RÄDDNINGSVERKETS
ÖVERSVÄMNINGSKARTERINGAR
- ett underlag för översiktlig fysisk planering

Examensarbete 20 poäng i Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola. Författare: Eleonore Björnberg. Handledare Anders Wellving

Rapporten har utarbetats av Eleonore Björnberg, institutionen för Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.
Bilderna på omslaget är från översvämningen i Falun 1916, en gård vid
Engelbrektsgatan. Publicerad med tillstånd av Kulturnämndens bildsamling i Falun. Karteringen är från Räddningsverkets rapport
”Översiktlig översvämningskartering längs Dalälven, biflödet Lillälven
(Svärdsjövattendraget) samt Faluån”. Sverigekartan är hämtad från Boverkets rapport ”Översvämningsfrågor i översiktsplaneringen”.
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Förord
I detta examensarbete på 20 poäng i ämnet fysisk planering, har jag
studerat och satt mig in i de tankar och reflektioner som framkom i Boverkets rapport Översvämningsfrågor i översiktsplaneringen, som gavs ut i
september 2001. Under sommaren detta år arbetade jag på Boverkets
planenhet och var då delaktig i detta uppdrag. Då jag efter anställningens slut skulle påbörja mitt examensarbete väcktes frågan, om jag skulle
kunna fördjupa mig hur man arbetar praktiskt med översvämningsfrågor i några kommuner och hur man i dessa kommuner tänkt använda
sig av de översvämningskarteringar som har utförts av SMHI på uppdrag av Räddningsverket. Efter att jag skrivit ett program till examensarbete diskuterade jag detta med berörda personer på Boverket och
Räddningsverket. Frågor som jag ställt i mitt examensarbete till de
kommuner jag valt att arbeta med, är både ställda med avseende på hur
Räddningsverkets översvämningskarteringar används i översvämningsdrabbade kommuner samt hur dessa kan användas i den fysiska
planeringen (översiktsplaneringen). Det har varit givande att försöka
komma fram till hur dessa två verksamheter bäst kan kombineras för
att konsekvenserna av översvämningar ska kunna lindras. Att arbeta
utifrån ett verkligt projekt som jag blivit insatt i och dessutom har varit
delaktig i har varit mycket intressant och inspirerande.
Jag vill här tacka mina kontaktpersoner Barbro Näslund- Landenmark
från Räddningsverket, och Assar Lundqvist från Boverket för hjälp och
stöd under arbetets gång. Jag vill även tacka min handledare Anders
Wellving samt de kommuner som har ställt upp som exempel i detta
arbete och de personer i kommunerna som jag har besökt och haft
kontakt med under rapportskrivningen.
Karlskrona i mars 2002
Eleonore Björnberg
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Sammanfattning
Risken för översvämningar ska kommunerna ta upp i sina översiktsplaner tillsammans med övriga riskfrågor. Riskredovisningen kan ha
avgörande betydelse för detaljplanering och ev. bygglov. Denna rapport koncentrerar sig kring redovisningen av riksområdet
”översvämningar” i översiktsplaner och i fördjupningar av översiktsplaner men mycket i denna rapport kan även appliceras på andra riskfrågor i en kommun.
Trots att det i många av Sveriges kommuner inträffat upprepade stora
översvämningar är detta inte något kommunerna i någon större utsträckning hittills har tagit i beaktande vid utarbetandet av översiktsplaner. Idag är dock många kommuner på gång att göra nya kommuntäckande planer och här kommer riskfrågorna att få större utrymme än
tidigare. Detta beror bland annat på lagändringen i Plan- och bygglagen
1996 som medförde att risker ska redovisas i översiktsplanen. Risken
för översvämningar kommer således att redovisas tydligare i de kommuner där det är aktuellt. Idag finns det inte många kommuner med
stora risker för översvämningar som har utarbetat översiktsplaner efter
1996, utan det är först nu som detta har blivit aktuellt.
Underlagsmaterialet, som kan kopplas till riskredovisningen av riskområdet översvämningar, har varit och är fortfarande i många kommuner bristfälligt. Men sedan denna fråga uppmärksammats mer under de
senaste åren har man tagit fram ett fylligare underlagsmaterial och arbeten pågår t.ex. med en samordningsgrupp för fem stora älvar i Norrland. Inom länsstyrelser och kommuner håller man också på med riskprojekt där översvämningsrisken redovisas. Svenska Kraftnät har hösten 2001 kommit ut med en analys av översvämningarna 2000 och 2001.
Sedan 1998 håller SMHI på att göra en översiktlig översvämningskartering på uppdrag av Räddningsverket. Verket har regeringens
uppdrag att förse samhället med information om översvämningsrisken
i form av översvämningskartering. Arbetet beräknas vara klart 2003.
Denna kartering är till stor hjälp då de kommuner, som riskerar att
drabbas av upprepade översvämningar, ska göra nya översiktsplaner.
Dock kan denna kartering ,för vissa områden, behöva bearbetas ytterligare för att även kunna anpassas en mer detaljerad planering och för att
kommunerna ska kunna ge tydliga rekommendationer i sina översiktsplaner. Det är kommunernas ansvar att en bearbetning görs och det är i
varje enskild kommun som den mesta erfarenheten och det största
kunnandet kring översvämningsrisken lokalt finns.
I denna rapport studeras några kommuner som idag har tillgång till
Räddningsverkets karteringar och som håller på, eller skall inom den
närmaste tiden börja, att arbeta fram nya kommuntäckande översiktsplaner. Samtliga fyra kommuner som är representerade har antagit sina

4

nuvarande översiktsplaner 1990. Sollefteå och Falun är redovisade mer
ingående eftersom kommunbesök gjorts här. Bollnäs och Sundsvall är
inte lika ingående redovisade eftersom de inte har besökts utan endast
svarat på utskickade frågor. Det är här därför viktigt att påpeka att en
rättvis jämförelse inte kan göras. Läsaren får i rapporten en inblick i hur
dessa kommuner kommer att arbeta med redovisningen av översvämningsrisken i de nya översiktsplanerna. Dessutom redogörs för hur man
i redovisningen har tänkt använda sig av Räddningsverkets översvämningskarteringar.
Rapporten bygger i stor utsträckning på Boverkets studie Översvämningsfrågor i översiktsplaneringen som kom ut hösten 2001. I denna studie
ingår de kommuner som denna rapport behandlar närmare som fyra av
19 undersökta kommuner. I Boverkets studie redovisades även de reflektioner som kom fram under arbetets gång. Här trycktes på betydelsen av att använda sig av den fysiska planeringen. Det som skrivits i
Plan- och bygglagen och i Boverkets rekommendationer angående
översvämningsriskens redovisning i översiktsplanen måste kunna tilllämpas praktiskt i kommunerna. Man ansåg vidare att modern teknik
(GIS) är ett viktigt verktyg för att ta fram underlagsmaterial och samordna planeringsunderlag länsvis och regionalt. Frågor som diskuterades i reflektionerna går denna rapport närmare in på. Här undersöks
närmare hur man arbetar med dessa i exempelkommunerna. Detta arbete handlar således om hur de utvalda kommunerna kommer att använda sig av Räddningsverkets översvämningskarteringar i översiktsplaneringen
och
om
hur
Boverkets
reflektioner
i
”Översvämningsuppdraget” kommer att tillämpas i de nya planerna.
I rapportens avslutande kapitel Diskussion och slutsatser tas problem och
brister upp samt nedanstående vägledning ges till hur kommuner och
övriga berörda aktörer bör arbeta med riskfrågan översvämning. Centralt i rapporten är att de erfarenheter och kunskaper som finns i kommunerna som rör översvämningar och andra riskfrågor ofta är mycket
god. Dock bör denna kunskap kombineras och användas tillsammans
med de olika underlag som tas fram från övriga berörda aktörer för att
bäst komma den fysiska planeringen till godo.

Hur den översiktliga planeringen bör utnyttjas för att hantera riskfrågan översvämning
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v Alla berörda aktörer bör vara med i det förebyggande arbetet inför översvämningsområdenas redovisning i översiktsplanen och
få delge sina synpunkter och erfarenheter. Vidare bör planeringsarbetet och riskhanteringen av översvämningsområdena gå
hand i hand och integreras genom hela översiktsplaneprocessen.
v I eller utifrån hänvisningar i översiktsplanen bör man hitta tydlig information om kommunens ställningstagande angående
riskområdet översvämningar. Om kommunen planerar att tillåta
byggnation i dessa områden måste tydliga rekommendationer
och förebyggande åtgärder skrivas in samt föreskrifterna i PBL,
Miljöbalken och Räddningstjänstlagen tillämpas.
v För att kommuninvånarna och övriga berörda bättre skall kunna
ta del av redovisningen av riskområdet översvämningar i översiktsplanen, bör denna göras mer tillgänglig t.ex. genom kommunens hemsida.
Hur Räddningsverkets översvämningskarteringar bör utgöra underlag för översiktplanens redovisning av riskområdet översvämning
v Räddningsverkets översvämningskarteringar bör anpassas så att
de även kan användas i en detaljerad planering. Kommunerna
bör avsätta tid och resurser för att omarbeta karteringarna så att
de kan användas vid en lägre kartskala. Kommunernas lokala
kunskap är det betydelsefullaste underlaget vid utarbetandet av
dessa karteringar. Räddningsverket bör vara behjälpligt med råd
och stöd. Om möjligt bör Lantmäteriets rikstäckande höjddatabank anpassas så den kan användas vid en detaljerad planering.
v Om enbart Räddningsverkets nuvarande översiktliga översvämningskartering finns med i sin helhet i översiktsplanen måste
man dessutom i planen hänvisa till annat relevant underlag.
Översvämningskarteringarnas GIS-skikt bör finnas med i en
gemensam databas för kommunen och i lättförstålig form på
kommunens hemsida.
v Det borde vara obligatoriskt att varje kommun gör en riskanalys
där översvämningsfrågor tillsammans med övriga riskfrågor redovisas och att denna riskanalys hålles aktuellt.
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Hur samordningen mellan berörda aktörer kan bli bättre när det
gäller redovisningen av riskområdet översvämning i översiktsplanen
v 1 varje kommun bör allt informationsmaterial från samtliga berörda aktörer, som rör översvämningsproblematiken, och övriga
riskfrågor samlas på ett ställe. Här är GIS-verktyget lämpligt att
använda.
v Vid riskfrågors redovisning krävs en helhetssyn. Varje kommun
bör fråga sig hur redovisningen av riskområdet översvämning i
översiktsplanen kommer att påverka den ekologiska, tekniska
och sociala robustheten.
v Centrala verk såsom Räddningsverket och Boverket bör ha tätare kontakter med kommunerna, både för att ge råd och ta del av
de erfarenheter som gjorts i kommunerna angående översvämningsproblematiken och andra riskfrågor.
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1. INTRODUKTION
1.1 Inledning och bakgrund
De senaste åren har flera stora översvämningar inträffat i vårt land. Stora delar av södra Norrland drabbades sommaren 2000 av ett flertal
översvämningar. Så stora nederbördsmängder som då uppmättes på
kort tid finns inte dokumenterade under de mer än 100 år som mätningar har gjorts. I de reglerade vattendragen förvärrades situationen
av att magasinen, som var fyllda av vårfloden och de stora nederbördsmängderna, nu började tappas för att förhindra överdämning,
vilket kunde äventyra dammsäkerheten. Även i Götaland och Svealand
var översvämningarna mycket omfattande under hösten 2000. Hårdast
drabbad var Byälven, där det höga vattenståndet i Glafsfjorden gav stora problem med översvämningar i Arvika. (Boverket 2001a). Även hösten 2001 har det varit flera stora översvämningar. Sundsvall är en av de
kommuner som har drabbats hårdast. Så sent som i januari i år (2002)
har Skåne och Halland drabbats av översvämningar.
Vattenkraftens reglering styrs av vattendomar. Dessa vattendomar är
oftast mycket gamla och inte anpassade till nuvarande förhållanden.
Nu diskuteras om dessa domar ska ändras och därmed medge större
hänsynstagande till översvämningsrisken. Översvämningar är ett stort
problem. De kan förutom vattenskador orsaka erosion, ras, skred, skador på grund av isrörelse, och massavlagring. De kan förutom att drabba enskilda husägare (ekonomiska och personliga tragedier) även medföra enorma skador för samhället. Exempel på detta är skadade kraftledningar, vattenbrist p.g.a. avslitna vattenledningar, avstängda vägar
och ökade olycksrisker i trafiken. Avslitna avloppsledningar kan leda
till föroreningar och hälsorisker liksom reningsverk som inte är dimensionerade till stora vattenmängder.
I nedanstående tabell från SMHI kan man få en viss uppfattning om
mellan vilka intervall översvämningar har inträffat i Sverige. Av tabellen skulle man kunna tro att översvämningar har blivit vanligare under
senare delen av 1900- talet. Det är dock inte möjligt att dra en sådan
slutsats. eftersom de senaste decenniernas översvämningar är närmare i
tiden och därför mer kända och dokumenterade.
Av de gamla fotografierna av översvämmade städer som finns i detta
arbete framgår också att bebyggelse drabbats av översvämningar i Sverige långt innan Planverk och Boverk fanns och skrev sina regler och
rekommendationer.
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År
1796
1860
1904
1916
1919
1922
1924
1938
1951
1966
1968
1973
1977
1980
1985
1986
1989
1993
1995

1996
1997
1998
2000
2001
2001
2002

Några av de större inträffade översvämningarna i
Sverige
Vildhussen tömmer Ragundasjön i Indalsälven
1800-talets värsta översvämningar i Dalälven inträffar
Extremt vattenstånd i Mälaren och i Arvika
1900-talets värsta översvämning i Dalälven inträffar
Södra och mellersta Norrlands kusttrakter
Luleälven
Kraftiga flöden i södra Sverige
Spölandskatastrofen i Umeälven
Höga flöden i sydöstra Sverige och Götaland
Höga flöden i Arvika
Södra Sverige och Dalälven
Torneälven
Dammolycka i Sysslebäck
Extrem vårflod i Bergslagen
Kritiskt vinterflöde i norra Skåne och angränsande
delar av andra landskap
Höstflöde i Dalarna och Hälsingland. Noppikoskidammen havererar
Vårflöde i Dalarna och Hälsingland
Luleälven
Extrema flöden i reglerade norrlandsälvar
1900-talets högsta flöden i ett antal oreglerade vattendrag i mellersta och norra Sverige. Hög vårflod i södra
Sverige
Östergötland och nordöstra Småland
Ras i Sysslebäck. Regnkatastrof på Fulufjället.
Översvämningar i Piteåtrakten och Piteå tätort
Kraftiga augustiflöden i Umeälven och Ångermanälven
Sommaröversvämningar i södra Norrland.
Höstflöde i Värmland och Dalarna.
Sommaröversvämningar i södra Norrland.
Höstflöde i Värmland och Dalarna.
Översvämningar i Sundsvall
Översvämningar i Skåne och Halland

Tabell 1.Några av de större översvämningarna i Sverige. Källa: SMHI
(2002).De tre sista kolumnerna är kompletterade av författaren.
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Bild 1. 1900- talets värsta översvämning inträffar i Dalälven 1916. Här
Ölandsgatan i Falun. Publicerad med tillstånd av Kulturnämndens bildsamling i Falun.
Miljödepartementet gav hösten 2000 Boverket i uppdrag att rapportera
om hur översvämningsfrågor redovisades i kommunernas översiktsplaner. Detta med anledning av de många stora översvämningar som
inträffade i Sverige under sommaren och hösten 2000. Under sommaren
2001 arbetade jag på Boverket och var då delaktig i detta uppdrag. Arbetet bestod bl.a. i att studera översiktsplaner och annat material, skapa
kontakter i kommuner, sammanställa enkäter som skickats ut till kommuner och länsstyrelser samt deltaga i möten med samarbetsparter i
projektet. Dessa samarbetsparter var Räddningsverket, Statens Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), Statens Geotekniska Institut (SGI) och Lantmäteriverket. Det var på ett av dessa möten som jag
träffade Barbro Näslund -Landenmark från Räddningsverket. Frågan
kom upp om jag var intresserad av att, i ett examensarbete, närmare
undersöka hur Räddningsverkets översvämningskarteringar kommit
den översiktliga planeringen till godo. Det bestämdes så småningom att
denna uppgift skulle kunna kombineras med att gå djupare in på några
kommuner som deltagit i Boverkets enkätundersökning, och här närmare studera hur man arbetar praktiskt med att redovisa översvämningsriskerna i översiktsplanen samt hur man här använder sig av
Räddningsverkets översvämningskarteringar. Därmed skulle både Boverket och Räddningsverket kunna ha ett allmänt intresse av resultatet.
Boverket har givit ut ett flertal regelverk och handböcker om vad som
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bör redovisas i översiktsplanen, och om hur redovisningen bör ske.
Detta för att man tydligt och klart skall kunna utläsa betydelse och konsekvenser. Exempel på dessa är Boken om översiktsplan II och III
(1996), Användning av riskanalyser och skyddsavstånd i den fysiska
planeringen (1998) och Riskanalyser i fysisk planering (2000). I PBL
(Plan- och bygglagen) infördes 1996 krav på att riskfaktorer tydligt ska
redovisas i översiktsplanen. Länsstyrelsen ska i sin tur ta fram och förmedla underlagsmaterial till kommunens riskredovisning i översiktsplanen. Räddningsverket har också publicerat flera böcker och skrifter
om hur det förebyggande arbetet med att hantera riskfrågor redan i den
översiktliga planeringen kan förbättras. Exempelvis redovisas hur
riskinventeringar och riskanalyser bör arbetas fram. Här kan nämnas
Riskinventering i ett samhällsperspektiv (tre skrifter om processen,
riskinventeringen och samhällsplaneringen, 1997) och Olycksrisker och
MKB (2001). Dessa regler och rekommendationer borde ju vara enkla
att förstå och följa. Eller? Vad tycker man i kommunerna? Vilka brister
och problem är det man måste överbrygga för att bäst utnyttja den fysiska planeringen i riskförebyggande syfte? Det var några av de frågor
jag ställde mig. I den här rapporten koncentrerar jag mig på riskfrågan
översvämning och underlagsmaterialet översvämningskartering i översiktsplanen. Det är viktigt att påpeka att översvämningsrisken bara är en av
de många risker som bör tas upp i översiktsplaneringen. Detta är ett
faktum som gör denna undersökning ännu intressantare då delar av
den information som finns i detta arbete även kan tillämpas i andra
riskfrågor.
Med begreppet översiktsplan inkluderar jag även fördjupad översiktsplan. Om inte annat framgår av texten avser jag Räddningsverkets
översiktliga översvämningskarteringar när ordvalet översvämningskartering används.

1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är att tränga djupare in i de frågor som studerades i Boverkets ”Översvämningsuppdrag” samt undersöka hur
Räddningsverkets översvämningskarteringar har använts inom några
utvalda kommuner. Utifrån de erfarenheter som gjorts under arbetets
gång ges rekommendationer till hur kommuner och övriga aktörer kan
handla för att minska konsekvenserna av översvämningar.
Följande frågor ligger till grund för utredningen:
1. Hur kan kommunerna utnyttja den översiktliga planeringen för
att hantera riskfrågan översvämning?
2. Hur kan kommunerna använda man sig av Räddningsverkets
översvämningskarteringar i översiktsplaneringen?
3. Hur fungerar samordningen mellan kommuner och andra
berörda aktörer då det gäller att tydligt redovisa riskområdet
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översvämning i översiktsplanen?

