkt väljs t.ex. ett hus 

i kartan (bilden) som ska georefereras och sedan väljs samma punkt i den geografiskt korrekt 

placerade kartan. Bilden flyttas då rätt i koordinatssystemet (här RT90 2,5gon V). Även 

bildens storlek och vridning korrigeras. För bästa resultat väljs ytterligare ett antal punktpar ut 

på strategiskt utvalda platser i kartan. Hur många punktpar som behövs beror helt på områdets 
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storlek och form då det är större risk att det blir förvridningar i stora områden. När kartan är 

georefererad är nästa steg att digitalisera de objekt som är nödvändiga för kartlösningen. 

2.1.2 Digitalisering 

Digitaliseringen utförs genom att man ritar av punkter, linjer och ytor i kartan och sparar 

dessa i separata filer. Digitaliseringsarbete är tidsödande och kan vid bristande 

uppmärksamhet leda till misstag, därför gäller det att vara noga redan från början för att slippa 

redigeringar i efterhand vilket kan bli väldigt tidsödande om felen är systematiska. 

 

I samband med digitaliseringen upprättades även attribut knutna till alla punkter, linjer och 

ytor. Dessa attribut innehåller viktig information om objektens betydelse och för vissa objekt 

även värdefulla värden för de mer avancerade användarna. Att informationen har digitaliserats 

och nu finns i digital form innebär en stor fördel för Munkedals kommun, detta då allt finns 

samlat på en plats och inte ligger lagrat i flera olika dokument som tidigare. En annan stor 

fördel är att olika typer av text och värden i digital form finns knutna direkt till objekten 

istället för att som tidigare ligga i separata tabeller bifogade i ursprungsdokumenten. 

2.2 Kartlösning 

2.2.1  Bakgrundskartor och skalnivåer 

Kartlösningen togs fram med hjälp av ArcMap och ArcCatalog för skikthantering och för 

konvertering till ArcReader för presentation. Bakgrundskartor hämtades från lantmäteriet och 

som alternativ bakgrund hämtades också ortofoton ner över respektive karterat område.  

 

I kartan visas eller döljs de olika skikten beroende på vilken skala man väljer att se dem. För 

detaljerad information om skiktvisningen se bilaga 1. För att färgsätta ytor och välja tecken 

för punkter och linjer användes de mest vanliga färgerna och tecknen för att göra kartan 

lättläst. Att framhäva riskområden och naturolyckor med starkare färger sågs som självklart 

för att användarens öga snabbt ska fånga det mest relevanta i kartan. Att färgsätta och ändra 

tecken går ganska snabbt, men den största svårigheten är att få alla färger och symboler att 

passa ihop för att inte göra kartan grötig och svårtolkad. 

2.2.2 Två versioner 

Möjligheten att göra en mycket detaljerad karta finns, men vissa användare behöver endast en 

lättare översiktskarta. En mindre detaljerad karta kan vara bättre lämpad för t.ex. allmänheten. 
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En annan variant kan innehålla mer detaljer och även möjligheten att lägga till och ta bort 

skikt. Båda versionerna ska ha möjligheten att välja olika bakgrund.  
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Fig.3: Hela Sverige indelat i 
kommuner 

Fig.4: Kommunnamn visas för bättre orientering 

3 Resultat 

3.1 Två kartlösningar 

De två versionerna ser till en början helt lika 

ut och det första som visas är Sverige indelat i 

kommuner. När man zoomar in tillkommer 

detaljer hela tiden. Innan de två versionerna 

börjar skilja sig åt blir kommunnamn och 

mindre orter synliga vilket underlättar 

orienteringen för användarna. De första 

skillnaderna blir synliga vid en skala på 1:30 

000 (fig.3 och 4). 
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Fig.5: Enkel version där endast riskområdena visas (gul = lägre risk, orange = högre risk)

