VattenAtlas
Vad är VattenAtlas?
VattenAtlas är en öppen webbaserad karttjänst som har tagits fram i ett samarbetet mellan Sege
å, Höje å och Kävlinge åns vattenråd. Webbtjänsten är öppen för alla. Syftet med tjänsten är att
underlätta planering inom och över kommunala gränser samt att underlätta beslut som ger bättre
vattenkvalitet i sjöar och vattendrag.
Även privatpersoner som till exempel undrar över hydrologiska förhållanden vid sin bostad kan
gå in och titta. VattenAtlas är fritt tillgänglig, fungerar i både läsplatta och mobil. Du hittar
kartan här www.VattenAtlas.se
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har stått för huvudparten av kostnaderna för framtagandet av VattenAtlas. Tjänsten har sitt ursprung i det vattenstrategiska underlag som tidigare
har tagits fram. Havs och Vattenmyndigheten har gett ett bidrag på 75 000kr.

Så här ser det ut när man kommer in på hemsidan.
Rubrikerna till vänster är olika kartlager med
information som man kan ta upp och titta på. Man
kan ha flera lager uppe samtidigt på kartan så man
kan se dem tillsammans.

Vilken information finns i kartan?
I VattenAtlas har vi samlat information
rörande vatten på lokal, regional och
nationell nivå.
Det finns information om:
 Vattendrag och sjöar
 Geologi och Grundvatten

Vad kan det användas till?
I VattenAtlas finns en mängd funktioner för
att rita, mäta, följa sin position och även
möjlighet att dela kartinformation med
andra.
Man kan tex:
 Se hur eventuella översvämningar drabbar olika områden
 Skicka sin position till någon annan för

att till exempel anmäla nedskräpning
 Vid kommunal planering kan man se

vilka naturvärden som kan komma att
skadas vid förändrad vattenföring

 Dikningsföretag
 Anlagda våtmarker
 Kommuners VA och planering
 Skyddade områden
 Skyfallskartering
 Översvämningskartering
 Havsnivåhöjning
 Skåneleden
 Skånetrafikens hållplatser

Behöver du hjälp? I högra hörnet finns en hjälpknapp
där du kan få mer information!

Kontakt VattenAtlas

Kontakt

Har du frågor om funktionerna i Vattenatlas kan du
kontakta Jonas Johansson på Höje åns vattenråd
som förvaltar materialet: 0763-48 62 13 /
jonas.johansson@lund.se eller info@vattenaltas.se

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Telefon växel: 040-626 80 00

www.segea.se
segeans.vattendragsforbund@svedala.se