1.3 Läsanvisning och metod
Rapporten är uppbyggd i fyra kapitel; ett introduktionskapitel som ger
läsaren bakgrundsfakta, ett kapitel som beskriver kunskapsläget, vidare
ett kapitel där en analys ges av det praktiska arbetet med redovisningen
av de översvämningshotade områdena i översiktsplanen i några exempelkommuner. Det sista kapitlet innehåller slutsatser där förtjänster och
brister tydliggörs. Här ges slutliga rekommendationer till kommunen
och andra berörda aktörer.
Till kapitlet Beskrivning av kunskapsläget (kapitel 2), har jag studerat litteratur i ämnena riskhänsyn och ”robust planering” i översiktsplanen,
samt fakta om översvämningar och översvämningskarteringar. Uppgifterna har jag främst hämtats från Boverket, Räddningsverket och
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) samt SMHI. Lärdomar från
seminariet ”Hälsa och säkerhet i MKB” har jag också tagit med i rapporten. Se källor.
1 den praktiska delen (kapitel 3), ger jag en kort beskrivning av översvämningssituationen i Sollefteå och Falu kommuner, samt en beskrivning av hur översvämningskarteringarna har arbetats fram här. Även
mindre kommunbeskrivningar görs för Bollnäs och Sundvalls kommuner. Därefter gör jag i detta kapitel en analys av vad som kommit fram i
kommunintervjuerna som gjordes vid mina besök i dessa kommuner.
Förutom Sollefteå och Falu kommuns svar redovisas även intervjusvar
från Bollnäs och Sundsvalls kommuner. Kommunbesök har inte gjorts i
dessa kommuner, utan svar på mina frågor har skickats via e- post. Svaren från dessa kommuner är därför inte så grundliga som Sollefteå och
Faluns svar. Svaren ställs mot problemställningen i syftet, till vad som
redovisats i beskrivningen av kunskapsläget (kap.2), samt till Boverkets
studie Översvämningsfrågor i översiktsplaneringen.
I Diskussion och slutsatser (kapitel 4) ger jag som svar på frågorna i syftet
vägledning till kommuner som riskerar att drabbas av svåra översvämningar.och övriga berörda aktörer.

1.4 Avgränsning
Ämnet översvämningar, deras orsaker och förebyggande åtgärder för
att mildra deras verkningar, är stort. Jag har gjort avgränsningen att
koncentrera mig på hur de områden som riskerar att översvämmas bör
redovisas i översiktsplanen med hjälp av översvämningskarteringar
och annat underlagsmaterial.
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Naturligtvis kommer man i arbetet med riskfrågan översvämning, in på
vad som orsakar att vi drabbats av fler översvämningar idag än tidigare. Den globala frågan om hur klimatet påverkar risken för översvämningar är givetvis intressant. Från SWECLIM (Swedish Regional Climate Modelling Programme) är följande resonemang hämtat: ”Det har
blivit alltmer tydligt att utsläpp som påverkar atmosfärens kemiska
sammansättning kan ändra i klimatsystemet. Detta problem har aktualiserats i kapp med den ökande användningen av fossila bränslen. Utsläpp av växthusgaser påverkar jordens välkända växthuseffekt vilket i
sin tur beräknas leda till en global uppvärmning samt andra klimatändringar. Globala sammanställningar av temperaturmätningar visar att
under 1900-talet har temperaturen i genomsnitt ökat med 0,6 grader”
(SMHI 2002). Andra orsaker som nämnts i sammanhanget är ändrad
markanvändning (t.ex. skogsavverkning och dikning) och vattenkraftens roll. Då examensarbetet skulle bli alltför omfattande har jag emellertid valt att inte gå närmare in på orsakerna till översvämningarna.
Rapporten kommer att koncentrera sig på hur man i den fysiska planeringen kan mildra konsekvenserna av översvämningar. Brister i den
fysiska planeringen tas för övrigt upp som en av orsakerna till översvämningar i en rapport av Svenska Kraftnät Analys av översvämningarna sommaren och hösten 2000 samt vintern 2001 (Svenska Kraftnät2001). Se
kapitel 2 sidan 29.

1.5 Boverkets uppdrag och resultat
Hur har man tagit upp översvämningsfrågan i översiktsplaneringen?
Detta var huvudfrågan i det uppdrag som Miljödepartement lämnade
åt Boverket att utreda hösten 2000 som jag under min anställning på
Boverket var delaktig i. Översvämningsfrågor i översiktsplaneringen (Boverket 2001a).
Enligt detta uppdrag (se bilaga 3) skulle kommuner som drabbades av
översvämningar i Södra Norrland sommaren 2000 (11st) undersökas.
Efter att det inträffat flera översvämningar i Västra Götalands län och
Värmlands län under hösten 2000, beslutades att även ett urval av dessa
kommuner skulle tas med i undersökningen (8st). Genom att studera
dessa sammanlagt 19 kommuners senast antagna kommuntäckande
översiktsplaner (ÖP) och fördjupningar av översiktsplanen (FÖP), samt
ta del av enkätsvar som skickats ut till berörda kommuner och länsstyrelser gjordes en bedömning av hur översvämningsfrågorna hade behandlats i kommunernas översiktliga planering. Följande länsstyrelser
och kommuner deltog i Boverkets studie. Inom parantes anges årtalet
för senast antagna ÖP. De kommuner som jag går närmare in på i denna rapport är markerade med fetstil.
Länsstyrelsen i Dalarna, Falu kommun (1990)
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Länsstyrelsen i Gävleborg, Ovanåkers kommun (2000), Bollnäs kommun (1990), Ljusdals kommun (1990),
Länsstyrelsen i Jämtland, Ragunda kommun (1990), Bräcke kommun
(1990), Härjedalens kommun (1990), Kramfors kommun (1990)
Länsstyrelsen i Västernorrland, Ånge kommun (1990), Sundsvalls
kommun (1990), Sollefteå kommun (1990)
Länsstyrelsen i Värmland, Torsby kommun (1990), Arvika kommun
(1990), Karlstads kommun (1997)
Länsstyrelsen i Västra Götaland, Bengtsfors kommun (1994), Melleruds
kommun (1990), Vänersborgs kommun (1990), Dals- Eds kommun
1990), Lidköping kommun (1990)

Bild 2. Dessa kommuner undersöktes i Boverkets studie (Boverket 2001a)
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Frågorna i Boverkets kommunenkät handlade om vilket planeringsunderlag man har tillgång till angående översvämningsområdenas redovisning i översiktsplanen, om man bedömer detta material tillfyllest,
hur man har redovisat översvämningsområdena i översiktsplanen eller
fördjupad översiktsplan, hur lagändringen 1996 har påverkat innehållet
i översiktsplanen samt om det var några byggnader med bygglov yngre
än 10 år som skadades. I länsstyrelseenkäten berördes bl.a. länsstyrelsens roll och om den förändrats efter 1996, samt om länsstyrelsen aktivt
agerat i samband med kommunernas arbete med översvämningsfrågor
i översiktsplanen. Sammanfattningsvis kom följande fram i Boverkets
studie:
Få kommuner hade fångat upp översvämningsfrågan i översiktsplaneringen (6 av 19). I bilaga 5 finns en kompletterande tabell över hur
dessa kommuner har redovisat översvämningsrisken i översiktsplanen
och vilket underlagsmaterial som har använts. Endast två av dessa 19
kommuner hade antagit sin översiktsplan efter 1996. Dock håller de
flesta av de utfrågade kommunerna nu på, eller planerar inom en snar
framtid, att revidera sina planer. Så gott som alla av de tillfrågade
kommunerna och länsstyrelserna bedömde att det planeringsunderlaget man hade tillgång till var otillräckligt. Av de 19 kommuner
som ingick i Boverkets översvämningsuppdrag var det 8 kommuner
som svarade att de hade tillgång till Räddningsverkets översvämningskarteringar på frågan: Vilket planeringsunderlag har ni om översvämningsrisker? I bilaga 5 finns också ett utdrag från enkätsvaren på frågan
vad kommunerna ansåg om Räddningsverkets översvämningskarteringar. Inga byggnader som beviljats bygglov efter 1996 kom till skada
vid de senaste översvämningarna (gäller översvämningarna år 2000) i
de utfrågade kommunerna. Denna information var överraskande men
kan förmodligen förklaras med att det inte byggts så mycket nytt de
senaste 10 åren och att man i kommunerna varit framgångsrika med
förebyggande åtgärder och räddningsinsatser från räddningstjänstens
sida.
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2. BESKRIVNING AV KUNSKAPSLÄGET
För att få en inblick i kunskapsområdet översvämningar redogörs i
detta kapitel för berörda aktörer och vilka krav Plan- och bygglagen,
Miljöbalken och Räddningstjänstlagen ställer på redovisning av översvämningsrisken i översiktsplanen. Planer och analyser (med särskild
inriktning på Räddningsverkets översvämningskarteringar och riskanalyser) som kan användas som underlag vid redovisningen av översvämningsområden redovisas. Hur man kan använda sig av en ”robust
planering” (dvs. en hållbar planering som beskriver ett problem ur flera
synvinklar och väger in både miljömässiga, sociala och ekonomiska
aspekter) när det gäller redovisning av översvämningsredovisningen i
översiktsplanen samt planerarkompetens och verktyg att använda vid
redovisningen tas också upp.

2.1 Aktörer av betydelse för kunskapsområdet
översvämningar
Tillsyn utövas av myndigheter på central, regional och lokal nivå. Utöver direkt ansvariga tillsynsmyndigheter finns också flera organisationer och myndigheter med uppgifter och resurser i arbetet med förebyggande åtgärder för och räddningsinsatser i samband med översvämningar.
Många aktörer, både myndigheter företag och enskilda, har säkert både
synpunkter på och erfarenheter av vad som kan göras för att genom
fysisk planering hindra och förebygga att det uppstår problem vid
översvämningar. Det är omöjligt att här beskriva alla som kan beröras.
Detta för att översvämningar kan drabba kommunerna på olika sätt och
kopplas till olika instanser. Nedan presenteras dock de aktörer som jag
tycker är viktiga i sammanhanget och till vilka jag riktar de rekommendationer som ges i kapitel fyra.

2.1.1 Central nivå
Boverket har den allmänna uppsikten över plan- och byggfrågor. Huvudområden är byggnadsmiljö, hushållning med naturresurser, fysisk
planering, byggande och boende. Inom ramen för projektet ”Hälsa och
säkerhet i fysisk planering” redovisade Boverket 1990 i rapporten
”Riskhänsyn- om hälsa och säkerhet i planer och beslut” ett exempel
från Falu kommun på hur översvämningsrisker kan hanteras i den fysiska planeringen. Förutom risksituationen diskuteras skyddsbehovet
och behov av åtgärder. Av kommentarerna till exemplet framgår att
översvämningshotade områden bör redovisas i översiktsplanen eller i
en fördjupning av denna. I rapporten ”Översvämningsfrågor i över17

siktsplaneringen” (2001) tas problemet upp med att riskfrågan översvämning hittills tagits upp enbart sporadiskt i den översiktliga planeringen.
Räddningsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om
olycks- och skadeförebyggande åtgärder enligt räddningstjänstlagen
samt ansvarig myndighet för funktionenerna befolkningsskydd och
räddningstjänst. Räddningsverket låter utföra översiktliga karteringar
av stabilitetsförhållanden i bebyggda områden, samt översiktliga översvämningskarteringar för ett antal vattendrag i Sverige. Se vidare information sidan 25 och framåt. Resultatet av dessa karteringar ger länsstyrelser och kommuner stöd i arbetet med att analysera riskerna för
naturolyckor. I samband med tillsynsbesök hos länsstyrelsen behandlas
bl.a. planeringen inför naturolyckor.
Statens geotekniska institut, SGI, är central förvaltningsmyndighet för
geotekniska frågor. Institutet sysslar främst med forsknings- och informationsverksamhet samt vissa myndighetsuppgifter avseende säkerhetsfrågor. SGI har av regeringen fått ett speciellt uppdrag att följa och
övervaka de geotekniska förhållandena längs Göta älvs dalgång. Under
och efter en översvämning kan faran för ras och skred öka. När ras och
skred inträffat eller befaras inträffa hjälper institutet bland annat räddningstjänsten med tjänster som besiktning, värdering av risker samt
rådgivning i syfte att undanröja hot eller reducera skadeverkningar.
SGI medverkar fortlöpande i det förebyggande arbete mot ras och
skred.
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, är central
myndighet för meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska frågor.
SMHI utfärdar allmänna varningar i samband med kraftig nederbörd,
högt vattenstånd, höga flöden, snösmältning och övrig information som
rör väderprognoser om kommande översvämningar. SMHI genomförde 1983 en utredning som visade att ett antal regleringsdammars tappningsförmåga kunde vara otillräcklig vid extrema tillrinningar och fyllda magasin. SMHI, Statens Vattenfallsverk (idag Vattenfall AB) och
Kraftverksföreningen tillsatte 1985 den så kallade Flödeskommittén
med uppgift att bland annat utarbeta förslag till riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden vid kraftverk- och regleringsdammar.
Slutsatsen blev att en del kraftverks- och regleringsdammar inte uppfyllde de krav som kommittén anser bör ställas på nya dammar i samma riskklass. Detta medförde att samtliga dammar, där ett dammras
skulle innebära risk för skada av någon betydelse på omgivningen,
skulle kontrollräknas vad gäller avbördningskapacitet. Flödeskommittén upplöstes efter att slutrapporten färdigställdes år 1990. ”Riktlinjer
för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar.”
SMHI utvecklar och förvaltar Svenskt Vattenarkiv, SVAR, för att tillgodose samhällets behov av grundläggande hydrologisk och oceanogra-
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fisk information. Detta innehåller digital information om landets hydrografi, t.ex. vattendrag och sjöar. Av speciellt intresse för räddningstjänsten är den information som återfinns i SVAR-rapporterna
”Dammregister” med uppgifter om dammtyp, avbördningsförhållanden, ägare, och ”Översvämningsregister” med data om ca 650 översvämningskänsliga områden i 23 län.
Försvarsmakten förfogar över omfattande resurser som kan vara användbara vid räddningstjänst, både när det gäller personella och materiella. När det gäller materiel kan nämnas helikoptrar, flygplan, terrängbilar, bandvagnar, bandschaktare, krigsbroar och båtar. Insatsstyrka ur Försvarsmakten som på räddningsledarens begäran deltar i en
räddningsinsats kan tas ut från militära förband eller myndigheter. Begäran om militärt bistånd riktas till närmaste militära myndighet/förband. Vid behov av räddningshelikoptrar/ytbärgare från försvaret kontaktas dock flygräddningscentralen i Göteborg (Räddningsverket 2001e).
Vägverkets övergripande mål är att verka för att åstadkomma ett effektivt och miljöanpassat vägtransportsystem som uppfyller högt ställda krav på trafiksäkerhet med hänsyn tagen till tillgänglighet och regional balans. Vägverket ska vidare verka för att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt inom vägtransportsystemet och att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av
detta. En av huvuduppgifterna för att nå målen är att samverka och
samordna insatser med berörda aktörer, träffa överenskommelser, ge
stöd, upphandla tjänster, tillhandahålla grunddata samt initiera forskning och utveckling. Till dessa sektorsuppgifter hör bl.a. det övergripande ansvaret för trafiksäkerhetsfrågor, alla miljöfrågor som är
knutna till vägtransportsystemet, handikappanpassning av väg- och
kollektivtrafiken samt för utvecklingen av kollektivtrafiken (Vägverket
2002). När vägarna på grund av särskilda väderförhållanden såsom
översvämningar inte är möjliga att ta sig fram på finns en organisation
och rutiner förberedda. Vilken organisation och vilka rutiner som används beror på svårighetsgraden:
•

