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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inrättande av skyddsområde för Svensbyfjärdens ytvattentäkt pågår. Som riktlinje används Naturvårdsverkets 
Handbok om vattenskyddsområde (Naturvårdsverket, 2011). 

Rinntidsberäkningar gällande ytvatten utförs av SMHI.  

Råvattenintaget ligger i Svensbyfjärden och utifrån tillrinningen i ytvatten till intaget delas ytvatten i 
avrinningsområdet in i 

 Primära: inom 0-12 timmar 

 Sekundära: 12-24 timmar. 

 

Figur 1. Scematisk bild över primära och sekundära vatten (källa: Pireva). 

Utifrån denna primära och sekundära indelning av vatten ska preliminära skyddszoner tas fram. Primära vatten 
ska ha en primär skyddszon och en sekundär, dvs. 50 + 50 = 100 m. Sekundära vatten ska enbart ha en primär 
skyddszon på 50 m. 

Utöver ytvatten ska zongränserna anpassas utifrån grundvattentillrinningen till sjöar och vattendrag modelleras. 
Denna beror på jordarternas genomsläpplighet (rinntid). Zoner som innebär att grundvattnet når ytvattnet inom 
100 dygn för sekundära vatten eller 200 dygn, för primära vatten ska identifieras. 

Zonbredden för primära eller sekundära vatten kan inte understiga den utifrån ytvattentillrinningen ursprungligen 
tilldelade, dvs. 100 m för primära respektive 50 m för sekundära. 

I den mån zonerna baserade på grundvattentillrinning sträcker sig längre ut än så ska zonerna anpassas 
(breddas) men i övrigt behålla sin ursprungliga bredd, jfr. Figur 2. 

 

Figur 2. Schematisk bild över primära och sekundära skydsszoner efter modellering av ytvatten och rinntid i 
jordarter (källa: Pireva). 
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2 Uppdragsbeskrivning 

2.1 Beställare 

Piteå renhållning & vatten AB, Piteå, nedan benämnt ”Pireva”. 

Referens: Maria Widman 

2.2 Uppdraget 

Syftet med projektet är att utifrån indata från beställaren i form av 

 jordartskarta (skala 1:50 000), 

 ett urval av vattendrag och vattenytor (sjöar och dubbeldragna vattendrag) från datstighetskartan och 

 information om teoretisk rinntid för vatten i olika jordarter vid medellutning 5 % 

modellera en teoretisk rinnsträcka i mark till de ytvattenförekomster i form av sjöar och vattendrag som finns i 
projektområdet. 

Modelleringen ska utgå från strandzonen och ta fram två zoner, som motsvarar  

 rinntid i mark till vattenytor/vattendrag i urvalet på 100 dygn och 

 rinntid i mark till vattenytor/vattendrag i urvalet på 200 dygn. 

2.3 Avgränsningar 

Modellen för analys av rinntid/rinnsträcka är en förenklad modell. Den använder ett värde för rinntid för olika 
jordarter baserat på en medellutning på 5 %. Den tar inte hänsyn till markytans faktiska lutning i området, som 
skulle kunna räknas fram ur t.ex. Lantmäteriets NNH (Ny nationell höjdmodell). Den tar inte heller hänsyn till 
faktiska grundvattennivåer och -flöden i området eller till ytvattendelare/delavrinningsområden. 

I Avsnitt 11 förs en diskussion resultatet av modelleringen och ges förslag till hur modellen kan förbättras med 
avseende på bl.a. indata. 
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3 Indata och programvara 

3.1 Dokument 

Inlevererade dokument från Pireva. 

 Naturvårdsverkets handbok 2010_5.pdf (Naturvårdsverket, 2011: Handbok om vattenskyddsområde. 
Handbok 2010:5, Utgåva 1) 

 Jordarter_rinntider mm.xls: fil för beräkning av rinntid i olika jordarter, se Figur 3. 

 

Figur 3. Inlevererad Excelfil för rinntid i jordarter, kalkylblad ”formel för beräkning”. 

3.2 GIS-data 

Inlevererade data från Pireva. 

Indata – GIS bakgrundsdata – 2012-02-14: 

 Jordart (SGU Lokal).lyr – lyrfil jordartsdata 

 Buffer1200_VdragVatten_fk.shp – buffertzon 1 200 m till vattendrag (inte använd i projektet) 

Indata – GIS projektdata – 2012-02-14 – version 02: 

 Primar_skyddszon_Project.shp – primär skyddszon (inte använd i projektet) 

 Sekundar_skyddszon_Project.shp – sekundär skyddszon (inte använd i projektet) 

 Urval_Vatten_fastighetskartan.shp – urval av klassen vattenytor i fastighetskartan, polygonskikt. I denna 
klass i fastighetskartan ingår sjöar och dubbeldragna vattendrag. 

 Urval_Vattendrag_fastighetskartan.shp – urval av vattendrag, fastighetskartan, linjeskikt 

Indata – GIS bakgrundsdata – 2012-05-03: 

 SGU_Jord_Lokal_Jordarter.shp, skala 1:50 000, vektorformat. 
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I Figur 4 framgår utbredningen av urvalet av vattenytor och vattendrag från fastighetskartan. I Figur 5 framgår 
jordarternas fördelning i området. 

3.3 Diskussion jordartskartan 

Jordartskartan är i skala 1:50 000. Den är generaliserad och klass ”14. Vatten” innehåller t.ex. inte vattendrag 
(linjeskikt) och inte alla vattenytor (sjöar och dubbeldragna vattendrag) som ingår i fastighetskartan (skala 1:10 
000). Eftersom vattenavgränsningarna i modellens jordartskarta behöver överensstämma med inlevererade 
vattendata från fastighetskartan så har jordartskartan i modelleringen först justerats med avseende på vatten. 
Metodiken för detta beskrivs i detalj i Steg 4 (Avsnitt 8). 

I södra delen av projektområdet upptäcktes en anomali som sannolikt är en kartskarv, se Figur 6. Denna 
kartskarv har inte åtgärdats utan modelleringen av rinntider för jordarter följer jordarternas avgränsningar i 
området (jfr. Figur 31). 

Jordartsklassernas avgränsningsytor i kartan har ”rundade” former vilket gör att slutresultatet i modelleringen 
också får denna form. 

3.4 Programvara 

GIS-analyserna har utförts i Esri:s programvara ArcGIS Desktop, version 10.1, med tillägget Spatial Analyst. 
Modellerna för de olika analysstegen har byggts i ArcGIS-applikationen ModelBuilder 

I övrigt har Microsoft Excel använts för följdbearbetning av inlevererade data för rinntider i olika jordarter. 

3.5 Projektområde 

Projektområdet är en del av i tillrinningsområdet till Svensbyfjärdens ytvattentäkt. Området framgår av Figur 4, 
där ytvattenförekomster i form av sjöar och vattendrag i fastighetskartans urval utgör det egentliga 
projektområdet. För att genomföra rasteranalyserna har ett större utsnitt skapats som motsvarar 101 rutor i 
GSD Terrängkartans rutnät, motsvarande 45 x 55 km. Jordarternas fördelning i området framgår av Figur 5. 