3.1.1 En enkel version 

Den första varianten är tänkt att vara ett enkelt och snabbt verktyg för exempelvis kommuner 

att kunna se naturolyckors utbredning och i vilka områden det finns en skred- eller 

översvämningsrisk. Man kan zooma och panorera runt i kartan som anpassas automatisk. I en 

list på sidan kan karta eller flygfoto väljas som bakgrund (fig.5). Denna variant av kartan 

saknar information som finns i den mer avancerade med anledning av att den först och främst 

ska ge en snabb översikt över vart naturolyckor och riskkarteringar finns karterade. De skikt 

som finns med i denna version listas i bilaga 2.  
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Fig.6: Detaljerad version med teckenförklaring och kartbakgrund 

3.1.2 En avancerad version 

Den andra varianten är för den mer avancerade användaren som vill ha möjligheten att själv 

välja vilka skikt som skall visas. Den är mindre generaliserad och innehåller betydligt mer 

detaljer. Även här kan användaren välja att visa ortofoto eller karta som bakgrund samt välja 

att visa en olyckas utbredning, riskområden eller kombinera de två (fig.6 och 7). Kartan 

förändras beroende på skala. Skiktlista finns i bilaga 2. 
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Fig.7: Detaljerad version med översvämningskartering där rosa färg är hundraårsflöde och 
grovt svartrandigt är högsta tänkbara flöde 

 

 

3.1.3 Tillämpning 

Tanken är att de nya funktionerna ska integreras i den befintliga sökmotorn som nu är under 

utveckling. För att undvika onödiga val innan kartan kommer fram kan flikar användas, på så 

sätt kan användaren komma direkt till den enklare kartan som antagligen blir den mest 

använda utan att behöva göra något val.  

 

Är den avancerade kartan intressant kan den väljas med ett knapptryck. Den skulle också 

kunna spärras genom lösenord då all information kanske inte bör spridas till allmänheten (mer 

om detta i diskussionen). 
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Till olyckan finns information knuten och genom ett länkverktyg kan ett musklick på olyckan 

lista upp knutna dokument samt länkar till hemsidor. Hit knyts insamlade data från alla 

inblandade myndigheter med rapporter, bilder m.m. 

 

3.2 Digitalisering 

Resultatet blev 13 områden runt om i Munkedals kommun där stabilitetsmätningar gjorts samt 

översvämningskartering över Örekilsälven i Munkedals, Dals Eds och Färgelandas kommun 

med 100-års flöde (det flöde som statistiskt sett kommer en gång var 100: e år) och högsta 

tänkbara flöde.  

 

Stabilitetsområdena är delade i fyra klasser: 

 

• Översyn rekommenderas 

• Översyn angelägen 

• Utredning rekommenderas 

• Utredning angelägen 

 

Detta är inte förändrat i den avancerade versionen, den är bara en digital variant av 

Räddningsverkets kartering. Färgsättningen är också densamma. I den enkla är de två 

översynsklasserna och utredningsklasserna hopslagna var för sig. Det gör att endast två olika 

nivåer av risk visas och läsbarheten för gemene man ökar ytterligare. Här visas områden med 

lägre risk1 (översynsområdena) med gul färg och områden med högre risk 

(utredningsområdena) med orange.  

 

                                                
1 Risk innebär här att området inte säkert kan sägas vara stabilt. Detta behöver inte betyda att det föreligger 
någon direkt fara. 
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Fig.8: Erosionsskyddet avviker från strandkanten 

4 Diskussion 

4.1 Älven 

Älvens utbredning varierar något mellan olika kartor. På kartan som materialet digitaliserades 

från var älven något smalare än den som används som bakgrund i projektet, det gör att 

erosionsskyddet ser ut att ligga en bit ut i älven men så är alltså inte fallet (fig.8).  
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4.2 Informationsspridning 

När målgruppen breddas och fler människor får tillgång till informationen är det bra att tänka 

efter vilken information som bör visas för vem. Ser t.ex. media att ett område i en större stad 

kommer att dränkas vid ett ”högsta flöde” scenario kan det få allvarliga konsekvenser trots att 

detta kanske sannolikt inträffar bara en gång var 10 000: e år.   