Svåra förhållanden. Beslut tas i samråd mellan entreprenör/utförare och beställare (regionen)
• Mycket svåra förhållanden. Beställaren tar över ansvaret för ledningen av åtgärder.
• Exceptionellt svåra förhållanden. Flera län eller större områden
är berörda. Regionen inrättar en speciell ledningsgrupp som ansvarar för samordningen.
Samtliga nivåer kräver omfattande samverkan med t.ex. räddningsledare, polis, länsstyrelse m.fl. (Räddningsverket 2001e).
Lantmäteriet uppgift är att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar
användning av Sveriges fastigheter, mark och vatten. Dess styrka är
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geografisk information, fastighetsinformation, fastighetsbildning, geografisk informationsteknik och konsultverksamhet. Den geografiska
informationen finns både i digital form lagrade i olika databaser och i
form av kartor och flygbilder. Genom Lantmäteriet kan flygfotografering av översvämningsdrabbade områden göras. Geodetisk information
(höjddata) finns också hos Lantmäteriet. Det är denna rikstäckande
höjddatabas som nu används när Räddningsverket låter ta fram översiktliga översvämningskarteringar för de största älvarna. Inom Lantmäteriet finns totalförsvarsenheten. Här arbetar man bland annat med
att genom KRIS-GIS samordna geografisk information som rör risker i
samhället (Boverket 2001a).
Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB arbetar för ett robust och säkert samhälle som kan stå emot svåra påfrestningar och kriser. Man
arbetar i förebyggande syfte med att minska sårbarheten inom viktiga
samhällsfunktioner. Här ingår naturolyckor såsom översvämningar.
ÖCB arbetar också för en väl utvecklad krishanteringsförmåga i det
svenska samhället. Man anser att samhället behöver kunna hantera en
bred skala hot och påfrestningar. Grunden för en sådan förmåga utgörs
av ett allsidigt användbart ledningssystem. ÖCB samordnar planeringen av den civila beredskapen. ÖCB förser statsmakten med förslag på
hur beredskapsåtgärderna ska inriktas och hur de ekonomiska resurserna ska fördelas. Internationellt strävar ÖCB efter att vidareutveckla
det internationella förtroendeskapande samarbetet och det civila försvarets internationella förmåga. Hos ÖCB finns ISOL Elvira Detta är ett
ledningssystem för områdesledning vid främst kommuner och länsstyrelser men även för myndigheter. Systemet är utvecklat för att utnyttjas
vid kriser och påfrestningar i samhället. Genom Elvira kan beslutsprocessen påskyndas och nödvändiga åtgärder sättas in tidigare. Till exempel kan rapportering ske från en kommun till länsstyrelsen eller från
en kommun till en annan ansvarig myndighet. I ISOL Elvira finns
verktyg för geografisk lägeshantering, planering, analys, rapportering
och dagboksnotering (ÖCB 2000).
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2.1.2 Regional nivå
Länsstyrelsen har som uppgift att svara för statlig förvaltning inom
länet i den mån inte någon annan myndighet har ansvaret för en särskild förvaltningsuppgift, samt att svara för att statlig, kommunal och
landstingskommunal verksamhet samordnas. Länsstyrelsen ska också
samordna de olika sektorerna länsstyrelsen har ansvar för. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för bland annat dammanläggningar (förordningen 1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och kommunal räddningstjänst (räddningstjänstlagen). Länsstyrelsen har också ett ansvar
enligt plan- och bygglagen för vissa frågor som rör samhällsplaneringen. Länsstyrelsen kan enligt 34 § räddningstjänstförordningen
(1986:1107), om det fordras omfattande insatser i kommunal räddningstjänst, som till exempel vid en svår översvämningssituation, ta
över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av insatsen. Vid ett övertagande utser länsstyrelsen räddningsledare. Flertalet länsstyrelser har dygnet runt en beredskap för att kunna fullgöra
sina uppgifter enligt räddningstjänstlagstiftningen. Länsstyrelsen ska
kunna stödja kommunerna även i ett läge där länsstyrelsen inte övertagit ansvaret för räddningstjänsten. Länsstyrelsens räddningsledning
bedriver sin verksamhet från den plats som bedöms lämpligast.
Polisen samverkar på regional nivå med räddningstjänsten vid större
insatser. Polisens huvudsakliga uppgifter är bland annat bevakning,
trafikreglering, bereda räddningstjänsten utrymme samt utrymma områden eller bostäder som kan utsättas för en risksituation. Varje regional
polismyndighet har dygnet runt ett vakthavande befäl i tjänst eller beredskap. När ett meddelande om räddningsinsats fås från SOSCentralen gör vakthavande befäl i samråd med räddningsledare, en
bedömning om polisinsatsstyrka behövs. Normalt utses en polisinsatschef som samarbetar direkt på fältet med räddningsledaren.
Dalälvens vattenregleringsförbund (DVF) är ett väl etablerat samarbete kring Vattenregleringsföretagen kring Umeälven, Indalsälven,
Ljungan och Ljusnan. Huvudkontor och älvcentral finns i Östersund.
Regional samordningsgrupp för södra Norrland finns i Östersund och
består av representanter för länsstyrelserna i Västerbottens, Jämtlands,
Västernorrlands och Gävleborgs län. Vattenregleringsföretagen, SOS
Alarm AB, SMHI, Försvarsmakten, Polisen samt representanter för
kommunal räddningstjänst. Gruppens uppgifter är att förbereda och
planera ett regionalt organiserat och väl samordnat lednings- och informationsarbete för översvämningssituationer. Man har bland annat
träffat en överenskommelse om informationsarbetet. Gruppen arbetar
ständigt med att utveckla samarbetet och träffas regelbundet två gånger
årligen för att diskutera frågor om dammsäkerhet och höga flöden. Som
ett komplement till den regionala samordningsgruppen har man för
varje ingående älv bildat så kallade älvgrupper. Här ingår personal från
berörda kommuner och länsstyrelser, dammägare och vattenreglerare
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men även andra representanter kan kallas in. Det främsta syftet med
älvgrupperna är att de under normala förhållanden ska vara planerings- och informationscentral (Räddningsverket 2001e).
2.1.3 Kommunal nivå
Översvämningar i en kommun kan leda till att ett flertal kommunala
förvaltningar blir mer eller mindre berörda. Uppbyggnaden av den
kommunala organisationen skiljer sig från kommun till kommun och
ansvarsområdena kan därför variera mellan de olika kommunala
nämnderna.
Stadsbyggnadskontoret eller liknande arbetar för att skapa en god bebyggd miljö i ett uthålligt samhälle. Man arbetar med allt från kartering, planering av markanvändning och markförsörjning till prövning
av bygglov och bygganmälan, tillsyn och kontroll. Stadsbyggnadskontoret ger också goda råd när det gäller utformning av hus och annan
gestaltning. Vad man får göra och inte göra inom olika områden i
kommunen fastställs i översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan och bygglagen. Planerna görs för att lyfta fram
motstående intressen när det gäller markanvändning. Därmed blir det
lättare att t ex behandla bygglovsansökningar. Numera ska kommunens risker och därmed översvämningsrisken på ett tydligt sätt tas upp
i kommunens översiktsplan. Utredningar om markanvändning och
projekt om förändrad markanvändning är andra ofta förekommande
uppdrag (Falu kommun 2002).
Räddningstjänstens arbete vid en översvämning leds av räddningschefen som är räddningsledare eller av en person som denne utser. Enligt 6
§ Räddningstjänstlagen ska kommunernas räddningstjänst agera vid
överhängande fara för olycka samt för att hindra och begränsa skador
på människor egendom eller miljö. Insatsen får dock inte kosta för
mycket i relation till vad som kan räddas Räddningsledaren kan med
stöd av Räddningstjänstlagen begära hjälp från andra statliga myndigheter eller företa ingrepp i annans rätt för att på så sätt uppnå syftet
med räddningstjänst. Det är viktigt att i inledningsskedet klara ut vad
som är räddningstjänst och inte utan att insatserna försenas. Räddningsledaren ansvarar också för att tillräcklig och korrekt information
lämnas ut till de som är drabbade och berörda. Även övrig allmänhet
ska genom räddningsledaren få information via tidningar och etermedia (Räddningsverket 2001e).
Tekniska kontoret svarar bland annat för skötsel och underhåll av
stads- och naturparker, byggnader, gator och vägsystem, vatten och
avlopp, produktion och distribution av dricksvatten, omhändertagande
och rening av spillvatten samt omhändertagande av dagvatten. Vid en
översvämning berörs flera av tekniska kontorets intressen.
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Miljö- och hälsoskyddskontoret är i första hand en myndighet som har
till uppgift att kontrollera att olika verksamheter och företeelser följer
de lagar som kontoret ska övervaka. De viktigaste lagarna är här miljöbalken, djurskyddslagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen. Förutom att vara myndighet är de även en serviceorganisation till vilken
man kan vända sig för att få hjälp eller råd i de frågor som ligger inom
dess kompetens. Kontoret har hand om frågor gällande vatten och avlopp, hälso- och livsmedelsskydd och bostäder med syfte att hindra
uppkomsten av olägenheter och störningar (Falu kommun 2002).

2.1.4 Övriga aktörer
Regleringsföretag finns i de älvar där minst två dammägare eller kraftproducenter har intressen. Företagen har bildats enligt vattenlagens
(numera Miljöbalkens) bestämmelser och har till uppgift att bygga, förvalta och svara för driften av vattenregleringsmagasinen. Regleringsföretagen ägs av kraftproducenterna. Elproduktionen optimeras genom
samordning av älvens reglering. Ansvaret för regleringen ligger på regleringsföretaget i respektive älv

Älv
Klarälven
Dalälven
Ljusnan
Ljungan
Indalsälven
Ångermanälven
Umeälven
Skellefteälven
Luleälven

Regleringsansvarig
Birka Kraft
Dalälvens Vattenregleringsförbund
Ljusnans Vattenregleringsförbund
Ljungans Vattenregleringsförbund
Indalsälvens Vattenregleringsförbund
Ångermanälvens Vattenregleringsförbund
Umeälvens Vattenregleringsförbund
Skellefteälvens Vattenregleringsförbund
Vattenfall Vattenregleringsförbund

Tabell 2. De företag som ansvarar för regleringen i de mest utbyggda älvarna.
Källa: Räddningsverket 2001 e.
En viktig princip för vattenhushållningen vid en damm är att denna
alltid ska genomföras så att minsta möjliga skada åsamkas motstående
intressen såsom miljö, stränder och fiske. Denna princip blir att tillämpa
exempelvis vid situationer med kraftigt ökad tillrinning. Det gäller då
valet mellan att låta vattnet uppströms dammen stiga över dämningsgränsen eller att tappa mer vatten genom dammen än som är tillåtet
enligt fastställda bestämmelser. Erforderliga beslut tas i första hand av
dammägare och vattenregleringsföretag, men beslutet kan också tas
enligt räddningstjänstlagen där samråd bör ske med tidigare nämnda
parter. Det finns dock vanligen inget extra utrymme för flödesdämpning inbyggt i dammarna. Mycket få av de regleringar som idag sker i
Sverige har tillkommit med ändamålet att aktivt minska översväm-
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ningsproblem och skador till följd av dessa. Däremot är regleringsbestämmelser för vattenkraftregleringar oftast formulerade och fastställda
så att man i en situation med hög vattenföring eller högt vattenstånd
inte ska förvärra situationen jämfört med hur det skulle vara om regleringen inte funnits.

Bild 3. Det är regleringsföretaget i respektive älv som ansvarar för hur mycket
vatten som skall tappas ut ur reglreingsmagasinet. Källa: Vattenfalls bildarkiv.
Möjligheterna att magasinera delar av det vatten som rör sig i älvsystemet gör att sannolikheten för översvämningar i samband med vårfloden i allmänhet är mindre i reglerade än i oreglerade vattendrag.
Regleringar innebär emellertid inte något säkert skydd mot översvämningar. I vissa situationer kan sannolikheten för översvämningar snarast öka på grund av regleringen. Detta gäller framför allt då ett område, där magasinen är fyllda och marken är vattenmättad, drabbas av
intensiva regn. Med hänsyn till dammsäkerheten måste man då tappa
maximalt från regleringsmagasinen, och detta, i kombination med den
naturliga tillrinningen nedströms, kan skapa stora problem längre ned i
älven. Reglerade älvar är oftast förskonade från problem i samband
med islossningen. Främsta anledningen är att vårflödets start i det reglerade vattendraget försenas eftersom man sparar vatten i magasinen.
Härigenom hinner isen försvagas tillräckligt innan vattenföringen börjar öka ordentligt.
I en reglerad älv har man, teoretiskt sett, en möjlighet att påverka vattenföringen (lindra översvämningsproblemen) genom en insiktsfull
tappningsplanering. Man kan till exempel minska flödestoppen eller
det maximala vattenståndet i magasinet genom förhandstappning. Man
kan också vänta med att öka tappningen tills man hunnit göra en
skyddsinvallning eller kortvarigt gå ned med tappningen i en älvgren
för att låta en flödesvåg i ett biflöde passera.
I oreglerade vattendrag är de naturliga, av klimatet betingade, variationerna stora. Höga flöden inträffar relativt ofta men främst i samband
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med vårfloden alternativt under milda vintrar. Speciellt i sjöfattiga avrinningsområden är de naturliga dämpningsmöjligheterna små. Översvämningar betraktas som något naturligt och bebyggelse och övrig
markanvändning har anpassats till rådande förhållanden (Räddningsverket 2001e).
Skogs- och jordbruksföretag bör också involveras i översvämningsarbetet. Ofta är det dessa företag som blir drabbade. Det är också viktigt att dessa företag får information om vilken skötsel som krävs för att
hindra och minska konsekvenserna för översvämningar.
Allmänheten är givetvis en viktig instans att ta hänsyn till både när det
gäller kommunernas ansvar gentemot kommuninvånarna att informera
om kommunens risker samt att ta del av allmänhetens synpunkter och
erfarenheter.
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2.2 Räddningsverkets översvämningskartering
Med en översvämningskartering menas att man på en karta markerar
ut vilka områden som sätts under vatten om vattenföringen når vissa
bestämda värden. Både konventionella kartor och kartor baserade på
datorstöd i form av GIS (Geografiska Informations System) används vid
karteringarna.

Bild 4. Exempel på översvämningskartering. Här visas 20-årsflödet och 100årsflödet. Källa: Räddningsverket 2000 a.
Översvämningsområdena markeras ut med hjälp av olika färger eller
raster. Man använder sig av olika årsflöden, ofta används 20- och 100årsflöden. Beräkning av 100-årsflödet sker med statistisk analys av observerade vattenföringsserier. Som mått på sannolikhet att ett flöde
skall inträffa används ofta begreppet återkomsttid, den genomsnittliga
tiden mellan två översvämningar som når ett visst flöde. Men detta är
sannolikheten för ett enda år och inte den sammanlagda sannolikheten
för en period av flera år. Den sammanlagda sannolikheten för att ett
flöde ska inträffa under en längre tidsperiod visas i tabellen nedan. När
det gäller 100-årsflödet säger man t.ex. att det är 63 % sannolikhet att
det flödet inträffar under en 100-årsperiod
Årsflöde
20 års
100 års
1000 års
10000 års

10 år
40 %
10
1
0.1

50 år
92
40
5
0.5

100 år
99
63
10
1

200 år
100
87
18
2

500 år
100
99
39
5

1000 år
100
100
63
9.5

Tabell 3. Sannolikhet för ett visst flöde uttryckt i % under en period av år
(Räddningsverket 1999)
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Man kan även lägga in högsta observerade vattenstånd i en översvämningskartering. Detta högsta flöde (det dimensionerade flödet) beräknas i enlighet med Flödeskommitténs riktlinjer för dammdimensionering (dammar i riskklass I). Beräkningen bygger på en systematisk
kombination av alla kritiska faktorer (regn, snösmältning, hög markfuktighet och magasinsfyllning) som bidrar till ett flöde. Någon återkomsttid kan inte anges för detta flöde, men det är ett mycket extremt
flöde, kan jmf. med 10 000-årsflödet De årsflöden som Räddningsverket
nu använder sig av i sina översvämningskarteringar av Sveriges större
vattendrag är 100-årsflödet och det dimensionerade flödet. (Räddningsverket 2000a).
I Norge anser man att det är tillräckligt med att förbjuda större bebyggda områden och viktig infrastruktur inom en zon där översvämningar
kan ske med 200-500-årsintervall. Man anser dock att sannolikheten för
ett sådant flöde är svår att beräkna. 1000-årsflödet råder det ännu större
osäkerhet om. För sådana flöden där osäkerheten i intervallen är stor
använder man därför istället ordet ”nominell”. En poäng med att använda detta ordet är att man kanske kan definiera återkomsttiden bättre
i framtiden när beräkningsmetoderna utvecklats. Bland faktorer som
gör en beräkning av sannolikheten för mer sällan återkommande flöden
så osäkra är klimatförändringar (Norges vassdrags- og energidirektorat
1999).

2.2.1 Framställningen
Räddningsverkets översiktliga översvämningskartering beräknas fram
med hjälp av ett teoretiskt tillvägagångssätt. I arbetet med den översiktliga översvämningskarteringen ingår inga inmätningar i fält. Översvämningskarteringen omfattar enbart naturliga flöden, dvs. inte flöden
uppkomna genom t.ex. dammbrott och isdämningar. För produktion av
översvämningskartor krävs tre sorters grundinformation:
•
•
•

en god markkarta och höjdmodell
god geometrisk kännedom om älvsektioner inklusive stränder
uppgifter om vattenföring

Man kan sedan med hjälp av en datormodell beräkna vattenytans lutning längs en älvsträcka med utgångspunkt från uppmätta älvsektioner
och en känd vattenföring. Därefter beräknas vattenytan vid andra högre
vattenföringar. Slutligen överförs de beräknade vattennivåerna till
grundkartan, där olika möjliga översvämmade markområden markeras
(Räddningsverket 2000a).
Produktionen av översvämningskartorna sker i tre moment:
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1. Beräkning av flöden I karteringarna beräknas 100- årsflödet fram med
hjälp av tidigare statistik medan det dimensionerande flödet beräknas
fram med en hydrologisk datamodell.
2. Beräkning av vattenstånd motsvarande de flödesberäkningar som har gjorts i
vattendraget. Beräkning av vattenstånd vid olika flöden längs vattendraget sker med en numerisk modell. Beskrivningen av vattendraget och
älvsträckan sker med hjälp av damm- och broritningar, vattendragets
egenskaper samt det omkringliggande landskapets topografi. Modellen
kalibreras in mot tidigare mätningar av vattenstånd och vattenföring.
3. Kartläggning av översvämmat område för den aktuella vattendragssträckan.
Kartläggningen av de områden för vattendragsträckan, som riskerar att
översvämmas, sker med hjälp av GIS. Vattenståndet längs hela vattendraget interpoleras fram utifrån de beräknade vattenståndshöjderna
samt en höjddatabank. Det är lantmäteriets rikstäckande digitala GSDhöjddata som används vid beskrivningen av topografin. Genom att
jämföra de nivåer som man har simulerat fram med nivåer i GSDhöjddata kan de översvämmade områdena räknas fram (Räddningsverket 2001a). Enligt uppgifter på SMHI: s hemsida krävs det en god
hydrologisk kunskap för att kunna uppskatta högsta möjliga flöden och
för att kunna göra goda prognoser för aktuella förhållanden. Riskzonkartor har även tagits fram för den kombinerade effekten av översvämning och dammbrott.
2.2.2 Tillförlitligheten
Översvämningskartorna bygger på Lantmäteriets rikstäckande höjddatabank och visar indikationer på vilka områden som kan drabbas av
översvämningar vid ett 100-årsflöde och ett högsta flöde. Kartorna kan
användas i skalområdet 1:100 000 till 1:50 000. Höjddatabanken har en
upplösning på 50 x 50 meter i plan och den geometriska noggrannheten
motsvarar ett medelfel på 2,5 m. I Västerås har SMHI genom en lokal
höjddatabas kunnat göra en jämförelse mellan den rikstäckande höjddatabanken och den lokala mer detaljerare höjddatabasen vilken har en
upplösning på 10 x 10 m i plan och en noggrannhet i höjd på 0,5 – 1,0
m. På de jämförande reliefkartor som tagits fram ser man att den lokala
höjddatabasen har en betydligt större detaljrikedom. I den lokala databasen kan man urskilja vägbankar, broar, trafikplatser mm, medan den
rikstäckande höjddatabasen ger en mer översiktlig bild av landskapet.
Det framgår också att överensstämmelsen mellan höjddatabaserna är
bäst i flacka områden, och sämst i kuperad terräng. SMHI ser den översiktliga översvämningskarteringen av Sverige som ett första steg som
bör följas av en mer detaljerad kartering för speciellt intressanta och
utsatta områden (Räddningsverket 2000d).
2.2.3 Användningen
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Översvämningskartorna är avsedda både för övergripande planering
av räddningstjänstens arbete före och under en akut situation och som
översiktligt underlag för kommunens översiktliga planering. De skall
även vara en hjälp vid tolkningen av de hydrologiska varningar och
prognoser som SMHI skickar ut. För räddningstjänsten kan översvämningskartorna vara ett hjälpmedel då en vattenföringsprognos direkt
kan översättas i en översvämningszon på kartan och lokala varningar
och evakueringsinsatser kan utföras (Räddningsverket 2001e).
Avseende fysisk planering är översvämningar en miljö- och riskfaktor
som ska redovisas i översiktsplanen. Redovisningen ska ge vägledning
för att förebygga eller minska miljöproblem och risker. För att förhindra
att bebyggelse i framtiden lokaliseras till översvämningshotade områden är det viktigt att det klaras ut redan i den kommunala översiktsplanen vilka områden som inte bör bebyggas med viss typ av bebyggelse. Särskild uppmärksamhet bör ägnas lokaliseringen av viktiga samhällsfunktioner. Exempelvis bör transformatorstationer, telestationer,
avloppsreningsverk etc. undvikas i översvämningshotade områden.
Det är dock inte alltid som man enbart förordar förbud. Ibland kan viss
mark bedömas vara olämplig för bebyggelse men kan genom förebyggande åtgärder skrivas in i planen som byggbar. Förstärkningar av
marken eller nivåhöjningar kan exempelvis innebära att marken kan
upplåtas (Räddningsverket 2000a). Enligt norska erfarenheter finns det
goda grunder till att inte arbeta för mycket med invallning av vattendrag, fördjupningar, uträtningar, säkringar mot skred etc. Detta förutom de stora kostnaderna framförallt av ekologiska skäl. Av hänsyn till
växt- och djurliv bör dessa ingrepp minimeras. Landskapsbilden påverkas också ofta negativt (Norges vassdrags- og energidirektorat
1999).
Svenska Kraftnät skriver i sin rapport Analys av översvämningarna under
sommaren och hösten 2000 samt vintern 2001: ”En generell slutsats av
händelserna år 2000 är att flera av de problem som uppstått skulle kunna ha undvikits, om bebyggelse och annan infrastruktur i högre grad
planerats med hänsyn till höga flöden och översvämningsrisker” Man
skriver vidare att det finns ett stort behov av beslutsunderlag för den
fysiska planeringen och nämner här Räddningsverkets översvämningskarteringar men påpekar att dessa måste användas på rätt sätt för att
komma den fysiska planeringen till del. ”Det är viktigt att frågan om
förvaltning, uppgradering och distribution av underlagsmaterialet
inom den översiktliga översvämningskarteringen får en långsiktig lösning” (Svenska Kraftnät 2000).
Översvämningskarteringar är ett viktigt underlag för den kommunala
fysiska planeringen när riskområden för översvämningar ska redovisas.
I huvudsak kan följande typer av riskreducerande åtgärder vidtas vid
planläggning:
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•
•
•

•

Lokalisering av bebyggelse och verksamhet till lämpliga områden
utifrån säkerhetsaspekter
Bestämmelser om skyddsavstånd mellan bebyggelse och verksamheter som medför olycksrisk
Bestämmelser om utformning och placering av byggnader, tomter
och övriga anläggningar, t.ex. inbördes placering av byggnader/funktioner på tomt, byggkonstruktion, byggnadshöjder och
byggnadsform.
Särskilda åtgärder t.ex. inlösen av fastigheter

Eftersom översvämningskarteringarna är översiktliga passar de bäst att
användas vid den översiktliga planeringen när det gäller fysisk planering. Karteringen för en vattendragsträcka ger visserligen information
om eventuella översvämningsproblem i samhällen samt känsliga lägen
för t.ex. vägar och järnvägar. Men dessa uppgifter är inte användbara
vid detaljplanering. Räddningsverket skriver: ”Om kommunen eller
annan myndighet avser att detaljplanera inom översvämningszonerna,
eller behöver underlag för byggnation i eller nära vattendraget, krävs
bättre och mer detaljerade beräkningar av vattenstånd och en mer noggrann beskrivning av topografin i området, till exempel noggrannare
höjddata samt nivåer på vägbanor och vallar” (Räddningsverket 2001a).