 

Figur 4. Översikt över projektområdet. Inlevererat urval av vattenytor och vattendrag från fastighetskartan i blått. 
Det utökade projektområdet där analyserna genomförs är en ruta motsvarande 101 rutor i Terrängkartans rutnät 
(55 x 45 km). 
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Figur 5. Jordartskarta inom projektområdet. 

 

Figur 6. Sannolik kartskarv i jordartskartan (se kommentar i texten). 
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4 Metodik 

4.1 Översikt 

Indata är vektordata, 

 jordarter (polygonskikt) och 

 vattenytor/vattendrag från fastighetskartan (polygon resp. linjeskikt) 

Modelleringen görs på rasterdata och indata i vektorformat görs därför om till raster för vatten 
respektive jordarter. En pixelstorlek (cellstorlek) på 2 x 2 m har valts. Detta motsvarar den upplösning 
(pixelstorlek) som t.ex. Lantmäteriets nya höjddata har. Andra skäl för valet av en så liten cellstorlek är 
att få bättre formade polygoner och att t.ex. Morän och Organisk jordart har en flödessträcka under 
100 dygn på ca 4 m. Det gör att vatten i dessa jordar får en zon på 2 pixlar när 100 dygn modelleras. 

För att underlätta och styra upp rasteranalyserna skapas också en rasteryta med samma upplösning 
över projektområdet med värdet 0 i samtliga pixlar. Rasterskiktet används i miljöinställningarna i 
ArcGIS när analyser/modeller körs för att sätta t.ex. analysområdets avgränsning och s.k. 
snappningsraster. 

Slutresultatet från modelleringen är rasterdata i form av två zoner för rinntid 100 dygn respektive 200 
dygn i projektområdet. Dessa zoner vektoriseras sedan. 

Databearbetning och analys genomförs i flera steg, se översikten i Figur 7. 

Dessa steg är: 

 skapa rasteryta över projektområdet 

 rastrera den vektoriserade jordartskartan 

 rastrera fastighetskartans vektoriserade vattenytor (sjöar och dubbeldragna vattendrag) och 
vattendrag 

 justera jordartskartans generaliserade vatten (se Avsnitt 3.3) 

 modellera zoner för rinntid i mark100 dygn respektive 200 dygn till vattendrag/vattenytor 

 vektorisera slutresultat från modelleringen 

Utleveransen består av två stycken polygonskikt 

 modellerad zon för rinntid (rinnsträcka) 100 dygn 

 modellerad zon för rinntid (rinnsträcka) 200 dygn. 

I Bilaga 1 beskrivs kortfattat en möjlig följdbearbetning av slutresultaten, nämligen buffring av 
vattenytor/vattendrag och sammanslagning av buffertzoner med modellerade zoner för rinntid (detta 
projekt). 

4.2 Antaganden 

Följande förenklade antaganden har gjorts vad gäller grundvattnets flöde i jordarter. Den modell som 
används är förenklad och bygger på värden i inlevererad Excelfil vad gäller rinntiden i olika jordarter. 
Där görs en skattning av flödeshastigheten i mark som baseras på medellutning 5 %. Modellen tar 
alltså inte hänsyn till markytans faktiska lutning i området, till grundvattennivåer och -flöden i området 
eller till ytvattendelare/delavrinningsområden. 

En mer sofistikerad modell kräver kompletterande indata i form av t.ex. mer detaljerad jordartskarta, 
höjddata och detaljerad information om ytvattnets och grundvattnets flödesvägar. 

Jordartskartan är generaliserad vilket gör att sjöar och vattendrag (klass ”Vatten”) i jordartskartan inte 
överensstämmer med fastighetskartans vatten, som är det indata för vattenförekomster som används. 
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För att kunna göra en modellering utifrån fastighetskartans vatten (vattenytor och vattendrag) har 
jordartskartan justerats så att vatten i jordartskartan ”ersatts” med vatten från Fastighetskartan och 
generaliserade områden med vatten i jordartskartan har ”ätits upp” av omgivande jordarter. Metoden 
för detta beskrivs i Avsnitt 8. 

 

Figur 7. Schematisk bild över bearbetnings- och analysflödet. Flödet i den grå rutan till höger beskriver 
en tänkbar följdbearbetning, metoderna för detta redovisas i Bilaga 1. 
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5 Steg 1 - skapa rasteryta över projektområdet 

 Syfte: skapa en analys- och snappningsmiljö för rasteranalyser, pixelstorlek 2 x 2 m 

 Indata: 

 En ruta bestående av på 101 utvalda rutor från terrängkartans rutnät som lösts upp till en 
sammanhängande polygon med verktyget Dissolve. 

Det utökade projektområdet är ett område som motsvarar 101 rutor i Terrängkartan, se Figur 4. Det 
täcker gott och väl det egentliga projektområdet där inlevererat urval av vattendrag och vattenytor från 
fastighetskartan återfinns. 

Verktyget Feature to raster används för att göra om projektområdets avgränsning till ett raster med 
pixelstorlek 2 x 2 m. 

 Utdata: 

 Rasterskikt med värde 0 i samtliga pixlar. 

6 Steg 2 - gör om jordarter till raster 

 Syfte: inlevererad jordartskarta är i vektorformat. För modelleringen av rinntid behöver den 
konverteras till rasterformat. 

 Indata: 

 SGU_Jord_Lokal_Jordarter_1, vektor – jordarter (inlevererat) 

 LYR-fil (dvs. inlevererad fil med symbolsättning av jordartskartan) 

Verktyget Feature to raster används för att göra om projektområdets avgränsning till ett raster med 
cellstorlek 2 x 2 m. Som värdefält vid konverteringen används attributfält ”J_BAS” i indata, dvs. 
övergripande jordartsklasser i jordartskartan som har klassats med avseende på rinntid i indata, se 
Figur 3. 

För att kunna rita ut rasterkartan med likartad symbologi som vektorkartan justeras därefter 
rasterskiktets attributtabell så att fältet ”J_BAS_TEXT” läggs till genom en tabellförening mellan vektor- 
och rasterdata.  

 Utdata:  

 Jordartartskartan i rasterformat med pixelstorlek 2 x 2 m, se Figur 8. 
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Figur 8. Jordarter, rasterformat 2 m-pixlar, inom det utökade projektområdet (101 toporutor). 
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7 Steg 3 - gör om vattenytor och vattendrag i vektorformat till 
raster 

 Syfte: inlevererade data för vattenytor (sjöar och dubbeldragna vattendrag) och vattendrag från 
fastighetskartan är i vektorformat. Dessa behöver konverteras till raster. En pixelstorlek på 2 x 2 m 
används. Två olika rasterskikt krävs i påföljande analyssteg: 

 För justeringen av jordartskartans vatten behöver data konverteras till raster där pixlar som 
inte är vatten har värde 0. 

 För modelleringen av rinntid i mark (verktyget Cost Distance) behöver data konverteras till 
raster där pixlar som inte är vatten är NoData. 

 Indata: 

 urval_vattendrag_FK_2 – vattendragsnät (inlevererat) från FK 

 urval_vatten_FK_2 – vattenytor (inlevererat) från FK 

 Rast0_TKrutor_AOI_2m 

Ett nytt fält läggs till i attributtabellerna till respektive vektorskikt. Detta används sedan som värdefält 
vid konvertering till raster med verktyget Feature to raster. De två ”vattentyperna” (ytor och linjer) slås 
därefter ihop till ett gemensamt raster. 

