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Utfärdad av: Dokumentnamn: Avd: 

Håkan Olsson Produktbeskrivning_HARO_GML Samhälle och säkerhet 

Fastställt datum: Fastställd av:  Information och Statistik  

2016-01-14   Vatteninformation 

Produkter med 15 huvudavrinningsområden 
Inom en samverkan mellan Lantmäteriet och SMHI ska hydrografiska kartprodukter 

produceras så att det i slutet av 2017 finns data för hela Sverige. 

Produktionen av data sker per huvudavrinningsområde enligt SMHI:s indelning. Ett 

avrinningsområde som avvattnar en area på minst 200 km
2
 och som mynnar i havet är 

enligt SMHI:s definition ett huvudavrinningsområde. SMHI har definierat 118 

huvudavrinningsområden som helt eller delvis ligger i Sverige. 

Den första leveransen av hydrografiprodukter gjordes via webbtjänster i början av januari 

2016. SMHI lade ut nya polygoner för 15 huvudavrinningsområden och Lantmäteriet 

gjorde sjöar, rinnsträckor och flödesnätverk inom de 15 huvudavrinningsområdena 

tillgängliga. Lantmäteriets produkter och hydrografiprojektets leveransplan finns på: 

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-

information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/geografisk-

information/#faq:hydrografi-nedladdning 

 

1. Nya polygoner för 15 huvudavrinningsområden 

De 15 huvudavrinningsområdena har följande nummer, HARO, och namn enligt SVAR, 

SvensktVattenArkiv, vid SMHI. I tabellen redovisas också de nya polygonernas area och 

arean på huvudavrinningsområdena enligt SVAR version 2012_2. 

 

HARO Name Area ny polygon km2 Area km2 SVAR_2012_2 

68000 Söderköpingsån* 880 881 

72000 Marströmmen 497 496 

73000 Virån  586 588 

74000 Emån 4469 4468,5 

75000 Alsterån 1531 1524 

76000 Snärjebäcken 282 284 

77000 Ljungbyån 747 757 

78000 Hagbyån 472 467 

79000 Bruatorpsån 435 430 

80000 Lyckebyån 818 810 

81000 Nättrabyån 446 443 

82000 Ronnebyån 1110 1112 

96000 Rönneå 1898 1894,5 

97000 Stensån 286 284 

108000 Göta älv 50057 50048 
*har fel stavning Söderkopingsån i produkten vilket kommer att ändras till nästa version 

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/geografisk-information/#faq:hydrografi-nedladdning
http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/geografisk-information/#faq:hydrografi-nedladdning
http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/geografisk-information/#faq:hydrografi-nedladdning
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I genomsnitt är de nya områdena större än områdena i SVAR 2012_2. Den sammanlagda 

arealen för de 15 områdena är 27 km
2
 större än i SVAR 2012_2, vilket är 0,4 promille av 

summerade arealen av de 15 områdena i SVAR 2012_2. 

Ljungbyåns avrinningsområde blev 10 km
2
 minde än i SVAR 2012_2. Det finns områden 

mot Hagbyån där vattendelaren kommer att justeras till nästa version av produkterna som 

kommer att tillgängliggöras i maj 2016. 

Det kan bli fler justeringar när den manuella granskningen av resultatet har fortsatt. 

Polygonerna för de 15 områdena visas i följande bild: 

 



  3(5) 

Det största området är Göta älvs avrinningsområde med mynning i havet i Göteborg. 

Göta älv grenar sig i Kungälv, där lite mer än hälften av det genomsnittliga flödet rinner 

via Nordre älv till havet. Nordre älv är inte med i Göta älv produkten. Nordre älv kommer 

med i produkter för det kustnära området mellan Göta älvs mynning i havet och 

Enningdalsälvens mynning i Idefjorden. Delar av Göta älvs område ligger i Norge. 

 

2. Produktionen av nya avrinningsområden 

Nya avrinningsområden har producerats med hjälp av programvaror som gör vattendelare 

och avrinningsområden med hjälp av digital höjdinformation. För att göra vattendelare i 

Sverige har vi använt Lantmäteriets GSD-Höjddata 2 meters grid. För områden i Norge 

har vi använt manuellt digitaliserade vattendelare från gamla SVAR. 

Höjddata återspeglar inte överallt hur vattnet rinner i avrinningssystemen. Därför blir de 

maskinellt genererade vattendelarna fel på olika ställen. Många fel har hittats och 

åtgärdats genom att vattendelarna har justerats genom manuell digitalisering på 

datorskärmen med kartdata och höjddata som bakgrund. Det finns fel kvar i produktens 

vattendelare. Manuella felsökningar och rättningar kommer att göras i början av 2016. 