2.2.4 Aktuellt läge inom projektet
Allt som allt kommer ca 1000 mil vattendrag över hela Sverige att karteras. Hittills har ca 40% färdigställts (mars 2002). Ca 1000 km håller på
att karteras och återstoden kommer att bli färdigt inom de närmaste
åren. SMHI har hittills på uppdrag av Räddningsverket utfört karteringarna. Arbetet påbörjades 1998 och är planerat som ett femårsprojekt.
Ca hälften av de tillfrågade kommunerna i Boverkets enkät uppger i
sina svar, att man har tillgång till översvämningskarteringar för de
översvämningshotade områdena i kommunerna. Samtidigt har man
åsikter om hur dessa ska kunna förbättras. Man anser t.ex. att karteringen är för grov och översiktlig och att det behövs en mer detaljerad
höjdangivelse i karteringen. Man uppger även att mindre översvämningsdrabbade vattendrag behöver karteras. (Se bilaga 5)
Då samtliga kommuner tycker att det hittills har saknats underlagsmaterial till redovisningen av översvämningsområdena i översiktsplanen
är man nu tacksam för att karteringsarbetet har påbörjats och att man
nu får en bättre överblick över de hotade områdena som kan inleda arbetet med att redovisa denna riskfråga.
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Bild 5. Karta över hur långt man hunnit med de översiktliga översvämningskarteringarna. Källa: Räddningsverket.
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2.3 Redovisning av riskområdet översvämning i
översiktsplanen enligt lagstiftning och rekommendationer
Tre lagar som berör redovisningen av översvämningsområdena i översiktsplanen redogörs för här. Det är Plan- och bygglagen, Miljöbalken
och Räddningstjänstlagen.

2.3.1 Vad säger Plan- och bygglagen?
Kommunerna ska sammanfattningsvis enligt Plan- och bygglagen
och enligt Boverkets rekommendationer i översiktsplanen:
skapa en god och hållbar livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.
tydligt redovisa innebörd och konsekvens vid riskredovisning så att alla ska kunna uppfatta planens innebörd lika enligt lagändringen i PBL 1996.
ta hänsyn till intilliggande kommuner vid redovisningen av översvämningsområdena.
så långt som möjligt slutgiltigt avgöra frågor om riskfrågan översvämning i samband
med detaljplan eller områdesbestämmelse för att undvika att länsstyrelsen måste gå in i
efterhand.
tydligt redovisa översvämningsområdena, med rekommendationer i översiktsplanen,
vilket underlättar efterföljande planering.
Länsstyrelsen är skyldig att tillhandahålla underlag till kommunernas översvämningsredovisning, samt ge råd i denna fråga.

Plan- och bygglagen (PBL) som infördes 1987 innehåller bestämmelser
om planläggning av mark och vatten och om byggande. Lagen syftar
till att skapa en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i
dagens samhälle och för kommande generationer. Varje kommun skall
upprätta en översiktsplan vilken skall fylla tre viktiga funktioner i kommunen. Den skall fungera som en vision för kommunens framtida utveckling, som vägledning för kommunen och andra myndigheters beslut
och som ett instrument för dialogen mellan stat och kommun beträffande de
allmänna intressenas (riksintressenas) innehåll och avgränsning.
Miljö- och riskfrågor har efter lagändringen 1996 i Plan- och bygglagen,
liksom övrigt obligatoriskt innehåll i översiktsplanen, utvidgats och
förtydligats. Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska tydligt
kunna utläsas utan svårigheter. Alla som läser planen, allmänhet, beslutsfattare och myndigheter skall tydligt kunna uppfatta innebörden
av planen på ett riktigt och likartat sätt. Redovisningar av konsekvenserna fyller viktiga funktioner under hela planeringsprocessen. Konsekvensanalyser bör utvecklas stegvis under planeringen och redovisas i
underlaget för fullmäktiges beslut att anta översiktsplanen. Vid han-
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tering av riskfaktorer handlar bedömningarna både om sannolikheten
för och konsekvenserna av icke önskvärda händelser. (Boverket 1996a).
I Plan- och bygglagen berörs riskfrågan översvämning även av att man i
översiktsplanen ska ta hänsyn till hur den egna kommunens riskfaktorer påverkar de intilliggande kommunerna. Bebyggelse skall lokaliseras
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och
övrigas hälsa. Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av skydd mot olyckhändelser. Under samrådet skall länsstyrelsen särskilt ta till vara och
samordna statens intressen och tillhandahålla underlag för kommunens
bedömningar och ge råd i fråga om sådana miljö- och riskfaktorer som
bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden.
Länsstyrelsen kan pröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan befaras att
beslutet innebär att bebyggelse annars blir olämplig på grund av risker
för de boendes och övrigas hälsa eller på grund av olyckshändelser.
Enligt PBL bör frågor om hälsa och säkerhet så långt som möjligt vara
slutligt avgjorda i samband med detaljplaneläggningen. Kommunen är
skyldig att i samband med lämplighetsprövningen iaktta att besluten
bygger på tillräcklig grund för att på det sättet undvika ingripanden i
efterhand.
När det gäller underlag till översiktsplanens riskredovisning krävs det
att redovisningen bygger på ett underlag som är anpassat till den fysiska planeringen. Det karaktäriseras av att planen innehåller eller hänvisar till sammanställda basfakta som kan kopplas till det aktuella ämne
som redovisas i översiktsplanen. Planeringsunderlaget redovisas oftast
på karta, som visar utbredningen av en viss företeelse. Det är först i
översiktsplanen som kommunen gör sin värdering av de allmänna intressena. Även om planeringsunderlaget innehåller mål och ställningstaganden för enstaka intressen görs den slutliga avvägningen i översiktsplanen. Det är viktigt att dessa mål- och ställningstaganden, som
har betydelse för bedömningen i planen, kommenteras i översiktsplanen. Det bör tydligt framgå vilket planeringsunderlag som har legat till
grund för översiktsplanen. Detta kan redovisas efter varje avsnitt eller
som en bilaga sist i planen.
Statliga myndigheter kan inte ställa krav på vilka faktorer som kommunerna väljer att redovisa i sina översiktsplaner när det gäller miljöoch riskfaktorer, däremot kan de bidra med underlag och synpunkter
(Boverket1996a).
En översiktsplan som tar hänsyn till miljö- och riskfaktorer ger möjlighet att ange lämpligaste lokalisering och fysiska struktur för olika anläggningar och verksamheter. Den kan även ange markanvändningsoch bebyggelsereglerande bestämmelser, samt beskriva komplexa sam-
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band och tydliggöra effekter av olika handlingsalternativ (Boverket
1996b).
Genom de riskfaktorer som kommunen väljer att redovisa markeras att
de angivna områdena kräver särskild uppmärksamhet i fortsatt planering. Ställningstaganden och rekommendationer behövs. Dessa kan
t.ex. gälla lokalisering och utformning av bebyggelse och andra anläggningar för att undvika störningar, krav på förebyggande åtgärder, eller
rekommendationer som ger utgångspunkter för miljökonsekvensbeskrivningar. Om redovisningen är så tydlig som möjligt i översiktsplanen underlättas efterföljande detaljplanering.
Nyckelfrågor när det gäller riskfaktorer är:
• Vilka risker behöver analyseras inför arbetet med en ny översiktsplan för kommunen?
• Beträffande ras-, skred-, och översvämningsrisker: hur ska man avgränsa de mest riskabla områdena och vilka bebyggelserestriktioner
bör tillämpas?
• Vilka förutsättningar finns att minska konsekvenserna av en olycka?
För områden med plötsligt uppträdande händelser som kan få stora
konsekvenser för människor miljö och egendom (som översvämningar
kan få), har Boverket, Räddningsverket och ÖCB utarbetat rekommendationer för hantering i bl.a. översiktsplaneringen (Boverket 1996b)
I ”Boken om översiktsplan del III” (Boverket1996b) skriver man om att
man för översvämningshotade områden kan ange riskzoner (t.ex. gränsen för högsta tänkbara flöde och det s k 100 -årsflödet). Boverket skriver vidare att för dessa områden formuleras sedan restriktioner för nytillkommande bebyggelse och åtgärdsprogram som rör befintlig bebyggelse och infrastrukturanläggningar.
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2.3.2 Vad säger Miljöbalken?
Kommunerna ska enligt Miljöbalken och enligt Boverkets och
Räddningsverkets rekommendationer i arbetet med att i översiktsplanen redovisa riskområdet översvämning:
verka för en god hälsa, miljö och hållbar utveckling.
beakta Miljöbalkens hänsynsregler
genom en noggrann redovisning av översvämningsrisken i översiktsplanen ge vägledning till detaljplaneringen och till en eventuell MKB.
låta arbetet med MKB följa hela planprocessen, från start i översiktsplanen och successiv till konkretisering under färdigställandet av detaljplanen.

Länsstyrelsen är skyldig att på begäran tillhandahålla sådant planeringsunderlag åt kommuner och myndigheter att de kan tillämpa Miljöbalken samt göra miljökonsekvensbeskrivningar.
Miljöbalken som trädde i kraft 1999 ersätter 15 tidigare lagar, däribland
Naturresurslagen, Naturvårdslagen och Vattenlagen. Miljöbalken skall
främja att en hållbar utveckling uppnås, där nuvarande och kommande
generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Balken består av fem delmål som ska tillämpas så att :
1. Människors hälsa och miljö s skyddas mot alla skador och olägenheter
2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas
3. Den biologiska mångfalden bevaras
4. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god
hushållning tryggas
5. Återanvändning, återvinning och hushållning av material, råvaror
och energi främjas
(Miljöbalksutbildningen 1998)
Uppförande och förändringar av dammar och andra vattenföretag i
våra vattendrag och sjöar regleras i Miljöbalken. För nämnda åtgärder
krävs tillstånd, men dessa tillståndsregler är av mer allmän karaktär
med avsikten att möjliggöra en samlad bedömning av ett vattenföretags
lämplighet, från bl. a allmänna planerings- och samhällsekonomiska
synpunkter. De flesta dammar tål en viss överdämning över den i vattendomen fastlagda dämningsgränsen. Överdämning får enligt Miljöbalken utnyttjas tillfälligt i nödlägen. Regleringar av dammar ska inte
tillåtas inverka mera på de naturliga förhållandena än som är för att
säkerställa kraftproduktionen. En vattenanläggning ska underhållas så
att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena. Skyldigheten vilar på vattenanläggningens ägare (Räddningsverket 1995).
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De nationella miljökvalitetsmålen, som är 15 till antalet, är inte formellt
kopplade till Mljöbalken men kommer att bli tolkningsstöd vid avvägningar och bedömningar. Räddningsverket har tagit fram fem sektorsmål med koppling till ett antal olyckstyper utifrån påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen. Att minska konsekvenserna av ras, skred
och översvämningar är ett av målen. Räddningsverket kopplar i en
principskiss ihop nedanstående mål med översvämningsolyckor men
man skriver också att verkligheten är mer komplex i flera fall.
2. Grundvatten av god kvalitet
3. Levande sjöar och vattendrag
4. Myllrande våtmarker
11.God bebyggd miljö
12.Giftfri miljö
(Räddningsverket 2001d).
De allmänna hänsynsreglerna som finns i Miljöbalken visar på hur
verksamheter skall bedrivas och åtgärder utföras så att skador på människors hälsa och miljö undviks. Samtidigt skall en god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas.
Följande hänsynsregler bör kunna kopplas samman med redovisningen
av riskområdet översvämning i översiktsplanen:
1. kunskapsprincipen – tänk efter före
2. lokaliseringsprincipen – försöka välja bästa plats för åtgärder, så att
skador minimeras
3. försiktighetsprincipen – visa hänsyn redan när skada kan anas
Miljöbalkens 6:e kapitel handlar om miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Det är en handling som upprättas av verksamhetsutövaren före
en ansökan och som skall ingå i denna. Syftet med MKB är att identifiera och beskriva effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan få
på människor, djur, växter, mark, luft, klimat, landskap och kulturmiljön och i förhållande till samhälleliga intressen; på hushållningen med
mark, vatten och den för den fysiska miljön i övrigt samt på annan hushållning med material, råvaror och energi. Dessutom skall samspelet
mellan dessa faktorer ge underlag för en samlad bedömning av verksamhetens eller åtgärdens påverkan på människors hälsa och miljön.
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Följande stycken i Miljöbalkens 6:e kapitel kan kopplas till översvämningsfrågors redovisning:
•

Varje myndighet som skall tillämpa miljöbalken skall se till att
sådana planer enligt plan- och bygglagen och sådant planeringsunderlag som behövs för att belysa frågor om hushållning med
mark och vatten finns tillgängliga i målet eller ärendet. Om
myndigheten begär det, är kommunen skyldig att tillhandahålla
planer enligt plan- och bygglagen samt planeringsunderlaget till
dessa

•

Länsstyrelsen skall ställa samman utredningar, program och annat planeringsunderlag som har betydelse för hushållningen
med mark och vatten i länet och som finns hos statliga myndigheter. Länsstyrelsen är skyldig att på begäran tillhandahålla sådant planeringsunderlag åt kommuner och myndigheter som
skall tillämpa denna balk samt åt den som är skyldig att upprätta
en miljökonsekvensbeskrivning

(Lerman 1999).
MKB kan också upprättas i vissa situationer när detaljplaner ska göras,
d.v.s. MKB krävs om planens genomförande innebär betydande påverkan på miljön. Vad som är väsentligt att ta upp i en MKB för en detaljplan beror bl.a. på vilken typ av förändring som följer av planen, direkt
och indirekt, vad och vilka som berörs av förändringarna, samt vad
allmänheten är orolig för och anser angeläget (Länsstyrelsen i Skåne län
2001).
Om man redan i översiktsplanen noggrant har redovisat kommunens
risker och dess konsekvenser, kan i vissa fall översiktsplanen eller en
fördjupning av översiktsplanen användas i stället för en särskild programfas i en eventuell detaljplanering (Boverket1997a).
Att arbetet med MKB bör vara med från början i en planeringsprocess
betonas ofta ute i verksamheten. Detta framkom på ett seminarium
”Hälsa och säkerhet i MKB” som Räddningsverket och Socialstyrelsen
arrangerade i november 2001. Per-Eric Ebbeståhl från Malmö Brandkår
talade på seminariet: ”Redan vid det första samrådet måste man vara
med. Ofta kommer säkerhetsfrågorna in först vid remissförfarandet.
Det är alldeles för sent. Man måste arbeta med riskhänsyn i hela planprocessen, från översiktsplan till bygglov. Det är viktigt att riskfrågorna
och MKB integreras hela vägen” (Ebbeståhl 2001).
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2.3.3 Vad säger Räddningstjänstlagen?
Kommunerna ska enligt Räddningstjänstlagen och enligt Räddningsverkets rekommendationer:
låta länsstyrelsen enligt Räddningstjänstlagen ta över ansvaret för räddningstjänsten om
det krävs omfattande insatser. Det är länsstyrelsens skyldighet att planera för ett eventuellt övertagande. Räddningstjänstlagen § 33.
ansvara för att räddningsinsatserna genomförs på ett effektivt sätt genom Räddningskåren enligt Räddningstjänstlagen § 4.
se till att det finns en aktuell räddningstjänstplan (Räddningstjänstlagen §21) som skall
upplysa om de särskilda risker som finns i kommunen. Denna ska bl.a. innehålla uppgifter om räddningstjänstens organisation, varningssystem, insatstider till kommunens
olika delar och anläggningar och uppgifter om hur allmänheten varnas och informeras
vid allvarliga olyckshändelser.
Räddningsverket ska tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap Miljöbalken
och Plan- och bygglagen. Verkets mål är att integrera säkerhetsmedvetande inom alla
samhällsområden (Boverket 2001)

Räddningstjänstlagen innehåller föreskrifter om hur samhällets räddningstjänst skall organiseras och bedrivas samt bestämmelser om
olycks- och skadeförebyggande åtgärder, om sanering efter utsläpp av
hälsoskadliga ämnen, samt om rättigheter och skyldigheter för enskilda. Till olyckshändelser räknas plötsligt inträffade händelser som orsakar eller kan orsaka (inom närstående tid) stor skada på människor,
egendom eller miljö. Översvämningar är ett exempel på en sådan
olyckshändelse. För att kravet som olyckshändelse skall uppfyllas, innebär det att olyckan ska ha uppkommit plötsligt. Således räknas inte
långsamma och ständigt pågående skeenden såsom sättningar i byggnader eller jorderosioner som olyckshändelser.
I den kommunala räddningstjänsten utser kommunens räddningschef
en räddningsledare. Denna ansvarar för att information samordnas och
att tillräcklig och korrekt information lämnas. I varje kommun skall det
finnas en aktuell räddningstjänstplan. Dess syfte är bland annat att fungera som information till allmänheten om kommunens räddningstjänst
och upplysa om de särskilda risker som finns i kommunen (Räddningsverket 1995).
Om det behövs omfattande räddningsinsatser i en drabbad kommun
kan länsstyrelsen enligt Räddningstjänstlagen ta över ansvaret för
räddningstjänsten. Det är länsstyrelsens skyldighet att planera för ett
eventuellt övertagande och att utse en räddningsledare.
Räddningsverket är en central myndighet som förvaltar frågor om
olycks- och skadeförebyggande åtgärder enligt räddningstjänstlagen.
Verket ska tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3-5 kap Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Verkets långsiktiga mål är att risk-

38

hantering och säkerhetsmedvetande ska integreras som en naturlig del
inom alla samhällsområden (Boverket 2001).

