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Översvämningsdirektivet 2007/60/EC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Förordningen (2009:956) om översvämningsrisker 
• SFS 2012:587 
• MSBFS 2013:1  reviderad föreskrift om riskhanteringsplaner 
• Förordning 2009:957, MSB behörig myndighet 

 



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.” 

 
Läs mer 

www.msb.se/oversvamningsdirektivet 



Process enl Översvämningsförordningen  
2009 - 2015 

• Revidering vart 6 år av 
samtliga steg 

• Samverkan med Finland 
och Norge 

• MSB tolkningsföreträde, 
föreskrivande och ska 
rapportera till EU 



Översvämningar i Sverige 1901-2010 

Publikationsnummer:  
MSB355    
ISBN-nummer:  
978-91-7383-197-0  



Inrapporterade betydande översvämningar 
fördelade per år 



Typer av inträffade översvämningar i 
inventeringen 



Påverkan per fokusområde, betydande 
översvämningar 



Orsaker till inträffade översvämningar i sjöar 
och vattendrag 



Knappt 700 över- 
svämningar 

 



• Områden som  

översvämmats 1901-2010 

 

• Översvämningskarterat  

område 

 

Steg 1, preliminär bedömning av 
betydande översvämningsrisk 



Befolkning och 
vattendrag 



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 



Identifierade orter 
med betydande  
översvämningsrisk 

 

• Krav från EU – att 

områden med betydande 

översvämningsrisk ska 

hanteras per avrinnings- 

område 

• Översiktlig översväm- 

ningskartering finns 



Nya höjddatabasen, GSD-Höjddata 2+ 

 



Klimatförändring och  
100-årsflödet 



Hotkarta 



Vägledning för  
riskkartor, FRM 

 

 

 

• Samhällsviktig  

verksamhet, en del av 

fokusområdena  

människors hälsa och  

ekonomisk aktivitet 



Risk karta 



Vägledning för  
riskhanteringsplaner  

 

 

 

• Hantera samhällsviktig 

verksamhet i samband  

med översvämning 



 

Samma plats –  

nya konsekvenser 
 

Rudsberget, Karlstad 

1916 och 2007  
 

Källa: Karlstads kommun 

Klimatförändringar påverkar 



Skyfall 
Getinge, August 17 – 18 

2014  

Alla foton, MSB 



Skyfall 
Kristinehamn, August 20, 2014 

Alla foton, MSB 



 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Na
turolyckor/Oversvamning/Oversiktlig-
oversvamningskartering/ 



http://gisapps.msb.se/Oversvamningska
rtering/Oversiktliga/framework.html 

 



 



 



 



 



 

https://www.msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenhet
er-fran-olyckor--kriser/Naturolycksdatabasen/ 