 

Då de fyra risklagren slagits samman till två i den enklare versionen är det bra att tänka lite 

extra på en lämplig namn- och färgsättning av lagren. Om en privatperson letar fram sitt hus 

och ser att det ligger på ett rödmarkerat område benämnt ”hög risk” kan det feltolkas och 

skapa oro i onödan.  

4.3 Noggrannhet 

Georefereringen gick mycket smidigt, resultatet blev ofta bra bara med två punktpar men för 

säkerhets skull användes alltid minst tre, ofta fler. Noggrannheten vid georefereringen ligger 

runt en meter. 

 

När digitaliseringen gjordes låg noggrannheten på cirka två meter, i enstaka fall tre. 

Svårigheten här var att kvalitén på bilden var låg och det var svårt att se detaljer. Hade mindre 

områden digitaliserats kunde kvaliteten ha hållits högre men det hade då blivit allt för 

tidsödande. Dock ligger byggnader alltid på rätt sida gränsen, det vill säga ett hus kan aldrig 

se ut att ligga i en riskzon om det inte gör det och tvärt om. Totalt är noggrannheten max 5 

meter, vilket är ganska bra med tanke på att det är stora områden det handlar om, flera över en 

kilometer långa. 

4.4 Färgsättning 

Färgerna är satta till Sverigestandarden så långt det är möjligt. Svårigheten var att välja färger 

på riskområdena så de inte förväxlas med bakgrundskartan. Räddningsverkets färgsättning, 

som används här, fungerar bra när kartan visas på en datorskärm. Används andra metoder (ex. 

projektor) för visning, som inte återger färgerna lika exakt, kan vissa områden bli svåra att 

urskilja. 
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4.5 Användare och kartversioner 

Alltför detaljerade data kan förvirra den mindre kartvana användaren och med tanke på att 

den enkla versionen av kartan med stor sannolikhet kommer bli tillgänglig även för 

allmänheten så är det lämpligt att hålla nere detaljeringsgraden.  

 

Den avancerade versionen av kartan har visats för räddningstjänsten i Munkedal. 

Räddningschef Lars-Inge Einarsson var positiv till upplägget och hela idén med att upprätta 

en naturolycksdatabas. 

 

Tänkta användare är kommuner som är i planeringsstadiet av nya bostadsområden eller som 

vill förebygga olyckor i områden som redan är bebyggda. Översvämningskarteringarna kan 

även de användas i planeringssyfte. Vägverket kan troligtvis ha användning för 

stabilitetskarteringar när det gäller tätort. Översvämningskarteringarna är mer användbara då 

de täcker hela landet och på så sätt kan användas för att undvika att vägbanan hamnar under 

vatten vid t.ex. ett hundraårsflöde. Även banverket kan använda sig av både 

stabilitetskarteringar och översvämningskarteringar för kontroll av befintliga byggen och inför 

nybyggnationer. I NCO rapport 2006 kan följande läsas angående fler användningsområden: 

”SGI (Statens Geotekniska Institut) menar att de genom bättre erfarenhetsåterföring kan göra 

bättre geotekniska bedömningar.”  

”Boverket framhåller att en databas kan användas som en viktig del i deras vidareutveckling 

av den fysiska planeringens potential som olyckförebyggande instrument.”  