2.4 Planer och analyser
Angående underlagsmaterial till översvämningsredovisning i
översiktsplanen
Riskanalyser och andra planeringsunderlag är instrument för att i ett tidigt skede finna
lösningar som undviker samhällsskador.
Man skiljer på det underlag som kommunerna själva tar fram, och det underlag som
kommer från central och regional nivå. Det senare är det kommunernas eget ansvar att
själva bearbeta om det behövs
Det är kommunens ansvar att bedöma om en kommunal riskanalys skall göras.
Kommunala riskanalyser bör utarbetas som underlag för såväl översikts- som detaljplanering och kopplas till eventuella miljökonsekvensbeskrivningar.
En riskanalysgrupp är viktigt att bilda. Denna kan bestå av representanter för förvaltningar med ansvar för fysisk planering, stadsbyggnad, gatuväsende, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst samt teknisk försörjning.
För att kunna göra en riskanalys finns det behov av experter på säkerhetsfrågor. Dessa
medverkar i de särskilda samrådsgrupper som bildas när riskanalysen ska tas fram. Två
nyckelord är fantasi och långsiktighet.
En tydlig konsekvensbeskrivning underlättar tillämpningen och ökar förståelsen av
kommunens planförslag.
Vid bedömning av en olyckas möjliga konsekvenser måste man ta hänsyn till synergieffekten, d.v.s. att flera små händelser var för sig kan bli betydelsefulla om de sker samtidigt.

2.4.1 Allmänt om planer och analyser som fungerar som underlagsmaterial till översvämningsredovisning i översiktsplanen
Planlagstiftningen i både PBL, Miljöbalken och Räddningstjänstlagen
ger stöd för förebyggande insatser som syftar till att minska riskerna i
samhället. Riskanalyser, strategiska miljöbedömningar och miljökonsekvensbedömningar är instrument för att i ett tidigt skede finna lösningar som undviker samhällsskador. Riskanalyser upprättas där det
finns risk för skador på befolkning, miljö och bebyggelse. Resultatet ger
underlag för beslut om åtgärder för att minska riskerna.
Det finns två skilda slag av underlag. Dels det underlag som kommunerna själva tar fram, och dels det underlag som kommer från central
och regional nivå. Det senare underlaget kan tolkas och bearbetas av
kommunerna (Boverket 1996a). Översvämningskarteringarna är ett av
de senare underlagen och Räddningsverket framhäver att det är kom39

munernas eget ansvar att själva bearbeta detta om det behövs (Näslund- Landenmark).
Det är kommunens ansvar att i översiktsplanen redovisa miljö- och
riskfaktorer, samt att utföra riskanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar. Många kommuner har särskilda grupper för riskhantering med representanter för förvaltningar med ansvar för fysisk planering, stadsbyggnad, gatuväsende, miljö- och hälsoskydd, räddningstjänst samt teknisk försörjning (Boverket 1996a).
I Malmö kommun har exempelvis räddningstjänsten, under två och ett
halvt års tid ingått i en riskhanteringsgrupp. Här sitter även stadsbyggnadskontoret, gatukontoret, miljökontoret, fastighetskontoret och vattenverket med (Ebbeståhl 2001).”Här har vi ett mycket brett perspektiv
och många kontakter kan knytas. Man använder sig av gemensamma
GIS- kartor för att lättare kunna ta del av varandras arbete” (Ebbeståhl
2001)
Kommunerna beslutar självständigt i plan- och lovärenden enligt det
kommunala planmonopolet. Beslut kan dock överprövas av länsstyrelsen och regeringen samt domstolarna när det gäller lovärenden (Boverket 1996a).Den plan som kommunen är skyldig att upprätta som rör
riskfrågor är räddningstjänstplan. Men denna plan är mer allmänt hållen och går inte så djupt in på de olika riskfrågorna. Numera är kommunerna , som nämnts tidigare, även i ÖP skyldiga att redovisa riskfaktorerna.
2.4.2 Riskanalys
Riskhänsyn, d.v.s. hänsyn till hälsa och säkerhet, skall tas i den fysiska
planeringen på alla nivåer. Kommunala riskanalyser bör utarbetas som
underlag för såväl översikts- som detaljplanering och kopplas till miljökonsekvensbeskrivningar. Det är däremot ännu inte något uttalat krav
på att kommunerna måste göra en riskanalys. Ny lagstiftning inom
Räddningstjänstlagen håller dock nu på att arbeta fram ett kommunalt
handlingsprogram om krav på riskanalys (Strömgren 2002).
Den kommunala riskanalysen bygger på riskinventeringar och används
t.ex. för att belysa risker i kommunen och tillförlitligheten i den tekniska försörjningen. Riskinventering utgör en kommunal kunskapskälla
om risker och kan användas som underlag för bl. a. fysisk planering,
miljöplaner, Agenda 21- arbete, räddningstjänstplan, trafikplaner, beredskapsplaner etc. Riskinventeringen utgör ett underlag för redovisningen av miljö- och riskfaktorer i kommunens översiktsplan (ÖCB
1997a).En kommunal riskanalys bör utformas så att den underlättar
arbetet med att göra en lämplighetsbedömning av förändringar i markanvändning, bebyggelse och infrastruktur. Man skall lätt kunna se en
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koppling till kommunens planer i översiktsplanen genom att studera
riskanalysen (Boverket 1996b).
Riskhanteringsområdet syftar till att behandla och utveckla de åtgärder
som vidtas innan det akuta olycksskedet samt till att systematisera och
analysera erfarenheter från inträffade olyckor och tillbud. Även riskfrågors behandling i den demokratiska samhällsprocessen ingår i området
(Räddningsverket 2001e).Riskhanteringsprocessen avser hela det
olycksförebyggande och skadebegränsande arbetet. Processen innehåller flera delar: Mål/avgränsningar, inventering, analys, värdering, vidta
säkerhetsåtgärder samt uppföljning.
Riskanalysen svarar på frågorna:
Hur sannolik är en viss skade- eller olyckshändelse?
Vilka konsekvenser för människor, miljö och egendom skulle händelsen
kunna få (Räddningsverket 2001d).
För att förklara riskanalysen mer ingående kan man ställa nedanstående frågor. Var och en fråga är ett moment i riskanalysen:
Vari består risken? - Riskidentifiering
Hur stor är risken? - Riskbestämning
Är risken acceptabel? - Riskvärdering
Hur informerar man om risken? - Riskkommunikation
Hur skall risken åtgärdas? - Riskåtgärder
Hur skall risken kontrolleras? - Riskkontroll
Hur uppfattar man risken? – Riskuppfattning
(ÖCB 1997b)
För att kunna göra riskanalyser ute i kommunerna behövs experter på
säkerhetsfrågor. För att arbeta med dessa frågor är det lämpligt att särskilda samrådsgrupper bildas när riskanalysen tas fram. Det är viktigt
att riskinventeringen som föregår riskanalysen är detaljerad och noggrant utförd. På ett seminarium om hälsa och säkerhet i MKB talades
det om två nyckelord vid riskinventeringen: fantasi och långsiktighet.
”Det går inte att komma efteråt och säga: Det hade jag ingen aning om.
Man bör kunna ställa krav på riskanalyser med stöd av lagstiftningen”
(Strömgren 2001).
Riskanalysen kan leda till åtgärder i den fysiska planeringen t.ex. källarlösa hus och skyddsvallar för översvämningsområden. Länsstyrelsen
bör uppmärksamma kommunerna om värdet av att upprätta riskanalyser och ta till vara all sakkunskap som finns inom både kommunen och
länsstyrelsen. Riskanalyserna ska vara planeringsinriktade. Riskanalyser kan utgöra underlag för kommunens räddningstjänstplan. För
Räddningsverket är riskanalyser en del i kommunens totala säkerhetsarbete. Riskanalysen är ett planerings- och beslutsunderlag i den fysiska
planeringen. Det är därför viktigt att möjliga åtgärder integreras i analysen (Boverket 2000b).

41

Riskinventeringen bör, vilket redan nämnts, vara underlag till annan
verksamhet i samhällsplaneringen, t.ex. räddningstjänstplan, eller översiktsplan. Den kan även vara en bas för utbyte om riskinformation
mellan kommunerna. Redovisningen av riskerna i ÖP bör grundas på
riskinventeringen. Riskredovisningen i ÖP ligger sedan till grund för
detaljplan och den MKB som skall tas fram i vissa sammanhang (Räddningsverket 1997b).
I Räddningsverkets rapport ”Forskning och utredning 1997, Riskhänsyn i storskalig fysisk planering” konstateras att det är viktigt med kunskapen kring riskanalyser i den fysiska planeringen. Man skriver också
att det tyvärr har visat sig svårt att etablera en god riskhantering i samhällsplaneringen. Orsakerna härtill är bl. a. att få olyckor händer och att
ingen vill betala för riskanalys och åtgärder (Räddningsverket 2001e).
Det är ju positivt att det inträffar få olyckor men detta borde inte vara
orsak till en minskad riskhantering (författarens anmärkning)
2.4.3 Konsekvensanalys
Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska tydligt kunna utläsas.
Tydlighetskravet följs upp genom att konsekvenserna av planförslaget
måste redovisas vid samråden och i planbeskrivningen. Konsekvenserna ska finnas med vid utställning och fogas till planen. Det är viktigt att
berörda myndigheter, kommuninvånare m.fl. tidigt tar del av planens
konsekvenser. En tydlig konsekvensbeskrivning kan också underlätta
tillämpningen och öka förståelsen av kommunens planförslag. Ju tydligare konsekvenserna redovisas i översiktsplanen ju enklare blir det att
göra en miljökonsekvensbeskrivning inför efterföljande beslut enligt
olika lagar. Det är kommunen som bestämmer inriktning och omfattning av konsekvensanalysen. Man måste planera för vad ett ingrepp
eller påverkan på sikt kan få för betydelse. Även små förändringar kan
medföra miljömässiga, sociala och samhällsekonomiska konsekvenser.
Ibland kan det vara önskvärt att göra en samlad översiktlig analys av
hela planförslaget för att lättare kunna få en helhetsbild (Boverket
1996a).
Vid bedömning av en olyckas konsekvenser måste man ta hänsyn till
synergieffekten, d.v.s. att flera små händelser var för sig kan bli betydelsefulla om de sker samtidigt. Att bedöma konsekvenser anses ofta
svårt eftersom olika aktörer kan värdera effekterna olika. Därför är det
viktigt att de diskuteras utförligt (Räddningsverket 2001 d).
2.4.4 Övriga underlag
Tidigare har det inte funnits så mycket underlag och information som
varit kopplade till översvämningsfrågan. Det är först under de senaste
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åren dessa har börjat publiceras. Flera centrala verk har givit ut publikationer i ämnet. Förutom Boverkets studie Översvämningsfrågor i översiktsplaneringen kan som exempel nämnas Boverkets skrifter om riskhantering i den fysiska planeringen, SMHI:s hydrologiska rapporter,
Lantmäteriverkets rapportering om SAM-GIS projekt, och givetvis
Räddningsverkets pågående översvämningskarteringar.
Svenska Kraftnäts rådgivande organ Dammsäkerhetsrådet har i oktober
2001 kommit ut med en analys av översvämningarna under detta och
föregående år. Rapporten beskriver orsakssammanhang där bland annat den fysiska planeringen ingår. Man skriver i rapporten att den fysiska planeringen är mycket betydelsefull och bör beaktas för att minska översvämningsrisken. SMHI har i juli 2000 publicerat en rapport där
hydrologiska förhållanden, skador, räddningsåtgärder och problem vid
dammar beskrivs. Här går man igenom de stora älvarna och deras avrinningsområden.
Övriga underlag är de dokumentationer av översvämningar och deras
hantering som finns inom regionerna och i kommunerna.

2.5 Planering för ett ”robust” och hållbart samhälle i översiktsplanens redovisning av översvämningsrisken
2.5.1 Begreppet ”robust” och hållbart samhälle
Vi lever i ett samhälle, där vi människor, djur och miljö runt omkring
oss ständigt utsätts för katastrofer, hot och risker. Detta gäller både naturkatastrofer (t ex stormar, översvämningar och skogsbränder), krig,
massflykt av asyl- och hjälpsökande, terrorism, sabotage och miljöhot.
Naturkatastroferna kan i sin tur sättas i samband med försurning, övergödning, miljögifter i mark, ozonuttunning och en ökad växthuseffekt.
Med ett ”robust” samhälle menas att det är motståndskraftigt mot yttre
och inre påfrestningar, samt att det är mindre sårbart inför svåra och
oväntade störningar i vårt samhälle. Det innebär också att det är bättre
förberett att klara av svåra situationer.
Det hushållar med naturens resurser, det ger alla möjlighet att medverka i samhällets framtida planering, och det utvecklar en teknik och bebyggelse som är anpassad till människan och naturen (ÖCB 1997a). Erik
Wirén skriver i Planering för säkerhets skull: ”Robusthet är praktiskt, rationellt och samhällsekonomiskt berättigat, samt att det i ett nödläge
kan visa sig vara ett villkor för samhällets överlevnad” (Wirén 1998)

2.5.2 Helhetssynen i planarbetet
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Idag finns det en större ambition än tidigare hos de flesta kommuner att
anlägga ett helhetsperspektiv utifrån synen att en stad är mer än sina
hus och sina fysiska strukturer. En bredare syn på planering har vuxit
fram. Men det krävs en vilja och förmåga att samarbeta över sektorsgränser så att sociala, kulturella, ekonomiska och ekologiska aspekter
beaktas. Det är viktigt att de olika allmänna intressena och inte minst
riskfaktorerna, identifieras och tydliggörs i varje enskild planeringssituation.
Helhetssyn kräver en bred samverkan och delaktighet. Samverkan
måste ske mellan de olika planeringsnivåer och samarbete måste ske
såväl inom den kommunala organisationen som mellan företag, medborgare och intresseorganisationer. Ett sådant samarbete ger möjlighet
till samordning i planeringens och genomförandets olika skeden. Detta
är viktigt för att förhindra att goda intentioner i ett led av processen
motverkas i andra led. (Boverket och Naturvårdsverket 2000a).
Det pågår arbete inom EU att ta fram ett direktiv för Strategiska miljöbedömningar (SMB). Troligen kommer direktivet att medföra mer preciserade regler för konsekvensanalyser i den kommunala översiktsplaneringen och även för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för detaljplaner. Direktivet (2001/42/EG) som har tagits fram av Europaparlamentet och Europeiska Gemenskapens råd säger bland annat att en
miljöbedömning skall göras för alla planer och program som utarbetas
för fysisk planering eller markanvändning och att förutsättningarna
skall anges för kommande tillstånd. Miljöbedömningen innefattar utarbetande av en miljörapport, genomförande av samråd, beaktande av
miljörapporten, och resultaten av samrådet i beslutsprocessen samt bestämmelsen om information om beslutet. Syftet med direktivet är att
integrera miljöaspekter i utarbetandet och antagandet av planer och
program för att främja en hållbar utveckling. Direktivet beräknas att
antagas år 2004 (EU 2002, dokument 301L0042 ).
Översiktsplanens uppgift är att med tolkningsföreträde visa vad som är
god mark- och vattenanvändning. Denna tillför också kommunen en
viktig beslutsfunktion: att samordna ett stort antal beslutsfattare. Översiktsplanen ska nämligen användas som beslutsunderlag för samtliga
som tillämpar 3 och 4 kapitlen i Miljöbalken.
Den fysiska planeringens betydelse i miljöarbetet betonades starkt i förarbetena till Miljöbalken. Balken ska i idealfallet hantera projekt inom
de gränser som en aktiv fysisk planering stakat ut. Miljölagstiftningen
och planlagstiftningen främjar, när de tillämpas tillsammans, de bästa
helhetsresultaten i samhällsutvecklingen. Bilden av samhället som en
helhet med institutioner och nätverk som alla måste fungera, både i
fredssamhället och i en krissituation, har vuxit fram (Boverket och Naturvårdsverket2000a).
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Samhället i sin helhet, d.v.s. myndigheter på alla nivåer, organisationer
och enskilda, skall engageras i arbetet för det robusta samhället. En
grundläggande förutsättning för ett stabilt samhälle är kunskap och
insikt hos alla dem som är involverade i allmänna verksamheter och
förändringsprocesser. Om ett säkerhetstänkande finns med i planering
och tidiga beslut finns stora möjligheter att finna såväl tekniskt som
ekonomiskt fördelaktiga lösningar (ÖCB 1995).
Räddningsverket skriver i skriften Riskinventering i ett samhällsperspektiv,
Processen att det är av stor vikt att riskhanteringen bedrivs på en lokal
nivå, och att helheten då det gäller arbetet med riskhanteringen kan ses
som en mognadsprocess utifrån komponenterna kunskap, organisation
och mål. Detta leder i sin tur till det kontinuerliga arbetet då även komponenterna resurser, förankring och kvalitet har kommit till. Processen
består av aktiviteter för såväl planering, genomförande, kontroll, utvärdering och förbättringar (Räddningsverket 1997a).

2.5.3 Samordning mellan olika instanser
En planering där det handlar om att lösa komplexa planeringsproblem,
förutsätter delaktighet och samverkan. Alla medborgare har rätt till information, delaktighet och inflytande. Medborgarnas kunskap är en
resurs som är viktig att utnyttja i planeringen. Trots ändrade attityder
och nya förhållningssätt saknar dock de flesta kommuner strategier för
hur dialogen mellan kommunen och allmänheten ska föras. Att involvera organisationer och näringsliv i planeringen är väsentligt att utveckla. Det finns även behov av att utveckla mellankommunal samverkan (Boverket 2000a).
Länsstyrelsens formella roll är att tillhandahålla planeringsunderlag åt
kommunerna, delta i tidiga samråd, och att i översiktsplanens granskningsyttrande yttra sig om bl.a. hur kommunerna har redovisat hälsa
och säkerhet. Det behövs bättre samsyn när det gäller fysisk planering.
Kommunerna ska vara styrande för användningen av riskanalyser i den
fysiska planeringen. Centrala myndigheter har utvecklat riskanalyser
utifrån sina ansvarsområden. Boverket har en samordningsroll av dessa. Länsstyrelsen skall se till att kommunerna har tillgång till planeringsunderlag som finns hos statliga myndigheter (Boverket 2000b).
När det gäller översvämningsfrågan är det många olika instanser som
är inblandade och det är viktigt att samordning sker mellan alla berörda parter. På intiativ av Räddningsverket har man t.ex. inom Dalälvens
vattenregleringsförbund och i södra Norrland en regional samordningsgrupp organiserats kring Vattenregleringsföretagen för de stora
älvarna. Huvudkontor och ”Älvcentral” finns i Östersund. Gruppens
uppgift är att förbereda och planera hur man ska samordna ett lednings- och informationsarbete vid en översvämningssituation. Man
träffas två gånger om året för att diskutera aktuella frågor om dammsä45

kerhet och höga flöden. Som komplement till samordningsgruppen har
man för varje ingående älv bildat så kallade ”älvgrupper”. Här finns
representanter från kommuner, länsstyrelser, dammägare och vattenreglerare. Syftet med älvgrupperna är att skapa en helhetssyn av älvsträckan och ge intressenterna en allmän älvkunskap för att man bättre
ska kunna samarbeta i en krissituation (Räddningsverket 2000a).