I maj 2016 kommer vi att tillgängliggöra nya och uppdaterade produkter med fler 

huvudavrinningsområden och med justerade vattendelare för de nu 15 levererade 

områdena. 

 

3. Produkter som GML 

Produkterna levereras som GML, Geographical Markup Language. Produkterna finns på 

en webbtjänst som kan nås via Geodataportalen, www.geodata.se, eller SMHI Öppna 

data, http://opendata-catalog.smhi.se/explore/, eller via följande direktlänk: 

http://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/ladda-ner-data-fran-

svenskt-vattenarkiv-1.20127. 

De 15 huvudavrinningsområdena finns som GML enligt INSPIRE hydrografi respektive 

svensk standard för vattensystem. Dessutom finns de i två olika projektioner, SWEREF 

99TM och SWEREF 99LatLong. 

GML-filerna har komprimerats i var sin zip-fil för nedladdning: 

Avrinningsområden-Hydrografi-Inspire-SWEREF99TM.zip 

Avrinningsområden-Hydrografi-Inspire-SWEREF99LatLong.zip 

Avrinningsområden-Hydrografi-SvenskVattenstandard-SWEREF99TM.zip 

Avrinningsområden-Hydrografi-SvenskVattenstandard-SWEREF99LatLong.zip 

 

GML-texten kan läsas i en textläsare eller i webbläsare. GML-filen kan läsas och editeras 

i en GML-editor. 

Avrinningsområdena i GML-format kan t.ex. öppnas i programvaran Q-GIS, Quantum 

GIS. 
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3.1 Geometrier och attributtabeller i Q-GIS 

GML-filerna kan öppnas som vektorlager i Q-GIS. 

Vektorlagret med polygoner för huvudavrinningsområden kallas för RiverBasin i Inspire-

produkten och WS_DrainageBasin enligt svensk vattenstandard. Huvudavrinningsområde 

finns i svensk vattenstandard definierat som MainCatchmentArea och är en typ inom 

klassen WS_DrainageBasin. 

 

 

3.1.1 Förklaring till tabellen i INSPIRE-produkten RiverBasin 

 

RiverBasin  

Kolumn Beskrivning                                                                Kommentar 

gml_id Unikt ID för dataobjektet i GML-

produkten 
Osäkert hur ID:t 

ska användas 

text Namn på huvudavrinningsområdet 

enligt SVAR_10000. 
SVAR = Svenskt 

vattenarkiv 

localId Huvudavrinningsområdets 

företeelseidentitet från SVAR. 
HARO nummer 

i tusentalsformat 

namespace Namnrymd landskod ”SE”.  

area Avrinningsområdets area (m2)  

area_uom Den enhet som area angetts i, m2. kvadratmeter 
beginLifespanVersion Datum och tidpunkt då denna version av 

det rumsliga objektet infördes eller 
ändrades i den rumsliga datamängden 

 

inspireId localId  Universellt Unikt ID för lagringsobjektet  

inspireId namespace Namnrymd landskod ”SE”.  

origin En uppräkningstyp som specificerar 
hydrografiska ursprungskategorier, t.ex. 
naturligt eller konstgjort. 

Har i denna 
datamängd satts till 
”natural”. 

   

 

3.1.2 Förklaring till tabellen i vattenstandardprodukt WS_DrainageBasin 

 

WS_Drainage 

Basin 

 

Kolumn Beskrivning                                                                Kommentar 

gml_id Unikt ID för dataobjektet i GML-

produkten 

Osäkert hur ID:t 

ska användas 

versionID Produktens version har satts till 1  

beginLifespanVersion Datum och tidpunkt då denna version av 
det rumsliga objektet infördes eller 
ändrades i den rumsliga datamängden. 
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localId Universellt Unikt ID för lagringsobjektet.  
namespace Namnrymd landskod ”SE”.  

language Språk för namn, text, SV = svenska.  

text Namn på huvudavrinningsområdet enligt 
SVAR_10000. 

SVAR = Svenskt 

vattenarkiv 

geometryPurpose Syftet för vilket geometri har skapats. Produkt 

geometrySource Geometrins ursprung. SVAR 

hydroId localId  Huvudavrinningsområdets 
företeelseidentitet från SVAR. 

HARO nummer i 

tusentalsformat 

hydroId namespace Namnrymd landskod ”SE”.  

surfaceMeasure Avrinningsområdets area (m2)  

surfaceMeasure_uom Den enhet som area angetts i, m2. kvadratmeter 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