”Länsstyrelsen i Västra Götalands län nämner att naturolyckor och speciellt översvämningar 

enligt EU: s vattendirektiv måste följas upp och dokumenteras, för vilket en databas bedöms 

vara en lämplig plats. Länsstyrelsen Värmland menar att databasen också bör kunna användas 

för enskilda EU-projekt.” 
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4.6 Verktyg 

Under kartan kommer det finnas verktyg för att kunna arbeta med kartan och få fram 

information om olyckor och riskområden. De verktyg som bör finnas med för att användaren 

ska få ut så mycket som möjligt av kartan listas här: 

 

• Zoom in/ut, gärna genom att användaren får ringa in ett område själv 

• Panorering, för att förflytta sig runt i kartan 

• Informationsverktyg, används för att få fram data om objekt i kartan 

• Mätverktyg, avståndsmätning direkt i kartan 

• Länkverkyg, för kopplade dokument och hemsidor 

• Zooma ut till hela Sverige, då användaren vill börja om från början 
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5 Slutsatser 

5.1 Sökverktyget 

Ett sökverktyg med avancerad kartfunktion innehållande information om utredning och risk 

kommer att bli ett mycket användbart verktyg för framtida kommunal planering. Detta 

sökverktyg kan tidigt komma till användning i kommuners och myndigheters planering för att 

se var det föreligger risk för naturolyckor. Med detta som bakgrund kan åtgärder vidtas i god 

tid vilket kan spara tid och pengar, men framförallt människoliv. Att samla data om tidigare 

naturolyckor på ett ställe ger kommuner och myndigheter möjligheter att dra lärdom av 

tidigare händelser. Här kan de se hur räddningsarbete tidigare utförts vid t.ex. skred vilket gör 

att de kan planera hur en räddningsinsats utförs på bästa sätt utan att själva ha varit med i 

liknande arbeten tidigare.  

5.2 Kartan 

Kartlösningen har utvecklats till en detaljerad lösning med mycket information som ger 

användarna en hel del att titta på och därför är det nödvändigt med mer än en variant. Två 

varianter har därför tagits fram för olika typer av användare där den lätta varianten kan vara 

tillgänglig för allmänheten och den mer detaljerade varianten bara tillgänglig för personal på 

kommuner och myndigheter. 

 

Denna kartlösning är enbart påbyggd med en naturolycka (skredet i Munkedal 20 december, 

2006) och risk för skred och översvämningar. I framtiden kan den utvecklas med alla tänkbara 

risker i naturen och möjligheten att fritt kombinera de olika risktyperna i kartan bör finnas för 

att göra det möjligt att se helheten i områden med flera olika risktyper. 

5.3 Funktioner 

För att underlätta för användarna att hitta den information de är ute efter, länkas olika objekt i 

kartan som t.ex. utbredningen för en naturolycka till en relevant informationssida där 

informationen om den specifika olyckan samlats. Att få fram en informationssida är redan 

möjligt genom sökning i databasen, men att utveckla det med länkar kopplade till objekt i 

kartan gör informationen mer lättillgänglig. 
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Bilaga 1 

Zoomnivåer 

Här nedan listas alla lager och i vilka skalområden de är synliga. Indelning i skalområden är 

nödvändigt på grund av att kartan annars blir plottrig och i princip oläslig i vissa skalområden. 

Att dela in i skalområden gör även uppdateringen av kartan snabbare då den inte måste 

uppdatera alla skikt samtidigt vilket skulle vara tidskrävande vid laddning av kartan.  

 
Filnamn Synlig i skalan 

Avancerad version 
(Enkel version) 

Grundelem
ent 

Beskrivning 

Kvicklera.shp 1:1 - 1:29999 
(-) 

Punkter Visar att det finns 
kvicklera i området. 

Fältbesiktningspunkt.shp 1:1 - 1:29999 
(-) 

Punkter Plats där fältbesiktning 
utförts.  

Sektioner.shp 1:1 - 1:5000 
(-) 

Linjer Stabilitetsmätningar 
som gjorts i sektioner. 

Karteringsområde.shp 1:1 - 1:300000 
(1:1 – 1:300000) 

Linjer Områdesgräns för 
kartering. 