2.6 Redovisningen av översvämningsrisken i
översiktsplanen
2.6.1 Planerarkompetens
En ökad delaktighet och samverkan i planeringen ställer krav på planerarkompetensen. Vid en dialogbaserad planering behövs det planerare
som kan vara både lyssnare, pedagoger och processtödjare. Även planerarnas verktygslåda behöver utvecklas. Det handlar exempelvis om
verktyg/metoder som konsekvensanalys, backcasting, scenarioteknik,
och GIS (Geografiska Informations System).I den nya planerarrollen
ingår även i högre grad än tidigare att kunna samarbeta och att väga
samman alla de olika aspekter som ingår i en hållbar utveckling. Det
kräver förmåga att förhandla med respekt för både den aktuella frågan
och för de inblandade personerna (Boverket 2000a).
En ny planeringsideologi brukar kallas ”planeringsparadigm”. Den fokuserar på orden information, kommunikation och utbyte. Dessa ord ersätter styrning, reglering och kontroll. Alla är planerare i det demokratiska samhället. Erik Wirén (1998) skriver att planeraren måste bestämma sig för till vilket språk översättningen av signalerna måste göras, till
de utvaldas symbolspråk eller till ett språk som kan förstås av flertalet. I
vardagsvärlden finns risken eller inte, och det spelar ingen roll hur
många kalkyler man gör.
En planerare förhandlar och underlättar för olika parter att komma
överens. Planeringsprocessens nyckelord är samförstånd, samverkan och
kollektiv förmåga. Det är viktigt att se till att berörda parter verkligen kan
delta aktivt och att konsultationen fungerar både formellt och informellt. Vad krävs för att vi ska delta aktivt i samhällets planering? Vetenskap, praktiskt kunnande och sunt förnuft bör respekteras i lika hög
grad. Det finns inget gemensamt språk, därför är det svårt att kommunicera. De språkbetingade barriärerna finns överallt inom de olika instanserna.
Kretsloppstänkandet medför att kommunerna måste lära sig mer om
samhällets energi- och materialflöden. För kunskapsutveckling fordras
ett utvecklat samarbete mellan myndigheter, högskolor m.fl. Vi behöver
bättre kunskap för att hantera osäkerhet i planeringen. Risk- och säkerhetsfrågor bör tas med i en planering som är öppen för allmänhetens
insyn och medverkan (Wirén 1998).
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Det är viktigt att man har en strategi där man kopplar samman användningen av riskanalyser med de olika skedena i planprocessen från
översiktsplan till bygglov. Med riskanalyser som en integrerad del av
en MKB uppnås en mer heltäckande bild av konsekvenserna för både
miljö, hälsa och säkerhet. Kunskapsnivån inom fysisk planering bör
förbättras hos alla kommunala förvaltningar. Bättre samsyn mellan berörda myndigheter beträffande användningen av riskanalyser i den fysiska planeringen. Underlag till riskanalyser kan vara erfarenheter från
räddningstjänsten och tidigare olyckor, regionalt tillgängligt material,
och centralt underlag (Boverket 1998).
I Boverkets och Naturvårdsverkets böcker Planera med miljömål (Boverket 2002a och b) tar man upp olika metoder och verktyg som kan användas vid översiktlig planering. Man går här igenom ett flertal exempel där kommuner har använt sig av olika metoder. De metoder som
kan kopplas till riskfrågors hantering och som redovisas närmare här
är: scenarier, strategiska miljöbedömningar och GIS.
2.6.2 Scenarion
Med scenarion kan man beskriva principiellt olika sätt att lösa viktiga
samhällsproblem och påvisa för- och nackdelar med olika val. Scenarier
kan användas för att vidga perspektivet, ge förståelse för omvärldens
betydelse, öka medvetenheten om osäkerheten och motivera ett strategiskt förhållningssätt. Scenarioarbete ger underlag för att formulera
strategier för att kortsiktigt ange åtgärder för att nå dit man vill. Det
kan också utgöra en grund för att långsiktigt ange en handlingsberedskap för alternativa händelser och förlopp i omvärlden. Backcasting
innebär att man beskriver framtiden först, vägen dit sedan. Scenarioteknik är ett effektivt planeringsinstrument för att utmejsla strategier,
planera för det oväntade och hålla utkik åt rätt håll. I så väl arbetet med
framtidsbilder som det fortsatta strategiarbetet och planeringen är det
därför viktigt att inte binda sig vid en lösning eller en uppfattning för
tidigt, utan bibehålla så många handlingsalternativ som möjligt- att beskriva olika utvecklingsförlopp, men ha beredskap för det oväntade
(Boverket och Naturvårdsverket 2000).

2.6.3 Strategisk miljöbedömning
Strategisk miljöbedömning SMB, är ett samlingsnamn för metoder och
verktyg inriktade på analys av miljökonsekvenser av policies, program
och planer. I idealfallet bör SMB integreras i planeringsarbetet. Det ska
gå att urskilja miljöfrågorna, liksom målkonflikter och målsynergier på
ett öppet och tydligt sätt. Styrkan i SMB som redskap ligger i möjligheten är att kunna utbyta åsikter och erfarenheter liksom önskemål, fakta
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och kunskaper i ett forum där det finns representanter både från medborgare, intresseorganisationer, tjänstemän, politiker och experter.
En fördel med att integrera miljöbedömningen i planeringsprocessen är
att man undviker dubbelarbete (Boverket 2000b). Den lagstadgade planeringsprocessen enligt PBL bygger på principen” bred medverkan öppen insyn”. Den är ett redskap för kommunen att uttrycka en viljeriktning, att klargöra rådande förhållanden, att peka på konflikter och
att göra intresseavvägningar. Den översiktliga planeringen är ett strategiskt politiskt instrument genom att den kan åskådliggöra ramar och
villkor för utvecklingen och skapa beredskap för tillväxt eller stagnation.
Förr bad man om synpunkter på färdiga förslag. Nu diskuteras framtidsbilder och mål med medborgare och aktörer. Bland de aktiva kommunerna ser man en tendens till att översiktsplaneringen har ändrat
inriktning från mark- och vattenplanering till utvecklingsplaner.
geografiskt eller lägesbunden information. GIS innefattar både programvara och datorutrustning, data, den organisation som krävs för att
administrera detta, samt användarna. GIS är sålunda inte enbart ett sätt
att underlätta och förbättra.
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2.6.4 GIS- hantering i översiktsplanen
GIS är ett datoriserat system för att hantera, analysera och presentera
grafisk redovisning av information på kartor. Det är också ett verktyg
som gör det möjligt att knyta ihop geografiskt lägesorienterade objekt
med annan typ av information och andra presentationssätt än kartor,
t.ex. tabeller, texter, bilder och videosekvenser (Boverket och Naturvårdsverket2000a).
GIS kan med stor framgång användas inom riskhanteringsområdet
både för att ta fram och sammanställa planerings- och beslutsunderlag.
I ett GIS kan man strukturera, analysera, samköra, bearbeta och presentera data på ett enkelt sätt som är lätt att förstå. Men det är tillgången till information och kunskaper, samt datainformationens kvalitet och
aktualitet som är avgörande för resultatet. Databasens strukturering
och uppbyggnad är också viktigt, och givetvis att de förvaltningar i
kommunen som berörs av den aktuella riskhanteringsfrågan har tillgång till databasen (Strömgren 1997). Räddningsverket har tagit fram
ett GIS-verktyg, ”Riskera” som är ett verktyg för kommunal riskhantering. Användargrupper är alla kommunanställda som sysslar med
riskhantering, kommunala riskgrupper och specialister som gör riskinventeringar och analyser i kommunen. Meningen är att alla risker skall
lägesbestämmas och visas på kommunens digitalkartor (Räddningsverket 2002).

49

3. HUR RISKEN FÖR ÖVERSVÄMNINGAR
HAR BEHANDLATS PRAKTISKT I NÅGRA
KOMMUNER
I det här kapitlet beskrivs översvämningssituationen och hur några
kommuner idag arbetar för att redovisa översvämningsområdena i
översiktsplanen. Till hjälp har de Räddningsverkets översiktliga översvämningskarteringar och annat underlagsmaterial såsom kommunala
och regionala riskanalyser. Sollefteå och Falu kommun beskrivs här
med en större noggrannhet än Bollnäs och Sundsvall eftersom jag i de
två förstnämnda har intervjuat personer från stadsbyggnadskontoret
och räddningstjänsten på plats i respektive kommun. Frågor som ställdes i dessa kommuner finns redovisade i bilaga 2 och 3. Dessa fyra
kommuner var alla med i Boverkets undersökning, de har tillgång till
översvämningskarteringarna och de har eller skall snart börja arbeta
fram nya översiktsplaner. Samtliga fyra kommuners nuvarande översiktsplaner är från 1990. Analysen av svaren baseras på mina tre frågor i
syftet (se sidan 11). På grund av att det i denna rapport inte ges lika
mycket information från dessa kommuner görs här ingen jämförelse
mellan kommunerna, utan den information som här redovisas ställs i
analysen var för sig mot syftet, faktauppgifterna i kapitel 2 och Boverksuppdraget.

3.1 Kort beskrivning av Sollefteå kommun samt
översvämningssituationen
Sollefteå kommun ligger i Ångermanland i Västernorrlands län, mitt i
Sverige. Landskapet är skogsklätt och kuperat. Det domineras av Ångermanälven och bifloderna Faxälven och Fjällsjöälven, som rinner genom kommunen. Karakteristiskt för Sollefteå är de branta sand- och
siltsluttningar (nipor) som en gång bildades av isälvarnas framfart när
inlandsisen smälte. Till ytan är Sollefteå en stor kommun, 5 494 km²
(Blekinge två gånger om). Invånarantalet är däremot lågt, ca 22 000
människor bor i kommunen. Sollefteå tätort med sina drygt 9 000 invånare har utvecklats till en serviceort med god kommersiell och offentlig
service. Här finns ett modernt akutsjukhus och en allsidig gymnasieskola med flera specialgrenar, exempelvis ett skidgymnasium.
Kommunen har rika möjligheter till aktiv fritid med bl. a. friluftslivvilket är något av Sollefteå kommuns speciella fördelar. På Risön, mitt i
Sollefteå centrum finns Mulleriket och Econova, en modern och tekniskt
välutrustad anläggning som hyrs ut för olika friluftsarrangemang. Skogen och vattnet är basen i näringslivet. Ca 15 % av Sveriges vattenkraft
kommer från de 16 stora vattenkraftverken inom Sollefteå kommun.
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Här finns även många livskraftiga företag inom olika branscher, totalt
ca 800 företag. Turistnäringen får en allt större betydelse.
I Sollefteå kommun har det varit översvämningar 6 gånger under de
senaste 12 åren, nämligen 1987, 1993, 1995 och 1998, 2000 (mindre översvämningar) och 2001. Av dessa 6 tillfällen har ett inträffat under våren/försommaren. Övriga har inträffat under sensommar/höst. Översvämningarna har orsakat skador på både åretruntbostäder och sommarstugor. Därtill kommer den uppenbara risken för större och mindre
ras och skred i niplandskapet. Nedan ett exempel från kommunens
pressmeddelanden 1998:
”Ett ras har inträffade den 26/8 vid Laxbäcken i Näsåker och ett antal
mindre ras upptäcktes nedströms Sollefteå kraftverk. Räddningstjänsten uppmanar allmänheten till försiktighet. Gå ej nära nipkanter och
stränder och respektera alla avspärrade områden.”
Översvämningarna har medfört stora kostnader. Utöver kostnader för
direkta skador tillkommer kostnader framförallt för förebyggande åtgärder för att försöka begränsa skadornas omfattning (Sollefteå kommun 2001).

3.2 Översvämningskarteringarna i Sollefteå kommun
Räddningsverkets översiktliga karteringen för Sollefteå kommun löper
längs Ångermanälven, som rinner genom kommunen. Översvämningszonerna redovisas i en skriftlig rapport men också som kartskikt i digital form, för hantering i de geografiska informationssystemen
ARC/INFO, ArcView och MapInfo. Avgränsningslinjerna för översvämningszonerna levereras i digital form. På så sätt kan användaren
använda sig av egna digitala kartor som bakgrund vid analyser och
presentationer. Kartans skala bör vara högst 1:50 000 p.g.a. att höjddatabanken inte har bättre noggrannhet. Det är Lantmäteriverkets
rikstäckande digitala höjdatabank som används. Enligt denna skrivs ett
höjdvärde in var 50:e meter. Det är svårt att få en exakt kartpresentation, men man försöker sträva efter att noggrannheten i höjd inte överstiger eller understiger 2,5 meter. Andra faktorer att ta hänsyn till är att
det längs älven finns invallningar och vägbankar. Dessa finns inte med i
den digitala höjddatabanken. Eventuella översvämningar i biflöden
orsakade av höga flöden finns inte heller med i beräkningarna. Översvämningskarteringarna i rapporten består av 14 kartblad. Kartblad 711 visar Sollefteå kommun. Som underlagskarta har använts Lantmäteriverkets Röda karta skala: 1:100 000. För att kunna göra en jämförelse
av tidigare översvämningar och dessa karteringar har länsstyrelsens
flygbilder och översvämningskarta från 1998 använts. Vid jämförelsen
har man kunnat konstatera att stor överensstämmelse finns mellan
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flygbilderna och 100-årsflödet i den översiktliga översvämningskarteringen. Vid två ställen överensstämde dock inte beräkningarna med
verkligheten. Det var vid mynningen av Tärnickån, norr om Degerfors
och vid Edsbacken mittemot Kvarnåns kraftverk, där den översvämmade nivån nådde högre än modellen.

Bild 6. Räddningsverkets översvämningskarteringar för Sollefteå kommun,
kartblad 10. Källa: Räddningsverket 2000 c.
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3.3 Kort beskrivning av Falu kommun samt översvämningssituationen
Falu kommun ligger i Dalarnas län och är den största kommunen i länet. Landarealen är 2 054 km² och har invånarantalet per km² är 27.
Kommunen består till 81 % av skog och 3 % utgörs av jordbruksmark.
Här finns ett stort antal sjöar och vattendrag varav Runn är den största
sjön.
Dalälven rinner inte genom kommunen men Runn har kontakt med
älven i sjöns södra del. Faluån som är ett biflöde till Dalälven rinner
genom Falu centralort. Antalet invånare i kommunen är ca 54 500 varav
ca 35 800 är bosatta i Falu centralort. Befolkningsmängden steg markant
under 1970- talets början och har därefter fortsatt att öka. De senaste
åren har man sett en svag ökning uppåt. De största arbetsplatserna i
kommunen är Falu kommun och landstinget (Falu kommun 2001).
Falu kommun har utsatts för flera stora översvämningar under de senaste årtiondena; 1985, 1986, 1995 och senast år 2000. Tidigare dokumenterade översvämningar är 1800- talets respektive 1900- talets värsta
översvämningar i Dalälven, 1860 och 1916. År 1916 uppmättes det
högsta observerade flödet till 165 m3 /s. Under översvämningen år 2000
uppmättes det högsta flödet till 142 m3/s (SMHI 2001).

Bild 7. Översvämningen i Falun 1916. Garvaregatan. Publicerad med tillstånd
av Kulturnämndens bildsamling i Falun.
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3.4 Översvämningskarteringarna i Falu kommun
För kommunerna längs Dalälven, inklusive Falu kommun, har liksom
för Sollefteå kommun Räddningsverket publicerat en skriftlig rapport
med översvämningskarteringar. Karteringarna visas på 25 olika kartblad. Karteringen i rapporten visar Dalälven för hela sträckan från
Åsendammen i Österdalälven och till utloppet i Bottenhavet. Även biflödet Lillälven ingår på sträckan från nedströms Amungen t.o.m. Runn
och de nedre delarna av Faluån. Även här finns kartskikten i digital
form för att hanteras i ARC/INFO, Arc Wiew och Map Info. På tre
kartblad (nr 10, 24 och 25) visas karteringar för Falu kommun. Liksom
vid karteringen av Sollefteå kommun har man använt sig av två nivåer,
100- årsflödet och det beräknade högsta flödet, det så kalla dimensionerande flödet som är ett extremt flöde som kan jämföras med om ett
dambrott skulle inträffa. Någon återkomsttid kan inte ges för detta flöde. Beräknat högsta flöde har erhållits av Dalälvens vattenregleringsföretag.
I Lillälven (Svärdsjövattendraget) med biflödet Faluån saknas indata för
åtta dammar. I Faluån vid utloppet av Varpan ligger även en damm och
en bro, vilka man saknar ritningar.på. Fiktiva dammar och en fingerad
bro har skapats i modell men nivåerna är dock osäkra. Det är 1985 års
septemberflöde som har använts vid beräkningen av de karterade områden som berör Falu kommun och det är 1916 års flöde som har använts vid flödesberäkningen av Dalälven nedströms Avesta. Man måste
också ta med i beräkningarna att invallningar och vägbankar inte finns
med i den digitala höjddatabanken och inte heller på översvämningskartan. Det innebär att översvämningszonerna på kartan kommer att
sträcka sig över eventuella vägbankar, som i verkligheten kanske hindrar överströmning (Räddningsverket 1999). Tidigare har SMHI givit ut
den skriftliga rapporten, ”Samhällsplanering och extrema hydrologiska
förhållanden i Dalälven” (VBB VIAK 1993). Här ingick också Falu
kommun.
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Bild 8. Karteringen i rapporten visar Dalälven för hela sträckan från Åsendammen i Österdalälven och till utloppet i Bottenhavet. Även biflödet Lillälven
ingår på sträckan från nedströms Amungen t.o.m. Runn och de nedre delarna
av Faluån. Kartblad 10, 24 och 25 visar Falu kommun. Källa:
Räddningsverket 1999.
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Bild 9. Räddningsverkets översvämningskartering för Falun och sjön Runn,
del av kartblad 25. Här ser man 100-årsflödet (rosa) och det dimensionerade
flödet (streckat). Källa: Räddningsverket 1999.
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3.5 Kort fakta om Bollnäs kommun
Kommunen är belägen i Hälsingland i Gävleborgs län. Älvarna Ljusnan
och Voxnan flyter genom kommunen. Ljusnans utlopp utgörs huvudsakligen av en serie sjöar: Tevsjön, Orsjön, Kyrksjön, Växsjön och Varpen. Här förenas den med den oreglerade Voxnan, innan den via en
kortare älvsträcka rinner ut i sjön Bergviken vid kommunens sydöstgräns. Kommunens invånarantal är knappt 27 000 och två tredjedelar
av invånarna bor i kommunens åtta tätorter varav sju ligger i Ljusnans
dalgång. I Bollnäs tätort är det ca 13 000 invånare. Kommunens yta är
på 1 827 kvadratkilometer och ger en befolkningstäthet på 15 invånare
per kvadratkilometer.