 Utdata, se Figur 9: 

 Rasterskikt med fastighetskartans vatten, 2 x 2 m pixlar, och övriga pixlar har värde 0 

 Rasterskikt med fastighetskartans vatten, 2 x 2 m pixlar, och övriga pixlar har NoData 

  

Figur 9. Rasterskikt med fastighetskartans vatten(2 x 2 m pixlar), till vänster med övriga pixlar = värde 
0, till höger är övriga pixlar NoData. 
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8 Steg 4 – justera jordartskartans generaliserade vatten 

 Indata: 

 Rasterskikt från Steg 3, dvs. vattenpixlar för utvalda vattendrag och vattenytor i 
fastighetskartan, där vatten har värde 1 och övriga pixlar värde 0 

 jordarter i rasterformat, 2 m-pixlar 

8.1 Bakgrund och syfte 

Jordartskartan är generaliserad. Det innebär att 

 vattendrag som inte är dubbeldragna, dvs. linjeskiktet i fastighetskartan, inte är med,  

 vissa vattenytor (sjöar och dubbeldragna vattendrag) från fastighetskartan inte finns med (har 
generaliserats bort) och 

 de vattenytor som är med har generaliserade avgränsningar, jämför Figur 10, Figur 11 och 
Figur 12. 

Analysen av rinntid i mark görs i rasterdata. Ovanstående får till följd att i närheten av dubbeldragna 
vattendrag (vattenytor) där jordartskartan är generaliserad så kommer vattnets avgränsning inte att 
stämma med fastighetskartans vattenavgränsning. 

I vissa lägen så kommer exempelvis 

a. strandzonen (gränspixlarna) till vattenytor i fastighetskartan att hamna i jordarten ”Vatten” eller 
så 

b. riskerar vattenytor i fastighetskartan att överlagra pixlar i jordskartan som INTE är vatten utan 
mark, se Figur 12. 

I fall b så kanske problemet inte är så stort eftersom rasteranalysen modellerar fram till 
fastighetskartans vattenavgränsning och sedan stannar där. 

När det gäller fall a, är skillnaderna marginella i vissa fall och en alternativ justering kan vara  att sätta 
ett mycket högt värde för rinntiden genom klassen ”Vatten” och därigenom låta pixlarna ingå i analysen 
som vanligt. I exemplet i Figur 14, är skillnaden stor och klassen ”Vatten” i jordartskartan ligger då 
långt från det verkliga vattnet trots att de borde sammanfalla. Modelleringen av rinntid i mark blir i det 
fallet missvisande. 

Det är vidare så att vissa vattenytor som finns i jordartskartan inte är med i det urval av vattenytor och 
vattendrag i indata som är föremål för modelleringen, se Figur 13. Detta fall leder inte till någon 
särskild åtgärd. Vattenytorna i jordartskartan tas bort i samband med den bearbetning av 
jordartskartan som genomförs i detta steg. De vattenytor som är med i jordartskartan men inte i urvalet 
för modelleringen påverkar sannolikt inte analysen. De ligger för långt från något vattendrag eller sjö i 
urvalet i fastighetskartan eller är väldigt små. 

Jordartskartan justeras i detta steg med geobearbetningsverktyg på så sätt att 

 fastighetskartans vattendrag och vattenytor (urval i indata) förs över till jordartskartan och  

 pixlar i jordartskartan som varit ”Vatten” och som inte sammanfaller med vatten i 
fastighetskartan, fylls igen med omkringliggande jordarter. 

Den justerade jordartskartan i rasterformat har därigenom fått en klass ”Vatten” som överensstämmer 
med fastighetskartans vatten, dvs. innehåller  

 vattendrag och 

 vattenytor (sjöar och dubbeldragna vattendrag) 
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Figur 10. Jordartskartan, generaliserad vattenyta. 

 

Figur 11. Vattenyta i fastighetskartan. 
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Figur 12. Skillnad mellan fastighetskarta och jordartskarta vad gäller vattenytor. 

 

Figur 13. Sjöar i jordartskartan som inte är med i urvalet av vattenytor i fastighetskartan. 
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Figur 14. Skillnad mellan vattenyta i jordartskartan och i fastighetskartan. 
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8.2 Vald metod 

För att justera jordartskartan och uppdatera den med fastighetskartans vattendrag och vattenytor 
(sjöar och dubbeldragna vattendrag) krävs bearbetning i flera steg. 

Som indata används den rastrerade jordartskartan från Steg 2 och fastighetskartans vatten i 
rasterformat från Steg 3. 

Kortfattat går modellen ut på att: 

 Ersätta befintliga vattenpixlar i jordartskartan med vattenpixlar från fastighetskartan. 

 Fylla ut pixlar i jordartskartans ”gamla” vattenklass med omgivande jordarter. 

Detta genomförs i flera steg med t.ex. omklassning (Reclassify), villkorsfunktioner (Con), 
beräkningsfunktioner och NoData-hantering. Verktyget Nibble används för att fylla igen ”gamla” 
vattenpixlar. Resultatet är ett rasterskikt med utfyllda vattenpixlar, jfr. Figur 14 med Figur 15. 

Bearbetningsflödet framgår av modellen skapad i ModelBuilder i Figur 23. 

Granskning genomförs av del- och slutresultaten, se vidare Avsnitt 8.3 för att kontrollera 

 att arealen vatten (antalet vattenpixlar) i den justerade jordartskartan är samma som i 
rasterskiktet med vatten från fastighetskartan 

 i vilken omfattning de olika jordartsklassernas areal i projektområdet utökats. 

Modellkörningen är tidskrävande eftersom hela projektområdet analyseras och rasterdata har en 
pixelstorlek på 2 x 2 m. 

 Utdata: 

 Rasterskikt med jordarter justerad med avseende på läge och areal vatten, se exempel i 
Figur 15. 

 

Figur 15. Jordartskartan med justerat vatten. Obs! Färgskalan skiljer sig något från Figur 5 eftersom 
jordartsdata i detta fall är rasterskiktet.  
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8.3 Kontroller 

Antal pixlar med vatten i den justerade jordartskartan ska stämma med rasterskiktet för 
fastighetskartans vatten. Jämförelsen görs mellan rasterskiktet för vatten där övriga pixlar har värde = 
0 eller NoData och med det jordartsraster med justerat vatten, se Figur 16. 

Antal pixlar med olika jordarter ska också stämma mellan 

 mellanresultatet Jordarter_AOI_2m_nyvatten_2 (efter Nibble) och 

 slutresultat Jordarter_AOI_2m_nyvatten_2_vatten101ochNoD. 

 

A.   B.   

C.  

Figur 16. Jämförelse mellan antalet ”vattenpixlar” i rasterskikt för vatten A. där övriga pixlar har värde 
0, B. där övriga pixlar har NoData och jordartskartan juserad med avseende på vatten, bild C. Pixlar i 
ursprungliga jordarskartans rasterskikt har ”ätits upp” av omgivande jordarter med verktyget ”Nibble”. 

Därefter jämförs arealen jordarter i mellanresultatet efter verktyget Nibble i modellen men innan 
fastighetskartans vattenpixlar återförs i jordartsrastret, för att kontrollera att arealen av olika jordarter är 
densamma (att inte återföringen av vattenpixlar gått fel), se Figur 17. 