Erosionsskydd.shp 1:1 - 1:29999 
(-) 

Linjer Visar vart 
erosionsskydd anlagts. 

Ras- eller skredkant.shp 1:1 - 1:29999 
(-) 

Linjer Markerar vart tidigare 
skred och ras har skett. 

Fyllning.shp 1:1 - 1:29999 
(-) 

Ytor Visar vart 
markfyllningar har 
gjorts. 

Stabiliteten.shp 1:1 - 1:29999 
(1:1 - 1:29999) 

Ytor Markerar vart 
stabiliteten i marken är 
mindre bra. 

tsekt.shp 1:1 - 1:100000 
(1:1 - 1:100000) 

Linjer Sektionsmätningar för 
översvämningsrisk. 
SRV2 

tema-100.shp 1:1 - 1:100000 
(1:1 - 1:100000) 

Ytor Utbredning för det 
högsta väntade 
hundraårsflödet. SRV 

tema-dim.shp 1:1 - 1:100000 
(1:1 - 1:100000) 

Ytor Högsta väntade flödet. 
SRV 

Ortofoto (flygfoto) 1:1 - 1:20000 
(1:1 - 1:20000) 

Raster Ortofoto (flygfoto) 
över riskkarterade 
områden. LMV3 

Vägar.shp 1:1 - 1:20000 
(1:1 - 1:20000) 

Linjer Vägar, traktorvägar, 
cykelbanor, gångvägar 
och stigar inom 

                                                
2 Riskkarteringar kommer från Räddningsverket. 
3 Bakgrundsdata hämtat från Lantmäteriverket. 
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riskkarterade områden. 
LMV 

Hydrologi.shp 1:1 - 1:20000 
(1:1 - 1:20000) 

Linjer Bäckar och mindre 
vattendrag inom 
riskkarterade områden. 
LMV 

Höjdkurvor.shp 1:1 - 1:10000 
(1:1 - 1:5000) 

Linjer Höjdkurvor inom 
riskkarterade områden. 
LMV 

Vatten.shp 1:1 - 1:20000 
(1:1 - 1:20000) 

Ytor Större vattendrag, sjöar 
och hav. LMV 

Byggnader.shp 1:1 - 1:10000 
(1:1 - 1:5000) 

Ytor Byggnader inom 
riskkarterade områden. 
LMV 

Idrottsyta.shp 1:1 - 1:20000 
(-) 

Ytor Idrottsplatser inom 
riskkarterade områden. 
LMV 

Markyta.shp 1:1 - 1:20000 
(1:1 - 1:20000) 

Ytor Marktyper inom 
riskkarterade områden. 
LMV 

Orter.shp 1:20001 - 1:1000000 
(1:20001 - 1:1000000) 

Ytor Större och mindre 
städer i Sverige. LMV 

Större_tätorter.shp 1:1000001 - 
(1:1000001 -) 

Ytor Större tätorter i Sverige 
som kan användas som 
referenspunkter. LMV 

Sjöar.shp Obegränsat Ytor Vänern och Vättern för 
referens. LMV 

Sverige_komm.shp Obegränsat Ytor Sveriges kommuner. 
LMV 
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Bilaga 2 

Beskrivning av viktiga skikt 

 

Tabellen listar de filer som har med riskkarteringar och naturolyckor att göra. I tabellen finns 

en liten beskrivning för varje fil, vilket grundelement den är av samt attribut som anses 

viktiga och användbara i det fortsatta utvecklandet av naturolycksdatabasen. 

 Attributet OMRÅDE är speciellt användbart vid sökningar då de talar om var de olika 

objekten finns. I filen Stabiliteten.shp finns attributen TYPKOD och TYPTEXT vilka båda 

beskriver vilka riskklasser de olika ytorna i filen har. Slutligen finns det speciellt viktiga 

attribut för avancerade användare i filerna Sektioner.shp och tsekt.shp. I Sektioner.shp finns 

olika värden för stabilitet och i tsekt.shp finns höjdvärden för de olika flödena. 