3.6 Kort fakta om Sundsvalls kommun
Sundsvalls kommun ligger i Medelpad i Västernorrlands län. I kommunen finns ca 93 000 invånare varav 84 % bor i någon av kommunens
tätorter. Största tätort är Sundsvall som har mer än 50 000 invånare och
ligger mellan de stora älvarna Ljungans och Indalälvens utlopp i Bottenhavet Tätorten Sundsvall med omgivande tätorter hör till den befolkningsrikaste regionen i Norrland. Kommunens yta är 3.206 km2.
Större sjöar i kommunen är Stödesjön och Marmen som genomflyts av
Ljungan.
Kommunen har drabbats av översvämningar upprepade gånger. Senast
sommaren 2000 och hösten 2001.
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3.7 Analys av samtliga kommunsvar
I denna analys har jag utifrån mina tre huvudfrågor i syftet format tre
rubriker som var och en hänger ihop med dessa frågor. Under varje
rubrik har jag sedan redovisat vad som kommit fram om de fyra exempelkommunerna. Jag har också redogjort för hur dessa svar kan kopplas
till kapitel 2, Kunskapsläget och till Boverkets utredning: Översvämningsfrågor i översiktsplanen. En utförligare redogörelse av kommunintervjuerna finns i bilaga 5.
3.7.1 Översiktsplanen som redskap för att hantera riskfrågan översvämning i kommunerna
Fråga 1: Hur kan kommunerna utnyttja den översiktliga planeringen
för att hantera riskfrågan översvämning?
Kommunerna är eniga om vikten av att i översiktsplanen på något sätt redovisa innebörd och konsekvens av översvämningsområdena. Däremot råder det delade meningar om vad man direkt ska kunna utläsa av planen beträffande rekommendationer och information. Men att det är översiktsplanen man skall kunna utgå ifrån och därifrån hänvisa till annat underlagsmaterial, tycker samtliga kommuner.
Även om Sollefteå kommun ännu inte beslutat när arbetet med den nya
kommuntäckande översiktsplanen skall starta (man har dock påbörjat arbetet med en fördjupad översiktsplan över Sollefteå tätort) är man i de fyra
kommunerna överens om att det nu är dags att arbeta fram en ny sorts plan.
Riskredovisningen av översvämningsområdena kommer här att ges större
plats och tydliggöras bättre än i tidigare planer. Kopplingar till Miljöbalken
och hållbarhetsaspekter kommer att göras och detta gäller även redovisningen av översvämningsområdena. Man tycker också det är viktigt att påpeka att kommunerna genom PBL ges befogenhet att själva besluta om
markanvändningen i kommunen.

Enligt Boverkets studie Översvämningsfrågor i översiktsplaneringen (Boverket 2001a) redovisades riskområdet översvämning i översiktsplanerna endast i 6 av de 19 undersökta kommunerna (se bilaga 6). I
Boverksrapporten skriver man: ”Med tanke på att samtliga tillfrågade
nitton kommuner ligger inom områden som drabbades av översvämningar år 2000 och dessutom har utsatts tidigare, måste man konstatera
att denna riskfaktor behandlats styvmoderligt i översiktsplansammanhang” (Boverket 2001a).
Av de fyra kommuner av de nitton som redovisas närmare i detta examensarbete, är det endast Falu kommun som i sin kommuntäckande
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översiktsplan från 1990 tidigare redovisat denna riskfråga. Redovisningen görs här i form av text under rubriken ”Översvämningshotade
områden” samt på en karta där de översvämmade områdena från översvämningen 1985 är markerade. Riskfrågan tas även upp i den samordnade fördjupade översiktsplanen som kommunen gjorde ihop med
Borlänge 1997. Här ges rekommendationer för de områden som riskerar
att översvämmas, t.ex. hur bebyggelse skall placeras med en viss lägsta
golvnivå.
Torsby kommun har även de i sin senaste fördjupning av översiktsplanen skrivit in rekommendationer för markanvändningen av de översvämningshotade områdena. Man har även skrivit in i planen att i vissa
områden får inte bebyggelse ske.
I Bollnäs fördjupade översiktsplan för tätorten har man för de områden
som riskerar att översvämmas skrivit in lägsta golvnivå för bebyggelse
ovanför den markerade höjdlinjen. För övrigt är det inga (av de 19
kommuner som ingick i Boverkets studie) som i översiktsplanen skrivit
in rekommendationer, utan de kommuner som redovisat riskområdet
översvämning har enbart påpekat att risken för översvämning finns och
i vissa översiktsplaner visat var den finns.
I Sollefteå kommuns ÖP 1990 tas inte de områden som hotas av översvämning upp alls, och man har inte heller gjort någon fördjupning där
denna riskfråga tas upp.
Inte heller Bollnäs har redovisat risken för översvämning i ÖP 1990,
utan enbart i den fördjupning som gjorts för tätorten 1995.
I Sundsvalls kommun redovisas inte riskfrågan under särskild rubrik i
ÖP 1990, men man nämner i stycket ”Energiproduktion” att två sjöar
som Ljungan genomflyter kan stiga 2,5 respektive 3 meter. Denna information kommer från kraftverksindustrin. Kommunen har inte heller
gjort någon fördjupning som redovisar riskfrågan översvämning.
Idag (2001) har man i Falun, Bollnäs och Sundsvalls kommuner påbörjat arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan. I Sundsvall har
man även påbörjat en fördjupad plan för de centrala stadsdalgångarna.
I Sollefteå har man ännu inte börjat med en ny kommuntäckande översiktsplan, däremot har man så smått påbörjat en fördjupning av Sollefteå tätort. I dessa planer kommer man att redovisa de områden som
riskerar att översvämmas Samtliga kommuner i Boverkets studie uppger att man i de nya översiktsplanerna kommer att ta upp översvämningsfrågan. ”Det finns således en allmän strävan bland kommunerna
att utveckla dessa frågor i nästa generations översiktsplaner” (Boverket
2001a).

59

Hur förhåller sig då de fyra exempelkommunerna till att i kommande
översiktsplaner bättre nyttja den översiktliga planeringen för att hantera översvämningsrisken?
I Sollefteå tycker man att en översiktlig redovisning, som Räddningsverkets översvämningskartering, är bra just i översiktsplanen. Här får
man en överblick. Men för att kunna gå vidare i detaljplan och ev.
bygglov måste dessa karteringar vara mer detaljerade. Det är därför
viktigt att översvämningskarteringarna kompletteras med annat underlagsmaterial. Man anser inte att kommunen själv har resurser till att
ta fram eget underlagsmaterial. Kommunen hoppas nu mycket på den
pågående riskinventeringen som görs av länsstyrelsen i Västernorrlands län. Här kommer höga flöden och risker för översvämningar att
ingå som ett viktigt moment. Även risker för ras och skred utreds vilka
har ett nära samband med översvämningar. Länsstyrelsen har i detta
arbete med riskinventeringen hjälp av kontaktpersoner i kommunen.
Man tycker även det är viktigt att i översiktsplanen ta med den erfarenhet av tidigare dokumenterade översvämningar som finns hos den
kommunala räddningstjänsten. Erfarenheter från kraftverksbolagen och
regleringsföretaget bör man också ta del av. Kommunen tycker att det
är viktigt att man i översiktsplanen noga framhäver var riskerna finns
och vilka konsekvenser t.ex. ett ev. bygglov skulle få. Man vill i översiktsplanen kunna ge någon form av rekommendationer för riskområdena, fast inga detaljerade sådana. Däremot är man bestämd att påpeka
att innan ett bygglov/marklov ges i dessa områden måste en noggrann
utredning först göras.
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Bild 10. Västernorrlands län håller på att ta fram en riskinventering. Här ingår dammsäkerhet och höga flöden som projektets etapp 1. Källa: Sollefteå
kommuns stadsbyggnadskontor.
Sollefteå kommun har ännu inte tagit något beslut om när man skall
påbörja arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan. Men när
detta görs är man mån om att man i denna plan samt i den pågående
fördjupade översiktsplanen för Sollefteå tätort, i redovisningen kommer
att vara tydlig och lättförstålig när det gäller risken för översvämning.
Någon form av rekommendationer kommer att ges i den pågående fördjupningen av översiktsplanen och även i den kommuntäckande planen (när denna göres), men inte så detaljerade så att de kan användas i
vidare planering. Däremot kommer man att noggrant påpeka att utredningar måste göras innan fortsatt planering av dessa områden sker.
Som ett exempel på hur kommunen har handlat vid ett drabbat översvämningsområde kan nämnas Risön i Sollefteå centrum. Här har man
trots kraftiga översvämningar 1998 utökat och byggt till det befintliga
friluftsområdet. Man har med hjälp av invallningar som smälter in i
omgivningen lyckats eliminera översvämningshotet.
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Bild 11 . Ritning av föreslagen invallning på Risöns campingplats i Ångermanälven. Källa: Sollefteå kommuns samhällsbyggnadskontor.

Bild 12. Trots stora översvämningsproblem har man på Risön i Sollefteå centrum planerat för fortsatt campingverksamhet och byggt ett center för
”Mulleverksamheten” Ekonova. Källa: Sollefteå kommuns samhällsbyggnadskontor.
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Man hoppas mycket på länsstyrelsens riskinventeringsprojekt och de
underlag som kommer fram här. I kommunens räddningstjänstplan
nämns risken för översvämning ytligt. Den riskanalys som finns i
kommunen tar inte upp översvämningsrisken, däremot ras och skred.
När det gäller att ta hänsyn även till andra intressen i översvämningsproblematiken nämner man skogsbruket p.g.a. det krävs en skonsam
skogsskötsel i de nipområden som finns i kommunen. Här är det risk
för ras och skred vilket tydligt hänger samman med översvämningar.
Även jordbrukets villkor anser man bör redovisas i översiktsplanen då
stora områden som är hotade är jordbruksmark.

Bild 13. Speciellt för Sollefteå kommun är nipor (sand- och siltsluttningar). I
dessa nipor är skonsam skogsskötsel viktigt för att undvika ras. Rasrisken kan
ses i samband med översvämningsrisken. Här syns Granvågsnipan. Källa:
Sollefteå kommuns samhällsbyggnadskontor.
I Falu kommun vill man i den nya översiktsplanen, ta med de mer detaljerade översvämningskarteringar som gjorts i kommunen utifrån
Räddningsverkets karteringar. Dessa karteringar skulle ge ett bättre
underlag för att kunna ge rekommendationer i ÖP om hur man skall
förhålla sig till en mer detaljerad planering. Det riskinventeringsprojekt
som pågår i kommunen mellan stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten Dala Mitt är ett viktigt underlag att ta med i översiktsplanen.
Här ingår översvämning som en av kommunens risker. Inventeringsarbetet kommer att resultera i en kommunal riskanalys. Man kommer att
sträva efter att redovisa riskfrågan översvämning i översiktsplanen så
noggrant som möjligt. Rekommendationer kommer att ges som kan
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användas i en mer detaljerad planering. Det är kommunens ambition
att den nya översiktsplanen på alla områden ska fokusera på hållbarhet
och kopplas till de 15 nationella miljökvalitetsmålen. Det gäller även
kommunens riskfrågor och redovisningen av översvämningsområdena.
Att man i denna redovisning ska ta hänsyn till Miljöbalken som bygger
på en god hushållning tycker man är självklart. Att se miljö- och riskfrågorna i ett större sammanhang s.k. strategiskt miljöbedömning anser
man också viktigt.
I Bollnäs kommun kommer även här Räddningsverkets karteringar att
redovisas i den nya översiktsplanen. Dessa kommer att kompletteras
med en primärkarta med höjdkurvor och fastighetsinformation samt
med tidigare erfarenheter från räddningstjänsten och regleringsföretaget. För det följande planeringsarbetet som detaljplan och bygglov anser man det viktigt att risken tydligt redovisas redan i översiktsplanen. Bättre beredskap och förebyggande planering är viktigt. I Bollnäs kommun kommer man att ta hänsyn till Miljöbalken genom att redovisa översvämningsgränserna i översiktsplanen. Man kommer även
skriva in i planen att vattendomarna bör ses över eftersom risk finns att
de nu ökar risken för översvämningsskador.

Bild 14 Vårfloden 1916. Stationsgatan med hotellet och stationen i bakgrunden. Källa: Bollnäs kommun.
I Sundsvall kommer förmodligen inte översvämningskarteringarna att
redovisas i översiktsplanen, men man kommer i ÖP att hänvisa till ett
rationellt informationssystem, där man via datorn kan hitta relevant
information om översvämningsrisken. Här kommer bl.a. översvämningskarteringarnas GIS - skikt att redovisas. Övrigt underlag som man
kommer att använda sig av är, liksom i Sollefteå kommun, Västernorrlands läns riskinventering, där kommunen är samarbetspart. I ÖP
kommer det att finnas en kort och koncentrerad redovisning om riskerna. Man kommer även att skriva in att detaljplaner inte kommer att göras för dessa områden. Som förklaring till att översvämningsrisken inte
kommer att redovisas mer ingående i ÖP säger man att ÖP är ett dokument som hanterar intresseavvägningar och att översvämningsan64

språket är en informationsfråga. Cege Zeipel på stadsbyggnadskontoret
för ett resonemang kring redovisningen av riskfrågan översvämning i
översiktsplanen. Han anser att översvämningsintresset inte går att förhandla med enligt PBL och att översvämningar är något naturligt som
vi måste böja oss för. Däremot tycker han att det är viktigt att informationen angående översvämningsområdena blir tydliga. Synpunkter redovisas i sin helhet i bilaga 6.
Då kommunen precis har påbörjat arbetet med den nya översiktsplanen, har man när detta skrivs, svårt att uttala sig om hur man i översiktsplanens redovisning av översvämningsområden, kommer att förhålla sig till Miljöbalken och en hållbar planering. Att däremot risken
ska framgå klart och tydligt så att dess konsekvenser förstås är man
mycket mån om.

65

3.7.2 Kommunernas syn på Räddningsverkets översvämningskarteringar
Fråga 2: Hur kan kommunerna använda sig av Räddningsverkets översvämningskarteringar i översiktsplaneringen?
Samtliga kommuner tycker att översvämningskarteringarna tydligt ger en
överblick av kommunens översvämningsområden och kommer på något sätt
att använda sig av dem i översiktsplanens redovisning. Även om Sundsvalls
kommun inte redovisar karteringarna direkt i översiktsplanen så kommer man
härifrån hänvisa till karteringarnas GIS-skikt i kommunens digitala information. Kommunerna är också eniga om att översvämningskarteringarna inte går
att använda sig av när man skall göra en mer noggrann bedömning, utan i förekommande fall måste de kompletteras med annat underlagsmaterial eller bearbetas utifrån kommunens höjdvärden. Allra bäst tycker man nog det varit om
Lantmäteriets höjddatabank hade varit noggrannare och haft en högre Detta
hade medfört att tillförlitligheten hade varit bättre i områden både med stora
och små höjdskillnader. Länsstyrelsens pågående riskhanteringsprojekt i Västernorrlands län är exempel på ett underlagsmaterial som kan kombineras med
översvämningskarteringarna.

Sollefteå kommun kommer som det nu är att använda sig av Räddningsverkets översvämningskarteringar i översiktsplanen, trots att man
egentligen anser att de är för översiktliga. Helst skulle man vilja att
länsstyrelsen i sitt pågående riskinventeringsarbete kunde ta fram några mer detaljerade karteringar. Själva anser man inte att kommunen har
tillräckliga resurser för att arbeta med inventeringar o.d. som behövs
för att göra en egen kartering. Räddningsverkets karteringar tycker
man är bra just för att ge en tydlig överblick i översiktsplanens redovisning. Men om de hade varit mer detaljerade skulle man i t.ex. detaljplan
och bygglov kunna använda sig vidare av den information man fått i
översiktsplanen. Som det är nu kan karteringarna bli missvisande, eftersom höjddatabankens uppbyggnad med 50 m mellan höjdpunkterna
och de stora höjdskillnader i Sollefteå, gör att det är svårt att göra en
noggrann bedömning. Man tycker i stort att karteringarna stämmer
med tidigare översvämmade områden. Informationen angående karteringarna anser man varit bra både från Räddningsverket och länsstyrelsen. Däremot ifrågasätter man att det inte gjorts några karteringar för
Faxälven och Fjällsjöälven. Här har flera fritidshusområden utsatts för
översvämningar upprepade gånger.
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Bild 15. Det är mest fritidshus som drabbats av översvämningar. Bilden är
från Para vid Ångermanälven nedom Sollefteå tätort. Källa: Sollefteå kommuns
stadsbyggnadskontor.
I Falu kommun tycker man att översvämningskarteringarna är bra och
att de passar in i den översiktliga planeringen. Men liksom i Sollefteå
anser man ändå att det var bättre om en mer detaljerad kartering redovisades. I kommunen finns det idag tillgång till delar av detta genom de
mer noggranna karteringar som gjorts av en projektanställd i kommunen. Dessa karteringar har gjorts utifrån höjdkurvorna i kommunen och
Räddningsverkets karteringar. Genom att använda sig av dessa, tror
man att de skulle ge en mer rättvis bild över de översvämningshotade
områdena. Önskvärt vore att låta detta arbete fortsätta så att fler områden kunde bli karterade. Nackdelen med Räddningsverkets karteringar
tycker man är att höjddatabanken är för grov för att passa till kommunens höjdskillnader. Karteringarna tycker man annars stämmer bra
med förra årets översvämningar. Man är nöjd med informationen om
karteringarna men man tycker kommunikationen mellan länsstyrelsen
och kommunen kunde varit ännu bättre.
I Bollnäs kommun tycker man att karteringarna är överskådliga men
att de har en för låg tillförlitlighet för att kunna användas i en mer detaljerad planering. Att redan i översiktsplanen kunna ge tydlig vägledning anser man viktigt både för den förebyggande och efterföljande
planeringen av hur riskområdet översvämningar ska hanteras.
I Sundsvalls kommun har man (när intervjufrågorna skickades ut i
oktober 2001) ännu inte sett de karteringar som finns för kommunen
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och man kan därför inte uttala sig om deras för- och nackdelar. Man
kommer förmodligen inte att redovisa översvämningskarteringarna
direkt i översiktsplanen eller i den fördjupning som görs. Istället kommer man att hänvisa till ett rationella söksystemet som kommunen håller på att bygga upp under arbetet med den nya översiktsplanen. Här
kommer karteringarnas GIS-skikt att redovisas.
3.7.3 Samordningen mellan kommuner och andra aktörer vid redovisning av riskområdet översvämning i översiktsplanen
Fråga 3: Hur fungerar samordningen mellan kommuner och andra berörda aktörer då det gäller att tydligt redovisa riskområdet översvämning i översiktsplanen?
Den slutsats man kan dra av hur kommunerna och andra berörda aktörer
samarbetar när det gäller översvämningsproblematiken är att det under de
senaste åren har hänt en del. Projekt mellan olika förvaltningar i kommunen, och mellan kommunerna inom ett län har startats. Här kan t.ex. nämnas älvgrupperna och kommunala och regionala riskanalyser. Andra viktiga samarbetsparter som nämns är kraftverksbolagen och regleringsföretagen. De vattendomar som gäller idag bör ses över så att de anpassas dagens förhållanden.
Enligt de reflektioner som Boverket gjorde i ”Översvämningsuppdraget”
beträffande kommunernas GIS-användning, var denna mycket knapphändig i de antagna översiktsplanerna. Denna information bör dock sättas
i samband med att så gott som i samtliga undersökta kommuner var översiktsplanerna antagna för mer än tio år sedan. Att titta på GISanvändningen idag inför arbetet med de nya översiktsplanerna ger en helt
annan bild. Detta ser man tydligt i de fyra exempelkommunerna.
GIS-anpassningen är viktig för att öka samordningen. Vetskapen om att
alla berörda inom översvämningsområdet bör komma till tals, från centrala förvaltningar till drabbade personer, anser man viktig. Samtliga
kommuner kommer att lägga in information om riskfrågan översvämning
i sina databaser. Samtidigt är man väl medvetna om vikten av att informationen hålls aktuell, att de som behöver få tillgång till denna information kan få det och kunna förstå och ta del av den.