 

Figur 17. Till vänster antal pixlar med olika jordarter i slutresultatet och till höger i mellanresultatet i 
modellen, innan fastighetskartans vattenpixlar återförs i jordartskartan. 
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Slutligen jämförs därefter rasterskiktet med ursprungliga indata för jordarter inom projektområdet med 
slutresultatet (justerad jordartskarta, efter Nibble och infogade pixlar för fastighetskartans vatten). 
Skillnaden indikerar hur många pixlar som respektive jordart utökats i och med justeringen av 
vattenpixlar, se 

Figur 18. 

Figur 18. Jämförelse mellan den med vattenpixlar justerade jordartskartansareal av olika jordarter (till 
vänster) och den ursrpungliga jordartskartans areal av olika jordarter (till höger), se förklaring till 
skillnaderna i texten. 

Observera: 

Det urval av sjöar och vattendrag som inlevererades täcker inte hela det modellerade området om 101 
rutor från Terrängkartan som använts för att klippa jordartskartan, se Figur 4. Det innebär att ganska 
stora ytor av ursprungligt vatten i jordartskartan, utanför själva projektområdet med 
vattenytor/vattendrag från fastighetskartan, har ersatts av andra jordarter, eftersom inga 
ersättningspixlar från fastighetskartans vatten finns att lägga in. 

Klassen fyllning har t.ex. utökats kraftigt på bekostnad av vattenyta sydost om Piteå på grund av att 
dessa vattenytor i jordartskartan inte är med i fastighetskartans urval av sjöar och vattendrag och de 
”ätits upp” av klassen fyllning, jfr. Figur 19 - Figur 22. 

Detta påverkar dock inte slutresultatet av modelleringen av rinntid i själva projektområdet 
eftersom den ska kopplas till det mer avgränsade området där sjöar och vattendrag återfinns och det 
är i det området som vattenpixlarna måste stämma överens med fastighetskartans urval. 

Detta gäller även i viss utsträckning vattenytor i andra delar av området, där andra jordarter utökat sin 
areal. De var ursprungligen klassade som vatten i jordartskartan men eftersom urvalet ur 
fastighetskartan varit styrande så har vattenytor i jordartskartan ”tagits bort”. 

En lämplig efterjustering av slutresultatet av själva modelleringen, dvs. zonerna för rinntid i mark, är att 
klippa dessa med t.ex. ytvattentäktens tillrinningsområde eller annan lämplig gräns för projektområdet. 
Se vidare diskussionen i Avsnitt 11. 
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Figur 19. Terrängkartan inom del av det modellerade området. 

 

Figur 20. Terrängkarta samt  urval av vatten fastighetskartan. Urvalet av vattenytor/vattendrag täcker 
inte hela det modellerade området. 
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Figur 21. Jordartskartan, före justering. 
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Figur 22. Jordartskartan efter justering för fastighetskartans urval av vattenytor/vattendrag. I högra 
delen av kartutsnittet har vissa vattenytor”ätits upp” av omkringliggande jordarter (t.ex. klassen Fyllning 
i brun färg). Detta sker eftersom urval av vattendrag och vattenytor i fastighetskartan inte gjorts (i 
inlevererade data). 
Detta påverkar dock inte slutresultatet av modelleringen av rinntid. Området är utanför 
tillrinningsområden för ytvattentäkten och modellen ska kopplas till det mer avgränsade område i 
väster där fastighetskartans sjöar och vattendrag faktiskt återfinns (jfr. Figur 4). Det är i det området 
som vattenpixlarna måste stämma överens med fastighetskartans urval. Se vidare kommentarer i 
texten.  

  



Projektrapport Dok.beteckning:  

 

Projekt:  Pireva GIS-analys Version  1.0 

  

2012-05-16  Sida 25  (52) 
 

 
 

 
  

Esri Sverige AB   Tel: +46 771 98 48 00   esri.se 

 
 

 



Projektrapport Dok.beteckning:  

 

Projekt:  Pireva GIS-analys Version  1.0 

  

2012-05-16  Sida 26  (52) 
 

 
 

 
  

Esri Sverige AB   Tel: +46 771 98 48 00   esri.se 

 
 

 

Figur 23. Modell som används i steg 4 för justering av jordartskartans vatten. Verktyget ”Nibble” i mitten av ”fyller igen” områden med vatten i ursprungliga 
jordartskartan med omgivande jordarter. 
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9 Steg 5 – modellera rinnsträcka/zon för rinntid i mark 100 dygn 
och 200 dygn 

 Syfte: utifrån jordarternas fördelning i projektområdet modellera zoner runt ytvattenförekomster som 
motsvarar rinntid i mark 100 dygn respektive 200 dygn. 

 Indata: 

 Utdata från steg 3, rasterskikt med fastighetskartans vatten, 2 m-pixlar, där pixlar med vatten = 
1, övriga är NoData. Används som s.k. ”Source cells” i analysen Cost Distance. 

 utdata från Steg 4, justerat jordartsraster, 2 m-pixlar, där jordartskartans vatten ersatts med 
fastighetskartans utvalda vattendrag och vattenytor (se Avsnitt 8 och Figur 23) 

 Exceltabell där värdet för rinntid i olika jordarter anges, alternativet med medellutning används. 

Metoden är en förenklad metod (enligt överenskommelse med Pireva). Den tar inte hänsyn till faktisk 
lutning i terrängen, faktiska grundvattennivåer/-flöden, ytvattendelare/delavrinningsområden etc. (se 
diskussionen i Avsnitt 2.3 och 11.2). 

Resultatet är ett rasterskikt med värde i varje pixel som visar totala rinntiden i mark till närmaste pixel 
med vatten, med maxvärde satt till 200 dygn. Beroende på jordartens ”genomsläpplighet” så blir zonen 
kring sjöar och vattendrag därigenom olika bred. För morän t.ex. når flödet ca 4 m på 100 dygn, 
medan värdet för grus är ca 1 km (se Figur 24). 

Beroende på jordarternas fördelning i närheten av sjöar och vattendrag så gör detta också att 
”flödesriktningen” inte nödvändigtvis går vinkelrätt mot ett vattendrag. Finns en moränrygg ”i vägen” så 
räknar modellen fram den ”lättaste” flödesvägen till vatten vid sidan av denna, så länge inte maxtiden 
200 dygn överskrids.  

I analysen används indata för rinntider för olika jordarter från inlevererad Excel-fil där en medellutning 
på 5 % antas, se Figur 24. Klassen ”13. Övrigt” finns också i jordartskartan, denna är en blandad klass 
och har fått samma värde som ”9. Morän” (enl. Pireva). Klassen ”14. Vatten” i jordartskartan har 
behandlats enligt steg 4 i Avsnitt 0. 

 

Figur 24. Utsnitt ur inlevererad Excel-fil med data för rinntid i olika jordarter (sträcka i m per dygn). 
Medellutningen 5 % tillämpas. 
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Bearbetning och analys sker i flera led. Som indata används jordartskartan i rasterformat från Steg 4 
(Avsnitt 8), och fastighetskartans vattendrag/vattenytor i rasterformat (”källraster”). Hela analysflödet 
skapades i ModelBuilder och visas i Figur 31. 

