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OVERSVAMNINGSKARTERING
UTMED ATRAN
Strackan fran Vist till utloppet i Kattegatt,
samt strackan fran Samsjon till Assmans mynning i Atran
Rapport nr: 34,2015-10-21
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Projekt: Uppdaterad oversvamningskartering
Arbetet ar utfort pa uppdrag av
Myndigheten for samhallsskydd och beredskap, 65181 Karlstad, Tel 0771-240 240,
av WSP Sverige AB, 121 88 Stockholm-Globen, Arenavagen 7, Tel 010-722 50 00, Fax 010-722
87 93
Att mangfaldiga det innehall i denna rapport som tillhor Myndigheten for samhallsskydd och
beredskap, helt eller delvis, ar tillatet forutsatt att MSB anges som kalla.
Lantmateriet har rattigheterna till bakgrundskartorna i rapporten.

MSB diarienr 2014-3377
Konsult arendenr 10200198
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Till denna rapport hor en dvd-skiva dar oversvamningszonerna finns i ArcGIS
och Maplnfo-format for GIS-anvandning. Pa skivan aterfinns aven denna
rapport i pdf-format.
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Sammanfattning
WSP Sverige AB har av Myndigheten for samhallsskydd och beredskap (MSB)
fatt en bestallning av en uppdaterad oversvamningskartering langs Atran for
strackan fran Vist till utloppet i Kattegatt samt strackan fran Samsjon till
Assmans mynning i Atran (se bilaga 2).
Kartlaggningen kan anvandas for insatsplanering av raddningstjanstens arbete
och som underlag vid kommunens riskhantering och samhallsplanering.
Slutprodukten ar kartor med oversvamningszoner vid ioo-arsflode, 200arsflode och beraknat hogsta flode (BHF). ioo-arsflodet och 200-arsfl6det har
anpassats till foivantade floden ar 2098.
BHF-flodet ar beraknat enligt Flodeskommittens riktlinjer for
dammdimensionering (dammar i Flodesdimensioneringsklass 1).
Oversvamningszonerna levereras som kartor i denna rapport, samt som
kartskikt i digital form for hantering i Geografiska InformationsSystem (GIS).
Kartskikten levereras i format for ArcGIS och Maplnfo.
Ur tvarsektionsfilen kan information om nivaer for vattenstand och
medelvattenhastighet for respektive flode utlasas.
Alia skikt levereras i koordinatsystemet SWEREF 99 TM och i hojdsystemet
RH 2000. De digitala kartorna ska anvandarna kunna anvanda tillsammans
med egna digitala bakgrundskartor for analyser och presentationer.
Vid anvandning oversvamningskartorna rekommenderas en hogsta upplosning
i skala 1:5 000 till 1:10 000 da berakningarna av oversvamningszoner baseras
pa en beskrivning av vattendragets och det omkringliggande landskapets
topografi och egenskaper.
Den hydrauliska datamodell som tas fram under karteringsarbetet kan
anvandas under en pagaende oversvamning for att berakna aktuella vattenstandsnivaer for kritiska omraden utmed vattendraget.