Filer i den enkla versionen 
Filnamn Beskrivning Grundelement Viktiga 

attribut 
Karteringsområde.shp Områdesgräns för 

kartering. 
Linjer OMRÅDE 

Stabiliteten.shp Markerar vart 
stabiliteten i 
marken är mindre 
bra. 

Ytor OMRÅDE. TYPKOD, 
TYPTEXT 

tsekt.shp Sektionsmätningar 
för 
översvämningsrisk. 

Linjer AVST, BREDD, 
W100_MOH, 
WDIM_MOH, 
VATTENDRAG 

tema-100.shp Utbredning för det 
högsta väntade 
hundraårsflödet. 

Ytor PERIMETER, AREA 

tema-dim.shp Högsta väntade 
flödet. 

Ytor PERIMETER, AREA 
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Filer i den avancerade versionen 
 
Filnamn Beskrivning Grundelement Viktiga 

attribut 
Kvicklera.shp Visar att det finns 

kvicklera i området.
Punkter OMRÅDE 

Fältbesiktningspunkt.shp Plats där 
fältbesiktning 
utförts.  

Punkter FÄLTPUNKT, OMRÅDE 

Sektioner.shp Stabilitetsmätningar 
som gjorts i 
sektioner. 

Linjer Beteckning, Kommentar, 
Fc_fi (Fcφ), Fc, Fkomb, 
OMRÅDE 

Karteringsområde.shp Områdesgräns för 
kartering. 

Linjer OMRÅDE 

Erosionsskydd.shp Visar vart 
erosionsskydd 
anlagts. 

Linjer OMRÅDE 

Ras- eller skredkant.shp Markerar vart 
tidigare skred och 
ras har skett. 

Linjer OMRÅDE 

Fyllning.shp Visar vart 
markfyllningar har 
gjorts. 

Ytor OMRÅDE 

Stabiliteten.shp Markerar vart 
stabiliteten i 
marken är mindre 
bra. 

Ytor OMRÅDE. TYPKOD, 
TYPTEXT 

tsekt.shp Sektionsmätningar 
för 
översvämningsrisk. 

Linjer AVST, BREDD, 
W100_MOH, 
WDIM_MOH, 
VATTENDRAG 

tema-100.shp Utbredning för det 
högsta väntade 
hundraårsflödet. 

Ytor PERIMETER, AREA 

tema-dim.shp Högsta väntade 
flödet. 

Ytor PERIMETER, AREA 

 



 

23 

Filer i bakgrunskartan  
 
Filnamn Beskrivning Grundelement Ursprung 
Byggnader.shp Hus, industrier 

m.m. 
Ytor Lmv: s Fastighetskarta 

Vägar.shp Alla vägtyper, 
stigar 

Linjer Lmv: s Fastighetskarta 

Vatten.shp Större vattendrag, 
sjöar, hav 

Ytor Lmv: s Fastighetskarta 

Hydrologi.shp Mindre vattendrag Linjer Lmv: s Fastighetskarta 
Höjdkurvor.shp Höjdkurvor Linjer Lmv: s Fastighetskarta 
Idrottsyta.shp Idrottsplatser Ytor Lmv: s Fastighetskarta 
Markyta.shp Markanvändning Ytor Lmv: s Fastighetskarta 
Orter.shp Alla orter i 

Bohuslän med 
omnejd 

Ytor Lmv: s Översiktskarta 

Större_tätorter.shp Större tätorter i 
hela Sverige 

Ytor Lmv: s Sverigeskarta 

Sjöar.shp Vänern, Vättern Ytor Lmv: s Sverigeskarta 
Sverige_komm.shp Sveriges 

kommuner 
Ytor Lmv: s Sverigeskarta 

Ortofoto Ortofoto över 
karterade 
riskområden 

Raster Lmv 

 