Jordartskartan innehåller jordartsklasser. Den bearbetas i flera steg för att ta fram ett raster med 
pixelvis rinntid i dygn/m för olika jordarter. Detta rasterskikt används som ”kostnadsraster” i själva 
modelleringen av rinnsträcka i mark. 

Själva modelleringen av rinnsträcka görs i form av en kostnads-avstånds-analys med verktyget Cost 
distance. Verktyget räknar fram den minst “kostsamma” vägen från varje cell över nämnda 
“kostnadsraster” till närmaste pixel i en annan rasteryta (”källraster”), i detta fall vatten. 

Verktyget använder således nämnda ”kostnadsraster” i form av rinntiden i respektive jordart (jfr. Figur 
24) som indata tillsammans med ett ”källraster” som i detta fall är rasterskiktet för vatten som skapas i 
Steg 3 (Avsnitt 7). Därefter räknar analysen fram ett ”avstånd” i antal dygn till närmaste vattenpixel för 
varje pixel i ”kostnadsraster”. 

I verktyget kan ett maxavstånd anges som gör att analysen begränsas (mindre tidskrävande). I det här 
fallet sätts ett maxavstånd på 200 dygn så att bara pixlar inom denna zon finns med utdata. Resultatet 
är ett rasterskikt med pixelvärden för rinntid i mark till vatten. Zonens bredd runt vattendrag/vattenytor 
varierar utifrån jordartsfördelningen i området. 

Ur rasterskiktet skapas därefter en zon för max rinntid 100 dygn och en för 200 dygn. Dessa 
vektoriseras därefter till polygonskikt i nästa steg, Avsnitt 10. 

Modellkörningen är tidskrävande. 

Utdata: 

 Rasterskikt med pixelvärde som anger total rinntid från respektive pixel till närmaste pixel 
med vatten. Maxvärdet för rinntid är satt till 200 dygn. 

Resultatet visas i Figur 25 och Figur 26, samt inzoomat i bildsekvensen Figur 27 - Figur 30. 



Projektrapport Dok.beteckning:  

 

Projekt:  Pireva GIS-analys Version  1.0 

  

2012-05-16  Sida 29  (52) 
 

 
 

 
  

Esri Sverige AB   Tel: +46 771 98 48 00   esri.se 

 
 

 

Figur 25. Resultat efter modellering med verktyget Cost Distance. Ett rasterskikt som anger 
jordartspixlarnas rinntid till vatten med maxvärde 200 dygn (zonens yttre avgränsning). 
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Figur 26. Resultat modellering för 200 dygn, med symbologi för <= 100 dygn (röd) respektive > 100 
dygn men <= 200 dygn (orange). 
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Figur 27. Inzoomat exempel, jordartskartan med fastighetskartans vattenytor/vattendrag inlagda i den 
justerade jordartskartan (Steg 4). 
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Figur 28. Inzoomat exempel. Jordartskarta i bakgrunden, med vattenytor/vattendrag. Modellerad zon 
för rinntid 100 dygn (zonens yttre avgränsning). Morän har en rinnsträcka på ca 4 m på 100 dygn (vid 
medellutning 5 %, jfr. tabellen i Figur 24) vilket ger en zonbredd på 2 pixlar. Lera har en rinnsträcka på 
ca 0,2 m på 100 dygn vilket gör att ingen zon skapas (nedre högra hörnet). 
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Figur 29. Inzoomat exempel. Jordartskarta i bakgrunden, med vattenytor/vattendrag. Modellerad zon 
för rinntid 100 dygn (zonens yttre avgränsning). Morän har en rinnsträcka på ca 10 m på 200 dygn (vid 
medellutning 5 %, jfr. tabellen i Figur 24) vilket ger en zonbredd på 5 pixlar. Lera har en rinnsträcka på 
ca 0,2 m på 100 dygn vilket gör att ingen zon skapas (nedre högra hörnet). 
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Figur 30. Inzoomat exempel, modellerad zon för rinntid 100 dygn (ljusgrå) respektive 200 dygn 
(mörkgrå). 
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Figur 31. Modell som används i Steg 5 för att bearbeta jordartsraster och därefter med verktyget Cost 
Distance modellera rinnsträcka till vattendrag/vattenytor i fastighetskartan. 
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10 Slutbearbetning – skapa vektordata av raster för modellresultat 

 Syfte: att vektorisera resultatet från modellering av rinnsträcka för rinntid 100 dygn respektive 200 dygn. 

 Indata: 

 Utdata från Steg 5, dvs. modellerat raster för rinntid 200 dygn som även används för att ta fram 100 
dygn. 

Rasterskikt består av pixlar (celler). Rasterskikten i modelleringen av zoner för rinntid har samtliga en 
pixelstorlek på 2 x 2 m. 

Vid konverteringen av raster till vektor används verktyget Raster to polygon. Har man områden i ett raster där 
pixlarna har samma värde så skapas då polygoner för varje område. Pixlarnas yttre avgränsning i området 
bildar då polygonens kantlinjer. Pixlar med NoData i rasterdata blir inte polygoner. 

I verktyget kan man välja om man vill jämna ut gränserna (Simplify polygons). Väljer man detta så följer inte 
polygonens kantlinje strikt de kvadratiska pixlarna utan skär dem snett, vilket ger jämnare kanter på polygonen. 

Indataraster i detta fall är det modellerade rasterskiktet för 200 dygns rinntid. Det är ett flyttalsraster (med 
decimalvärden) vilket inte kan användas av verktyget Raster to polygon (det kräver heltal som pixelvärden för 
att zoner ska kunna avgränsas). Vidare så behöver värdena klassas om så att alla värden i rastret som har 
rinntid <= 100 dygn får värde 100 och alla pixlar i rastret med rinntid <= 200 dygn får värde 200 (vilket är 
samtliga pixlar). Till detta används verktyget Reclassify som med automatik genererar ett raster med 
heltalsvärden. 

Därefter körs verktyget Raster to polygon för 100 dygn respektive 200 dygn. 

 Utdata är två polygonskikt för zon runt vattendrag/vattenytor i fastighetskartan som 

 rinntid 100 dygn, se Figur 32 

 rinntid 200 dygn, se Figur 33. 

 

Figur 32. Fastighetskartans vatten och zon för 100 dygns rinntid som polygonskikt (ljusgrå). 
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Figur 33. Fastighetskartans vatten och zon för 200 dygns rinntid som polygonskikt (mörkgrå). 
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11 Diskussion 

11.1 Justering av jordartskartans vatten 

Jordartskartan är generaliserad och klassen Vatten har inte samma detaljeringsgrad eller lägesnoggrannhet 
som fastighetskartans vatten. Det är fastighetskartans vatten som används av Pireva i det övriga arbetet med 
att fastställa skyddsområde för ytvattentäkten och det är därför nödvändigt att anpassa jordartskartans vatten 
efter den mer detaljerade informationen i fastighetskartan. Modelleringen av rinntid/rinnsträcka i mark skulle inte 
få ett fullgott resultat om jordartskartans ursprungliga klass ”Vatten” ligger med i data. 

Inlevererade vattendrag och vattenytor (sjöar och dubbeldragna vattendrag) från fastighetskartan är ett urval. 
Det täcker inte hela det område jordartartskartan täcker utan ett mindre, mer avgränsat projektområde. Vissa 
sjöar och vattendrag i fastighetskartan är inte med i urvalet trots att de ligger inom det område som 
modelleringen ska täcka. 

