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Översvämningsdirektivet 2007/60/EC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Förordningen (2009:956) om översvämningsrisker 
• SFS 2012:587 
• MSBFS 2013:1  reviderad föreskrift om riskhanteringsplaner 

 



Översvämningsdirektivet 
 2007/60/EC syfte 

• Art 1 - ”att upprätta en ram för 

bedömning och hantering av 

översvämningsrisker i syfte att 

minska de ogynnsamma 

följderna för människors hälsa, 

miljön, kulturarvet och 

ekonomisk verksamhet i 

samband med översvämningar 

i gemenskapen.” 

 



Process enl Översvämningsdirektivet 

• Revidering vart 6 år av 
samtliga steg 

• Samverkan med Finland 
och Norge 

• MSB tolkningsföreträde, 
föreskrivande och ska 
rapportera till EU 



Målbild 2015 

• Enhetligt system i samhället för att hantera översvämningsfrågor 

(RSA, kommunala handlingsprogram, samhällsviktig 

verksamhet) 

• Betydande översvämningsrisker kartlagda 

• God bild över situationen i Sverige 

- vilka åtgärder behöver vidtas 

- planer för samhällsbyggandet 

• Kunskapshöjning i hela samhället - politisk förankring 

• Erfarenhetsåterföring till revideringscykler 



Översiktlig  
Översvämnings-
kartering 

 
10 % prioriterade för kartering 

 

78 vattendrag 

karterade (900 mil)  

 
 



http://gisapp.msb.se/Viewers/Oversvamningskartering/framework.html 



Översvämningar i Sverige 1901-2010 



Betydande översvämningar fördelade per år 



Typer av inträffade översvämningar i 
inventeringen 

Göteborg 2005 



Antal betydande översvämningar per 
fokusområde 



• Områden som  
översvämmats 1901-2010 

 

• Översvämningskarterat  
område 

 



Förutsättningar 

• Översiktlig översvämningskartering 

 

• Inträffade historiska översvämningar 

 

• Befintlig data 

 

• Fokusområden enligt förordningen 
Miljö 

Kulturarv 

Ekonomisk 

verksamhet 

Människors liv 

och hälsa 



Ingående data 

Data      
 

• Befolkning 

• Antal anställda 

• BARK (Brunnsarkivet) 

• Samhällsviktig verksamhet, byggnader 

• Infrastruktur (väg, järnväg, flygplats) 

• Vattenskyddsområden 

• Arbetsställen (antal arbetsställen) 

• Miljöfarlig verksamhet (A- och B-anläggningar) 

• Nationalparker 

• Naturreservat 

• Natura 2000 

• MIFO (områden med förorenad mark) 

• Världsarv 

• Arkiv (Riks-, lands- och delar av landsarkiv) 

• Museer och bibliotek 

• Byggnadsminnen 

• Kyrkor 

• Kulturreservat 

• Riksintressen kulturmiljövården 

• Fornlämningar 

SCB 

RAÄ SGU 

LM 
LST 

NV 

MSB 



Miljö Kulturarv 
Ekonomisk 

verksamhet 

Människors liv 

och hälsa 

Befolkning 

Antal anställda 

BARK (brunnsarkivet) 

Vattenskyddsområde 

Samhällsviktig 

verksamhet, byggnader 

Infrastruktur 

(väg, järnväg, flygplats) 

Arbetsställen 

 (antal arbetsställen) 

Miljöfarlig verksamhet 

(A-, B-anläggningar) 

Vattenskyddsområde 

Infrastruktur 

(väg, järnväg, flygplats) 

Nationalparker 

Naturreservat 

Natura 2000 

Vattenskyddsområde 

Miljöfarlig verksamhet 

(A-, B-anläggningar) 

MIFO (områden med 

förorenad mark) 

Världsarv 

Arkiv (Riks-, lands- och 

delar av stadsarkiv) 

Museer och Bibliotek 

Byggnadsminnen 

Kyrkor 

Kulturreservat 

Riksintresse 

kulturmiljövården 

Fornlämningar 

Ingående data per fokusområde 



Koncentrationer 

 Kluster för natt  

 och dagbefolkning 



Metod 

• Befolkning kopplad till adresskoordinat 

• Arbetsställe kopplad till adresskoordinat 

 

