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Ramdirektivet syfte
• Syftet med detta direktiv är att upprätta en ram 

för skyddet av inlandsytvatten, vatten i 
övergångszon, kustvatten och grundvatten, för att 
• hindra ytterligare försämringar och skydda och förbättra 

statusen hos akvatiska ekosystem och, såvitt avser deras 
vattenbehov, även terrestra ekosystem och våtmarker 
som är direkt beroende av akvatiska ekosystem

• bidra till att mildra effekterna av översvämning och torka
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Översvämningar i vattenförvaltningen 
- både risk och behov

• Kan innebära risk för statusförsämring, tex kemisk 
status, status för grundvatten och ytvatten.

• Kan utgöra grund för tillfällig försämring.
• Åtgärder för att minska översvämningsrisk kan 

innebära väsentlig karaktärsförändring och 
därmed grund för kraftigt modifierade vatten.

• Behov i åtgärdsprogrammen för att uppnå god 
ekologisk status
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Kraftigt modifierade vatten

• Beror på fysisk påverkan vilket innebär att god ekologisk status inte 
kan uppnås utan betydande inverkan på skydd mot översvämning

• Det går inte att upp nå nyttan av verksamheten på något annat sätt 
eller ett bättre alternativ för miljön utan oproportionerligt höga 
kostnader

Men….

• Får inte permanent hindra eller äventyra andra vattenförekomster 
eller genomförandet av övrig miljölagstiftning

• Alla genomförbara åtgärder för att mildra konsekvensen för 
vattenförekomstens status är uppfyllda.
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Var sker översvämningar i
odlingslandskapet?
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Samma område i nya 
höjddatabasen
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Samma område i nya 
höjddatabasen (konvergensindex)
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Samma område i nya 
höjddatabasen (konvergensindex)
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Översiktlig 
översvämningskartering
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Svämplan

• Svämplan: i vattendrag utgör svämplanen flacka ytor längs 
vattendrag som bildas genom återkommande översvämningar 
och genom förflyttning av meandrande vattendragsfåror och 
som avgränsas av en dalgång. I sjöar utgör svämplanen de 
grunda områden som bildas genom regelbundna 
översvämningar vid höga vattenstånd. Svämplanets 
geografiska avgränsning motsvarar ofta det vattenområde 
som avses i 11 kap 4§ Miljöbalken.
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Svämplan skapas genom 
översvämningar
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Viskan



Typiskt svämplan
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Nedströms…
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Svämplanen har stora värden

• Ett av EU:s mest artrikaste 
landekosystem.

• Innehåller ofta våtmarker och 
trädbevuxna som minskar dämpar höga 
flöden.

• Viktiga områden för näringsretention.

• 30 åtgärdsprogram för hotade arter.

• Grundvattenberoende ekosystem.

• Minst 24 fiskarter har behov av 
kontinuitet till svämplanet.

• Kommer ingå i bedömning av 
hydromorfologisk status.
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Vanliga åtgärder för minskad 
översvämningsrisk i 
odlingslandskapet

• Invallning
• Utjämningsmagasin, dammar
• Avledningar
• Rensningar
• Ökad dränering
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Konsekvenser av kanalisering

2013-02-05 Presentationsnamn                                                     Namn 19

Från Brookes, 1988
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• Omfattar avrinningsområdet alla 
översvämningar.

• Översvämningar har många positiva effekter 
som också måste ingå analysen.

• Åtgärder för att minska översvämningsrisk kan 
förvärra risken för skador i samband med torka. 

• En strategi måste innehålla alla typer av 
översvämningar, inte bara de extrema 
situationerna

• Markanvändningen och verksamheter som 
påverkar hydrologin bör ingå i strategin

• Integrerar arbetet med Ramdirektivet för vatten
• Bör innebära en strategi på 

avrinningsområdesnivå som bygger på 
solidaritetsprincipen

Integrerad 
översvämningshantering

Integrerad
översvämning

sstrategi

Vatten
förvaltning

Havsmiljö
förvaltning

Risk och Skydd
hantering

Markanvändning
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Diffusa åtgärder
• Åtgärder på landskapsnivå
• Erosionsskydd
• Åtgärder för att dämpa 

avrinningen
• Öka infiltrationen
• Åtgärder i stadsmiljöer

Lokala åtgärder
• Invallning
• Utjämningsmagasin, dammar
• Avledningar
• Rensningar
• Ökad dränering

Strukturella åtgärder Anpassningsåtgärder

Regleringar
• Zonering
• Översiktsplanering

Beredskapsåtgärder
• Förvarningssystem
• Varningssystem
• Beredskapsåtgärder
• Evakuering
• Omförflyttning

Försäkringar
• Statliga
• Privata

Åtgärder vid översvämningsrisk

Efter: Petry 2002



Viktigt att ta fram relation mellan 
skada och åtgärdskostnad
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Viktigt att ta fram relation mellan 
skada och åtgärdskostnad

Efter invallning



Arbeta med hydromorfologin 
inte mot den!
• Analysera vad som har hänt uppströms översvämningsområdet avseende 

hydrologin, geomorfologin, markanvändning m.m. 

• Förstå systemet och dynamiken i vattendraget, sjön eller kusten

• Undersök  vad som har hänt med fåran inom översvämningsområdet –
lokal hydraulik

• Ta fram kurva för Skada vs. Återkomstperiod

• Förbered informationsinsamlingen inför nästa översvämning

• Ta fram strategi enligt integrerad översvämningsmetodik

• Sätt alltid in åtgärder i ett avrinningsområdesperspektiv

• Utgå från bästa möjliga teknik kring översvämningsåtgärder

• Samverkan!
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