Den metodik som används med justering av jordartskartans generaliserade vatten genom inlagring av 
fastighetskartans vatten kommer därigenom att innebära att ytor som är klassen ”Vatten” i jordartskartan och de 
vattendrag/vattenytor i fastighetskartans originalskikt som inte är med i urvalet av vattendrag/vattenytor görs om 
till omgivande jordarter i Steg 4 (Avsnitt 8). 

Det innebär att den med avseende på vatten justerade jordartskartan i detta fall blir ”projektspecifik”, dvs. den är 
justerad utifrån de indata som gäller i detta projekt. 

Metoden för justering går dock att använda på kompletta indata. 

11.2 Modellering av rinnsträcka/rinntid i mark 

Metoden bygger på en förenklad modell som inte tar hänsyn till markytans faktiska lutning, grundvattnets 
flödesvägar, ytvattendelare etc. I analysen har använts indata för rinntider i olika jordarter från inlevererad 
Excel-fil där en medellutning på 5 % antas. Metoden är en kostnads-avstånds-analys där pixlar i jordartskartan 
får ett värde för rinntid beroende på jordart och verktyget Cost Distance därefter räknar fram ett ”avstånd” till 
närmaste vattenpixel från varje jordartspixel. I metoden sätts ett maxavstånd på 100 respektive 200 dygn för att 
pixlar ska finnas med i den zon som skapas i utdata. 

Resultatet är ett rasterskikt med värde i varje pixel som visar totala rinntiden till närmaste pixel med vatten, med 
maxvärde satt till 200 dygn. Beroende på jordartens ”genomsläpplighet” så blir zonen kring sjöar och vattendrag 
därigenom olika bred. För morän t.ex. är når ”flödet” ca 4 m på 100 dygn, medan värdet för grus är ca 1 km. 

En mer komplex modell kan utvecklas om mer och förfinade indata används, t.ex. data över grundvattenflöden 
och markytans faktiska lutning. 

11.3 Följd- och efterbearbetning av slutresultat 

Avrinningsområdesgränsen kan lämpligen användas för att klippa resultatskikten. 

Som nämns i Avsnitt 11.1 ovan och i Avsnitt 8.3 så gör avgränsningen av urvalet av vattenytor/vattendrag i 
fastighetskartan i förhållande till jordartskartans utbredning att justeringen av jordartskartans vatten och 
modelleringen av rinntid utanför området med utvalda vattenytor/vattendrag blir missvisande. Det påverkar dock 
inte modellresultaten i själva projektområdet runt de utvalda ytvattenförekomsterna. 

Ett sätt att justera resultatskikten är att med hjälp av t.ex. vattendelare/delavrinningsområden eller annan 
avgränsning klippa modellresultatets polygonskikt så att bara det område som ska vara med i det fortsatta 
arbetet med ytvattentäktens avgränsning blir kvar. 

En annan typ följdbearbetning är att buffra sjöar och vattendrag för att skapa primära och sekundära 
skyddszoner runt vattenytor/vattendrag och därefter slå samman dessa med modellresultaten för 
rinnsträckor/rinntid i mark till en kombinerad zon. Det motsvarar den schematiska bild som återges i Figur 2. 
Metoder för detta beskrivs i detalj i Bilaga 1. 
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12 Utleverans 

Resultatet av modelleringen levererades till Pireva 2012-05-11. Leveransens innehåll beskrivs i Bilaga 2. 

De två slutresultaten ingick i leveransen, dvs. 

 Polygonskikt (shape) för modellerad zon 100 dygn 

 Polygonskikt (shape) för modellerad zon 100 dygn 

Utöver dessa ingick även shapefiler som exempel på följdbearbetning, samt bildfiler (bildsekvenser) som 
illustration.  
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Bilaga 1 – Exempel på följdbearbetning – 
metodbeskrivning för att buffra sjöar och vattendrag & 
slå samman buffertzoner med zoner för rinntid i mark 

1 Syfte 

Nedan beskrivs stegvis en metod för att skapa buffertzoner runt vattenytor (sjöar och dubbeldragna vattendrag) 
och vattendrag, slå samman dessa och därefter slå samman resultatskiktet med slutresultat från modelleringen 
av rinnsträcka i mark runt sjöar/vattendrag. 

Metoden beskrivs i tre steg: 

 Buffra vattenytor (polygonskikt) och vattendrag (linjeskikt) och slå samman dessa till ett polygonskikt 

 Slå samman buffertzoner för vatten med slutresultatet från modelleringen av rinnsträcka i mark (zoner för 
maxsträcka i antal dygn) 

Eftersom indata för sjöar och vattendrag i projektet inte har attribut som definierar om de är primära och 
sekundära så beskriver Steg 1 hur man för alla sjöar och vattendrag skapar två olika sammanhängande 
skyddszoner: 

 50 m från strandkant 

 100 m från strandkant 

I Steg 2 beskrivs sedan hur dessa buffertzoner slås samman med modellresultaten: 

 En primär skyddszon ”50100” som kombinerar 50 m buffert från strandzonen med rinnsträcka i mark 100 
dygn. 

 En sekundär skyddszon ”100200” som kombinerar 100 m buffert från strandzonen med rinnsträcka i mark 
200 dygn.  

Metoden bygger på verktygen Buffer och Union i ArcGIS. 

Dessa zoner har alltså skapats för alla sjöar och vattendrag. Har man tillgång till information om vilka vattendrag 
och sjöar som ska klassas som primära och sekundära kan dessa väljas ut ur indata (fastighetskartans 
vattendrag och vattenytor) och metoden tillämpas på dessa. 

Vill man justera zonerna utifrån andra indata som påverkar skyddszonernas slutliga utformning, kan de efter 
sammanslagningen redigeras manuellt eller med hjälp av olika geobearbetningsverktyg (t.ex. Clip, Erase, 
Intersect). 

2 Indata 

Från fastighetskartan (se Figur 34) 

 Vattendrag, linjeskikt 

 Vattenytor, sjöar och dubbeldragna vattendrag, polygonskikt 

Slutresultat från detta projekt 

 Zon för rinnsträcka 100 dygn runt alla vattendrag och sjöar, polygonskikt 

 Zon för rinnsträcka 200 dygn runt alla vattendrag och sjöar, polygonskikt 
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Figur 34. Jordarter som bakgrund med vattenytor (polygonskikt) och vattendrag från fastighetskartan (utsnitt ur 
projektområdet). 

 

Figur 35. Modellering av sträcka till strandkant max rinntid 100 dygn (utsnitt ur projektområdet). 
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Figur 36. Modellering av sträcka till strandkant max rinntid 200 dygn (utsnitt ur projektområdet). 
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3 Skapa buffertzoner runt vattenytor och vattendrag och slå samman 
dessa (för 50 m resp. 100 m) 

3.1 Buffra vattendrag 

1. Öppna verktyget Buffer i ArcToolbox > Analysis tools > Proximity. 