• Zon runt varje befolkningskoordinat på 100m 

• Zon runt arbetsställe upp till 20 anst 100m 

• Zon runt arbetsställe över 20 anst 150m 

 

• Zoner bildar kluster där de sammanfaller 

 



Metod 

Överlagringsanalys 

10 

7 

5 

15 

10 

25 

15 

Vikter 

Intresseområden 

Ingående data 

Nationalpark 

Naturreservat 

Natura 2000 

SMP A-anl 

SMP B-anl 

SMP A+B-anl 

Vattenskyddsområden 

Ingående data och 

fastställande av vikter 



Strategi 

Raster 
 
 
 
 
 
 
  

 

Vektor Verklighet
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polygon 

Miljö 

• Vektor -> Raster 

• Klassificering 

• Summering 

• Raster -> Vektor 

Miljö 

Kulturarv 

Ekonomisk 

verksamhet 

Människors liv 

och hälsa 



Analys och Resultat 

• Sammanslagning av intresseområden 

 

• Identifiera unika VIKT-värden i Sverige 

 

• Fokusområden som sammanfaller 

 

• Högsta enskilda vikt - ett möjligt tröskelvärde 

 

Urvalsprocesser 



Resultat 

• Totalt 18 områden med  

betydande översvämningsrisk 

 

• Rapporterade till EU-kommissionen 



Uppsala 

 

Avgränsning 

Berörda tätorter:  

572  

 

Berörd 

tätortsbefolkning: 

166 368 

 

 

Andel av total 

berörd befolkning: 

89 procent 

 

 



År 

Miljoner 



Detaljerad översväm- 
ningskartering 
2D modellering 
 

50-årsflöde 



Uppdatering av översiktlig 
översvämningskartering 

• Nya nationella 
höjddatabasen 

• 100-årsflöde + CC 

• 200-årsflöde + CC 

• Bhf-flöde 

 

• Vattenhastighet 

• Vattendjup 

 

• 50-årsflöde för de 18 
områdena 



Uppdatering  beredskapsstudier  
för dammbrott 

• Beredskapsstudien 

• Nya nationella 
höjddatabasen  

• Bathymetriska data 

• 100-årsflöde + CC 

• 200-årsflöde + CC 

• Bhf-flöde 

 

• Vattenhastighet 

• Vattendjup 

 

• 50-årsflöde för de 18 
områdena 



Pågående arbete 

• ~20 vattendrag  

uppdateras 

• 1 nyframställd kartering 

tillsammans med Finland 

• Vägledning riskkartor 

• Vägledning  

riskhanteringsplaner 



Riskkartor – enl förordningen 

 



Beredskap och åtgärder - riskhantering 

• Förebyggande och konsekvensreducerande 
undvik, flytta, skyddsåtgärder 

• Identifiera samhällsviktig verksamhet 

• Beredskap 
varning, vattenståndsprognoser, insatsplanering, stöd t rä-tj, 

materiel och resurser, EU-MIC, GMES-ERS  

• Räddningsinsats 

• Erfarenhetsåterföring 
återhämtning och ökad resiliens 

 



Inspirerande 
exempel 

• www.msb.se  

 

Nationell Plattform 

 

dokumentation från 

översvämnings- 

seminarier 

http://www.msb.se/


Strategi för skydd  
av samhällsviktig  
verksamhet  - 
regeringsuppdrag  
redovisat mars 2011 



Strategi för samhällsviktig verksamhet 

 



Ett avbrott i verksamheten 
skulle ge stor risk eller fara 
för… 

 

• Befolkningens liv och hälsa 
• Samhällets funktionalitet eller 
• Samhällets grundläggande värden 

Huvudkriterier för samhällsviktig 
verksamhet 



Samhällsviktig verksamhet och 
kritiska beroenden 

 



Statsbidrag till förebyggande 
åtgärder mot naturolyckor 

• Kommuner kan söka 

• Information och blanketter på  
http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Statsbidrag/  

• Anslag på ca 25 – 40 Mkr/år tillförebyggande 

åtgärder mot skred, ras och översvämningar 

http://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Statsbidrag/


Vägledning 

 



Läs mer 
 
www.msb.se/oversvamningsdirektivet 