2. Ange som nedan: 

 Input features: linjeskiktet med vattendrag 

 Output feature class: lämpligt namn på utdata 

 Distance > Linear unit: 50 meter 

 Side type: FULL – gör att buffertskapas på båda sidor om vattendraget 

 End type: ROUND – gör att bufferten blir rundad i slutet av linjer 

 Dissolve type: ALL – gör att buffertzonerna slås samman i den mån de överlappar, jfr. Figur 37. 
 

                

Figur 37. Verktyget Buffer utan tillvalet Dissolve (till vänster) och med tillval Dissolve. 

3. Kör verktyget. 

4. Upprepa som i punkt 1 – 3 ovan för vattendrag, men med Distance Linear unit: 100 meter. 

 

Figur 38. Buffertzon 50 m runt vattendrag (utsnitt ur projektområdet). 
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3.2 Buffra vattenytor (sjöar och dubbeldragna vattendrag) 

1. Öppna verktyget Buffer i ArcToolbox > Analysis tools > Proximity. 

2. Ange som nedan: 

 Input features: polygonskikt med vattenytor (sjöar och dubbeldragna vattendrag) 

 Output feature class: lämpligt namn på utdata 

 Distance > Linear unit: 50 meter 

 Side type: FULL – gör att den buffertzon som skapas även innehåller själva vattenytan, buffert skapas 
på båda sidor om vattendraget 

 End type: ROUND – gör att bufferten blir rundad i slutet av linjer  

 Dissolve type: ALL – gör att buffertzonerna slås samman i den mån de överlappar. 

3. Kör verktyget. 

4. Upprepa punkt 1-3 ovan för vattenytor, men med 

 Distance Linear Unit: 100 m. 

3.3 Slå samman buffertzoner för vattendrag och vattenytor – verktyget Union 

1. Öppna verktyget Union i System toolboxes > Analysis tools > Overlay. Verktyget slår samman två eller flera 
lager till ett lager och alla objekt finns med från respektive lager. 

 

Figur 39. Verktyget Union återfinns i verktygslådan Overlay. 

 

Figur 40. Verktyget Union, med två indatalager. 

2. Ange som nedan: 

 Indata: buffertzon 50 m för vattendrag och buffertzon 50 m för vattenytor 
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 Output feature class: ange lämpligt utdatanamn 

 Join attributes: låt vara default = ALL 

 XY Tolerance: låt vara default 

 Gaps allowed: se till att denna ruta är ikryssad (vilket den är som default), annars skapas 
polygoner på ställen där buffertzonerna skapats på ett sådant sätt att ett helt område inneslutits av 
buffertpolygoner. 

 

3. Kör verktyget. 

4. Öppna attributtabellen för utdata. 

5. Öppna Table Options > Add field och lägg till ett fält. Fältet ska användas i nästa steg när verktyget 
Dissolve körs, välj 

 Namn: t.ex. BuffDiss 

 Field type: Short integer 

 Låt övriga vara default. 

6. Kör Calculate field på fältet och ange värde 50 (för att sedan kunna identifiera buffertpolygonen för 50 m vid 
behov). 

7. Upprepa 1 – 6 för skikten med buffertzoner 100 m runt vattendrag och vattenytor, ange värde 100 i moment 
6 (Calculate field). 

 

Figur 41. Buffert 50 m runt vattendrag och vattenytor (utsnitt ur projektområdet). 
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3.4 ”Lös upp” polygonernas gränser i respektive buffertskikt – verktyget Dissolve 

1. Öppna verktyget Dissolve i System toolboxes > Data managment tools > Generalization. 

2. Ange som nedan: 

 Input: skiktet med sammanslagen buffertzon 50 m runt vattenytor och vattendrag. 

 Output: ange lämpligt namn 

 Dissolve field: ange det nya fält som skapades tidigare (moment 3.3 - 6) 

 Statistics field: tomt 

 Create multipart features: ikryssad per default, se till att den inte är ikryssad 

Metoden att inte skapa Multipart features gör att separata polygoner skapas i den mån de inte fysiskt 
sammanhänger med övriga. Det kan t.ex. röra sig om solitära sjöar eller vattendragssträckor som omges av 
t.ex. myrar (inte är nätverksbildade) som har en buffertzon som inte har kontakt med andra zoner runt 
vattendrag eller vattenytor. 

3. Kör verktyget. 

4. Upprepa 1 – 2 för skiktet med buffert 100 m runt vattenytor och vattendrag. 

3.5 Utdata Steg 1 

 Polygonskikt med sammanslagen buffertzon 50 m för vattenytor och vattendrag. 

 Polygonskikt med sammanslagen buffertzon 100 m för vattenytor och vattendrag. 

 

Figur 42. Gemensam buffert 50 m runt vattendrag och vattenytor efter Union och Dissolve (utsnitt ur 
projektområdet). 



Projektrapport Dok.beteckning:  

 

Projekt:  Pireva GIS-analys Version  1.0 

  

2012-05-16  Sida 47  (52) 
 

 
 

 
  

Esri Sverige AB   Tel: +46 771 98 48 00   esri.se 

 
 

 

Figur 43. Exempel på flödesschema för Steg 1 (skapat i ModelBuilder), dvs. buffra vattenytor och vattendrag, 
slå samman med verktyget Union, lägg till attributfält och kör slutligen Dissolve. 
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4 Kombinera buffertzoner (50 m/100 m) runt vattendrag och 
vattenytor med modellerade zoner för rinntid (100 dygn/200 dygn) 

4.1 Slå samman buffertzoner med modellerade zoner för rinntid – verktyget Union 

1. Öppna verktyget Union. 

2. Ange som nedan: 

 Indata: buffertzon 50 m för vattendrag och modellerad zon för rinntid 100 dygn 

 Output feature class: ange lämpligt utdatanamn 

 Join attributes: välj ONLY_FID (för att inte få med överflödiga attribut)  

 XY Tolerance: låt vara default 

 Gaps allowed: se till att denna ruta är ikryssad (vilket den är som default), annars skapas 
polygoner på ställen där buffertzonerna skapats på ett sådant sätt att ett helt område inneslutits av 
buffertpolygoner. 

 

3. Kör verktyget. 

4. Öppna attributtabellen. 

5. Öppna Table Options > Add field och lägg till ett fält. Fältet ska användas i nästa steg när verktyget 
Dissolve körs, välj 

 Namn: t.ex. DissFld 

 Field type: Long integer 

 Låt övriga vara default. 

Obs! Sätt fälttyp till Long Integer, eftersom lämpliga värden i fältet sedan är 50100 resp. 100200 (beroende på 
indata) som ska läggas in har 6 värdesiffror. Fältvarianten Short integer klarar bara 5 värdesiffror. 

6. Kör Calculate field på fältet DissFld och ange t.ex. värdet 50100, så kan polygonens indatakombination 
identifieras. 

7. Upprepa 1 – 6 för indata: 

 Buffertzon 100 m runt vattendrag och vattenytor 

 Modellerad zon för rinntid 200 dygn 

Obs! Ange t.ex. värde 100200 i moment 6 (Calculate field), så kan polygonens indatakombination identifieras. 

4.2 ”Lös upp” polygonernas gränser i respektive kombiskikt – verktyget Dissolve 

1. Öppna verktyget Dissolve. 

2. Ange som nedan: 

 Input: skiktet med den kombinerade zonen 50 m och 100 dygn 

 Output: ange lämpligt namn 

 Dissolve field: ange det nya fält som skapades tidigare (moment 4.1 - 6) 

 Statistics field: tomt 

 Create multipart features: ikryssad per default, se till att den inte är ikryssad 

Metoden att inte skapa Multipart features gör att separata polygoner skapas i den mån de inte fysiskt 
sammanhänger med övriga. Det kan t.ex. röra sig om solitära sjöar eller vattendragssträckor som omges av 
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t.ex. myrar (inte är nätverksbildade) som har en buffertzon som inte har kontakt med andra zoner runt 
vattendrag eller vattenytor. 

3. Kör verktyget. 

4. Upprepa 1 – 2 för skiktet med den kombinerade zonen 100 m och 200 dygn. 

 

Figur 44. Kombinerad zon, buffert 50 runt vattenytor och vattendrag samt modellerad sträcka för rinntid 100 
dygn efter Union och Dissolve (utsnitt ur projektområdet). 
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Figur 45. Kombinerad zon, buffert 100 runt vattenytor och vattendrag samt modellerad sträcka för rinntid 200 
dygn efter Union och Dissolve (utsnitt ur projektområdet). 

 

Figur 46. Exempel på flödesschema för Steg 2 (skapat i ModelBuilder), dvs. slå samman zonen för modellerad 
rinntid 100 dygn med buffertzon 50 m runt vattendrag/vattenytor med verktyget Union, lägg till attributfält och kör 
slutligen Dissolve. 
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Bilaga 2 – leveransbeskrivning utdata 2012-05-11 
Slutresultat från modelleringen i projektet levereades till Pireva 2012-05-11. Den innehöll följande: 

 

Översikt över projektområdet, ruta motsvarande 104 rutor i Terrängkartans rutnät. Inlevererade vattenytor och 
vattendrag från fastighetskartan i blått. Analyserna har genomförts inom rutan. 

Shapefiler i leveransen, i samtliga fall koordinatsystem Sweref99 TM, samtliga täcker projektområdet 

Namn i shapeformat (utleverans) Kommentar 

RinnZon100dygn.shp Zon för modellerad rinntid 100 dygn. 

RinnZon200dygn.shp Zon för modellerad rinntid 200 dygn. 

BuffZonVatten50m Exempel på följdbearbetning, sammanslagen buffertzon, indata buffertzon 50 m för 
linjeskikt vattendrag och buffertzon 50 m för vattenytor (sjöar och dubbeldragna 
vattendrag) 

BuffZonVatten100m Exempel på följdbearbetning, sammanslagen buffertzon, indata buffertzon 100 m för 
linjeskikt vattendrag och buffertzon 100 m för vattenytor (sjöar och dubbeldragna 
vattendrag) 

Kombizon50m100dygn.shp Exempel på följdbearbetning, kombinerad/sammanslagen zon för buffertzon 50 m 
vattenytor/ vattendrag och zon för rinntid 100 dygn 

Kombizon100m200dygn.shp Exempel på följdbearbetning, kombinerad/sammanslagen zon för buffertzon 100 m 
vattenytor/ vattendrag och zon för rinntid 200 dygn 

Utlevererad dokumentation 

Namn på dokument Beskrivning 

Pireva_Bilaga1_v02.docx Bilaga till slutrapport (levereras senare). Bilagan ger exempel på metod för att 
buffra sjöar och vattendrag, slå samma buffertzoner och slå samman buffertzoner 
med zoner för rinntid (not: ingår som Bilaga 1 i detta dokument) 
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Utlevererade bilder som inte är med i dokumenten. 

Namn på bildfil Beskrivning 

Svensbyfjärden, klipp med ytvattendelare.JPG Visar modelleringens resultat nedströms Svensbyfjärden. 
Eftersom inleveransen av vattenytor och vattendrag från fastighetskartan inte 
inkluderar sjöar och vattendrag nedströms fjärden, så har metoden för 
modelleringen inte haft vattenytor att ta hänsyn till. 
Området nedströms fjärden kan klippas bort, t.ex. med ytvattendelare. 

1. Vatten från fastighetskartan.JPG Hela projektområdet. 
Inlevererat urval av vattendrag och vattenytor från fastighetskartan 

2. Vatten från FK & buffertzon 50 m.JPG Hela projektområdet. 
Exempel på följdbearbetning, buffertzon 50 m runt vattenytor och vattendrag 

3. Vatten från FK & buffertzon 100 m.JPG Hela projektområdet. 
Exempel på följdbearbetning, buffertzon 100 m runt vattenytor och vattendrag 

4. Vatten från FK & zon för rinntid 100 
dygn.JPG 

Hela projektområdet. 
Modellerad zon för rinntid 100 dygn 

5. Vatten från FK & zon för rinntid 200 
dygn.JPG 

Hela projektområdet. 
Modellerad zon för rinntid 200 dygn 

6. Vatten från FK & skyddszon 50 m 100 
dygn.JPG 

Hela projektområdet. 
Exempel på följdbearbetning, kombinerad skyddszon 50 m och 100 dygn 

7. Vatten från FK & skyddszon 100 m 200 
dygn.JPG 

Hela projektområdet. 
Exempel på följdbearbetning, kombinerad skyddszon 100 m och 200 dygn 

101. Inzoom - FK vatten och jordarter med 
label med skala.JPG 

Inzoomat område. 
Fastighetskartans vattenytor och vattendrag samt jordartskartan med etiketter 

102. Inzoom - FK vatten, jordarter & 
buffertzon 50 m vatten med skala.JPG 

Inzoomat område. 
Buffertzon 50 m runt vattenytor och vattendrag 

103. Inzoom - FK vatten, jordarter & 
buffertzon 100 m vatten med skala.JPG 

Inzoomat område. 
Buffertzon 100 m runt vattenytor och vattendrag 

104. Inzoom - FK vatten, jordarter & 
buffertzon 50 & 100 m vatten med skala.JPG 

Inzoomat område. 
Buffertzon 50 m och 100 m i samma kartbild 

105. Inzoom - FK Vatten, jordarter, zon rinntid 
100 dygn, med kommentarer med skala.JPG 

Inzoomat område. 
Modellerad zon för rinntid 100 dygn 

106. Inzoom - FK Vatten, jordarter, zon rinntid 
200 dygn, med kommentarer med skala.JPG 

Inzoomat område. 
Modellerad zon för rinntid 200 dygn 

107. Inzoom - FK Vatten, jordarter, zon rinntid 
polygon 100 dygn och 200 dygn med 
skala.JPG 

Inzoomat område. 
Modellerade zoner för rinntid 100 dygn och 200 dygn i samma kartbild 

108. Inzoom - FK Vatten, jordarter, 
kombinerad skyddszon 50 m & 100 dygn med 
skala.JPG 

Inzoomat område. 
Kombinerad skyddszon 50 m och 100 dygn 

109. Inzoom - FK Vatten, jordarter, 
kombinerad skyddszon 100 m & 200 dygn 
med skala.JPG 

Inzoomat område. 
Kombinerad skyddszon 50 m och 100 dygn 

110. Inzoom - FK Vatten, jordarter, 
kombinerade skyddszoner 50 m & 100 dygn, 
100 m & 200 dygn med skala.JPG 

Inzoomat område. 
Kombinerade skyddszoner 50 m/100 dygn och 100 m/200 dygn i samma 
kartbild 

 

 