I Sollefteå arbetar man i liten skala tillsammans inom stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten, och har gjort det länge. Man tror mycket på det förebyggande arbetet. Det största problemet tycker man är
kommunens resurser. Om resurserna hade varit större skulle samarbetet kunnat utvecklas, t.ex. genom ett ökat GIS-samarbete inom kommunens olika förvaltningar. Det riskinventeringsprojekt som bedrivs av
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länsstyrelsen hoppas man mycket på, och här är kommunen med i arbetet med kontaktpersoner inom de olika riskområdena. Flera centrala
verk är också med i projektet, t.ex. Boverket och Räddningsverket. Inom
”Älvgruppen” (berörda kommuner utmed Ångermanälven och dess
biflöden) bedrivs också ett samarbete mellan Räddningsverket, länsstyrelsen och kommunerna. Kommunen tycker vidare att det är mycket
betydelsefullt att kraftverksbolagen och regleringsföretaget får delta i
planeringsproblemet att minska riskerna för översvämning. Vattendomarna måste ses över. För vattenkraftverket i Sollefteå centrum finns
idag ingen gällande vattendom. Kommunen hoppas att kunna lägga ut
Räddningsverkets översvämningsskikt på en server så att de kommer
flera berörda inom kommunen till del. Man har även ambition att lägga
ut dem tillsammans med de ras- och skredområden som lagts in i Map
Info. Fördelen med GIS tycker man är att informationen kan samköras
och att det på så sätt blir lättare att samarbeta, t.ex. inom stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten. Man tycker inte direkt att GIS har
någon nackdel, utan nackdelen är kommunens knappa resurser för att
hålla GIS-redovisningen uppdaterad och att det ännu finns en osäkerhet inom området.

Bild 16. I Sollefteå kommun finns 16 vattenkraftverk. Kommunen anser det
viktigt att både regleringsföretaget och kraftverksbolagen är med i redovisningen av översvämningsrisken. Källa: Sollefteå kommuns samhällsbyggnadskontor.
Falu kommun har genom räddningstjänsten Dala Mitt (Falun, Borlänge
Säter) inlett ett samarbetsprojekt, där man ska ta fram en riskinventering som ska utgöra grund till en riskanalys. Tidigare har man inte arbetat tillsammans inom den fysiska planeringen och räddningstjänsten
och man hoppas nu mycket på att man ska kunna lära av varandras
erfarenheter. Man uttrycker också en önskan om att det praktiska arbetet mellan kommunen, länsstyrelsen och Boverket skulle fungera bättre.
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Detta är speciellt viktigt inför länsstyrelsens eventuella övertagande av
räddningstjänsten vid en större översvämningssituation.
Falu kommun har sedan en tid tillbaka arbetat mycket med GIS. I det
riskinventeringsprojekt som pågår mellan räddningstjänsten Dala Mitt
och stadsbyggnadskontoret kommer riskfrågorna i kommunen att
kopplas till en gemensam databas. Även andra kommunala förvaltningar kommer att finnas med i en riskhanteringsgrupp som ingår i
projektet. I databasen kommer också översvämningskarteringarnas
GIS- skikt att finnas med. Man hoppas även på att få med de mer detaljerade karteringar som gjorts i kommunen utifrån Räddningsverkets
karteringar. Genom att redovisa översvämningsområdena med GIS på
ett lättfattligt sätt via Internet, hoppas man att fler kommuninvånare
ska ta del av informationen. I den nya översiktsplanen kommer man
även här att arbeta mycket med GIS. Fördelarna med att använda sig av
GIS tycker man är, att man på ett lättförståligt sätt kan nå ut till flera
användare som kan ta del av informationen. Nackdelen kan vara att
informationen är för lättillgänglig och att det kan bli feltolkningar. Man
poängterar också hur viktigt det är att informationen hålls aktuell.
I Bollnäs kommun har man arbetat mycket med att man ska kunna bedriva ett samarbete inom kommunens olika förvaltningar, inte minst
genom att digitalisera och GIS-anpassa material. I kommunen har man
också sedan en lång tid arbetat mycket med GIS, och man har allt material som kommer att användas i den nya översiktsplanen GIS-anpassat.
Man kommer också att lägga in översvämningskarteringarnas GIS-skikt
i detta digitaliserade material. Att de som har erfarenhet av översvämningsfrågorna får delge sina kunskaper tycker man är viktigt. Detta
gäller t.ex. räddningstjänsten och regleringsföretagen. Man har också
synpunkter på att vattendomarna borde ses över för att minska översvämningsrisken.
I Sundsvall kommer man som sagt att inför arbetet med den nya översiktsplanen bygga upp ett rationellt informationssystem via datorn. Här
kan man via ett söksystem hitta information angående de områden som
riskerar att översvämmas. Kommunen tror mycket på att samordningen
kan förbättras med hjälp av GIS. Ett annat samarbete som man nämner
är riskinventeringsprojektet i Västernorrlands län där Sundsvalls kommun ingår.

4.DISKUSSION OCH SLUTSATSER
4.1 Problem och brister vid kommunernas översvämningshantering i den översiktliga planeringen samt vägledning till berörda aktörer
I detta avslutande kapitel drar jag slutsatser av vad som kommit fram i
tidigare kapitel. Jag för en diskussion om vad som är bra och vad som
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är mindre bra. Utifrån denna redogörelse ger jag svar på de tre huvudfrågorna i syftet, vilka jag här ändrat till påståenden.
4.1.1 Hur den översiktliga planeringen bör utnyttjas för att hantera
riskfrågan översvämning
Alla berörda aktörer bör vara med i det förebyggande arbetet inför översvämningsområdenas redovisning i översiktsplanen och få delge sina synpunkter och erfarenheter.
Vidare bör planeringsarbetet och riskhanteringen av översvämningsområdena gå hand i
hand och integreras genom hela översiktsplaneprocessen.

Det är viktigt att alla som har kännedom om kommunens översvämningsområden och om vad som kan hända vid en översvämning, kan
delge kommunens planerare sina erfarenheter och synpunkter inför och
under arbetet med översiktsplanen. Det är positivt att man inom Falu
kommuns samhällsplaneringskontor har startat ett samarbetsprojekt
tillsammans med räddningstjänsten Dala Mitt angående riskfrågorna i
kommunen. Och att länsstyrelsen i Västernorrlands län, i ett riskhanteringsprojekt, arbetar tillsammans med representanter från kommunen
inom olika riskområden. Här ingår översvämningar som en av kommunens risker att ta hänsyn till.
Inom kommunerna är det betydelsefullt att alla berörda förvaltningar
är med i arbetet med att redovisa riskfrågan översvämning under hela
översiktsplaneprocessen. Räddningstjänsten har t.ex. stor erfarenhet av
förebyggande arbete som kan kopplas till den fysiska planeringen. Det
är av mycket stor vikt att räddningstjänsten informerar om sina erfarenheter av detta förebyggande riskarbete när det gäller översvämningshotade områden och att planerare på alla nivåer tar del av dessa
kunskaper. Det finns dock ytterligare ett stort antal förvaltningar som
är kopplade till det förebyggande arbetet vid en översvämning. Vid en
översvämning kan t.ex. elledningar och vatten- och avloppsledningar
förstöras. Här är tekniska kontoret en viktig instans att ta hänsyn till.
De regleringsföretag och kraftbolag som påverkar eller påverkas av
riskområdena för översvämningar i kommunen och dess grannskap får
alltför sällan vara med i den fysiska planeringen. Detta förhållande vill
flera kommuner ändra på. Vattendomarna är ofta väldigt gamla och
inte alls anpassade till dagens förhållanden med ofta återkommande
översvämningar. Den kunskap och erfarenhet som finns hos dessa företag borde bättre tas till vara och användas förebyggande i den fysiska
planeringen.
Det är viktigt att ta hänsyn till grannkommuner och arbeta mellankommunalt. Ofta rinner en älv genom flera kommuner. Det är positivt
att samordningsorgan med älvgrupper har bildats. Också genom länsstyrelsernas arbete med att få fram en riskanalys för hela länet, arbetar
flera kommuner tillsammans. Erfarenheter kan på detta sätt utbytas och
man kan hjälpa varann. Här är användningen av GIS på rätt sätt mycket
positiv.
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När det gäller de centrala aktörerna är det hittills främst Räddningsverket och SMHI som har varit behjälpliga med information inför en
redovisning av översvämningsområdena. Då Boverket har den samordnande rollen för alla centrala verk är det positivt att man i Översvämningsfrågor i översiktplaneringen (2001) tagit upp vilka verk som är
viktiga att ta med i planeringen. Förutom ovanstående centrala verk är
även SGI och Lantmäteriet omnämnda i rapporten. Ytterligare centrala
verk som är viktiga att ta hänsyn till är t.ex. Försvaret och ÖCB som i
sina kunskaper i civil beredskap borde vara till stor hjälp.
Alla som bör vara med i arbetet med översvämningsområdenas redovisning i översiktsplanen, fast kanske inte är så djupt insatta i den fysiska planeringen, måste dock kunna förstå och ta del av den information man får och veta hur man skall tillämpa informationen i det praktiska arbetet. Därför är det viktigt att all personal inom olika kommunala förvaltningar får kunskap om den fysiska planeringen. Att alla berörda även ska kunna ta del av den information som finns i GIS är också betydelsefullt och att man skall kunna föra den egna informationen
vidare. Detta gäller även kraftbolagen och regleringsföretagen. Det är
mycket positivt att Svenska Kraftnät i sin analys av de senaste översvämningarna har tagit upp betydelsen av den fysiska planeringen då
det gäller att minska riskerna för översvämningar.

I eller utifrån hänvisningar i översiktsplanen bör man hitta tydlig information om kommunens ställningstagande angående riskområdet översvämningar. Om kommunen planerar att tillåta byggnation i dessa områden måste tydliga rekommendationer och förebyggande åtgärder skrivas in samt föreskrifterna i PBL, Miljöbalken och Räddningstjänstlagen tillämpas.

Många kommuner gör idag fördjupade översiktsplaner för mindre delar av kommunen. I dessa kan man fokusera mer ingående på en speciell fråga, t.ex. översvämningsfrågan. I vissa kommuner är kanske detta
ett bättre alternativ till en kommuntäckande ÖP. Detta kan vara aktuellt
om riskområdena för översvämning är koncentrerade till en tätort där
det bor många människor. Men det är ändå viktigt att alla kommuner
har en aktuell översiktsplan och att man här kan hänvisa till den fördjupade planen. Det är också betydelsefullt att man i arbetet med översvämningsredovisningen i den enskilda kommunen även kan nyttja
den information och erfarenhet som kommer fram i ett vidare strategiskt sammanhang. Hållbarhetssapekter och kopplingar till Miljöbalken
är något som kommunerna tänker mer på idag vid framtagandet av
översiktsplaner än tidigare. Man ser inte bara till den enskilda kommunen utan ser idag planeringsfrågorna inklusive översvämningsfrågorna
i ett större perspektiv som också innesluter andra kommuner och län.
En ”robust planering” kan t.ex. innefatta att man både tar hänsyn till
den enskilde skogsägaren i ett nipområde och till en global fråga som
klimatfrågan i översiktsplanen.
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Det är viktig att både PBL, Miljöbalken och Räddningstjänstlagen tilllämpas när översvämningsområdena ska redovisas. Men att varje
kommun ses som unik med speciella behov är viktigt att ta hänsyn till.
Den restriktion som tillämpas vid översvämningsområdena i en kommun kanske kan lösas på annorlunda sätt i en annan kommun.

För att kommuninvånarna och övriga berörda bättre skall kunna ta del av redovisningen
av riskområdet översvämning i översiktsplanen, bör denna göras mer tillgänglig t.ex.
genom kommunens hemsida.

Nu när många kommuner är på gång att arbeta fram nya översiktsplaner är det emellertid nödvändigt att man tydliggör kommunens syn
på hur man kommer att hantera översvämningsrisken i den fysiska
planeringen. Det allra viktigaste är att alla som är i behov av att veta
vad som står i översiktsplanen angående översvämningsområdena, läser planen och tar del av dess information. Tyvärr är det nog så att inte
alla kommunmedlemmar är medvetna om att översiktsplanen finns
eller vet var man kan få tag i den. Detta är kommunerna idag väl medvetna om och de är angelägna om att kommuninvånarna och alla berörda skall få ta del av kommunens planer. Både Internet och media
(lokaltidningar, lokal-TV) är viktiga länkar för information. När man
gör nya översiktsplaner idag blir det allt vanligare att man samtidigt
lägger ut dem på Internet. Enligt erfarenheterna som gjorts i de kommuner jag varit i kontakt med är GIS-arbetet i kommunerna på stor
frammarsch. Mycket har hänt på detta område under de senaste åren.
Översiktsplanen är ju det dokument som skall vara vägledande för hur
kommunens mark- och vattenområden ska användas inom en längre
tidsperiod. Det är därför viktigt att alla som läser planen tydligt ska
kunna utläsa, hur kommunen har tänkt sig att de områden som riskeras
att översvämmas kommer att användas i framtiden. Riskhanteringen i
den översiktliga planeringen har i många översiktsplaner varit bristfällig. Det är möjligt att kommunerna har haft andra prioriteringar. Översiktsplanerna från 1990 var för de flesta kommunerna den första omgång av översiktsplan och att visa på de positiva faktorerna i kommunen har nog varit viktigare än att redovisa kommunens risker. Detta
visas tydligt i Boverkets studie Översvämningsfrågor i översiktsplaneringen
där man kan se att översvämningsfrågan redovisats mycket bristfälligt i
de första översiktsplanerna (Boverket 2001a). Anmärkningsvärt är också att dessa kommuner i stor utsträckning och upprepade gånger har
drabbats av översvämningsproblem.
Översiktsplanen har tyvärr inte varit ett så aktuellt dokument som den
borde ha varit. Om kommuninvånarna tog större del av arbetet inför
översiktsplanerna och samtidigt blev mer insatta i de lagar och föreskrifter som gäller borde man i kommunen få in fler synpunkter och
förslag på hur olika frågor ska lösas i planen, inte minst översvämningsfrågorna. Det tycks som om det behövs ”morötter” för att kom-
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muninvånarna ska bli mer engagerade. Exempel på hur kommuninvånarna kan bli mer delaktiga är artikelserier i lokaltidningar, diskussionsgrupper och studiecirklar. Att flera kommuner idag lägger ut sin
översiktsplan på kommunens hemsida borde också bidra till att fler tar
del av denna. Att använda sig av GIS är ett utmärkt sätt att redovisa
översvämningsrisken på och detta verktyg gör att fler på ett enklare sätt
kan ta del av informationen. Denna ökade användning gör att kommunerna i arbetet med en ny översiktsplan överväger i större utsträckning
än tidigare vad som skall redovisas analogt (skriftligt) och vad som
skall redovisas digitalt. Idag när nästan alla har tillgång till Internet är
kanske detta redovisningssätt bättre i vissa fall. Det är av vikt att man i
kommunerna inte gör för mycket dubbelarbete utan diskuterar fram
vilken information som bäst lämpar sig som GIS. Förmodligen skulle
fler läsa översiktsplanen om den fanns på kommunens hemsida än om
den bara fanns i pappersform. Redovisningen med GIS kan ske på ett
sätt som gör budskapet lätt att förstå men som samtidigt ser proffsigt
ut.

4.1.2 Hur Räddningsverkets översvämningskarteringar bör utgöra
underlag för översiktplanens redovisning av riskområdet översvämning
Räddningsverkets översvämningskarteringar bör anpassas så att de även kan användas i
en detaljerad planering. Kommunerna bör avsätta tid och resurser för att omarbeta karteringarna så att de kan användas vid en lägre kartskala. Kommunernas lokala kunskap
är det betydelsefullaste underlaget vid utarbetandet av dessa karteringar Räddningsverket bör vara behjälpliga med råd och stöd. Om möjligt bör Lantmäteriets rikstäckande
höjddatabank anpassas så att den kan användas i en detaljerad planering.

Många kommuner har idag, eller kommer inom den närmaste tiden att
ha tillgång till översvämningskarteringarna. Genom dessa får kommunerna en tydlig överblick över vilka områden som riskeras att översvämmas. Då karteringarna har räknats fram teoretiskt är det särskilt
viktigt att kommunens egna praktiska erfarenheter räknas med och
jämförs med dessa. För att få bra kartor är den lokala kunskapen som
finns inom kommunerna av största betydelse. Av de undersökningar
jag gjort i de fyra exempelkommunerna kommer samtliga att använda
sig av dessa karteringar i den fysiska planeringen. Problemet är dock
att de är för översiktliga och att för att kunna göra en mer exakt bedömning behövs en noggrannare inventering av kommunens höjdkurvor. Som det är nu bygger karteringarna på Lantmäteriets höjddatabank med 50 meter mellan höjdpunkterna. Detta gör att felbedömningar lätt kan göras. Detta gäller särskilt i områden med stora höjdskillnader. Kommunerna uppger även problem med att det i låglänt terräng
behövs en noggrannare inventering av vägbankar, vägar och fastigheter. I låglänt terräng uppges kartorna vara för grova. Bärigheten hos
slänter, brokonstruktioner etc. är inte heller kartlagd så att den finns
tillgänglig som planeringsunderlag.
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Från Räddningsverkets sida är man medveten om detta och om karteringarna sägs att det är just i den översiktliga planeringen de bör användas. Samtidigt säger PBL att man redan i översiktsplanen bör kunna
göra en bedömning av hur kommunen skall gå vidare i detaljplaner och
enligt Miljöbalken är det bra om översiktsplanen kan användas som
program i en eventuell MKB. Då slipper man detta moment senare och
konsekvenserna av en planering i översvämningsområdena kan tydligt
utläsas i översiktsplanen. Därför vore det önskvärt om karteringarna
vore mer detaljerade.
Kommunerna kan om de har möjlighet utifrån Räddningsverkets karteringar själva göra en mer detaljerad kartering men det kräver att det
satsas tid och resurser på det i kommunen. Tyvärr är det just tid och
resurser som är det största problemet i kommunerna. Kommunens
höjdvärden och topografi bör mätas in noggrannare och en exakt kartläggning av vägar, broar, slänter etc. och dess bärighet måste göras. Det
är givetvis svårt att prioritera just detta arbete i en kommun men samtidigt bör det vara en självklarhet att man ser allvarligt på översvämningsproblemet och jobbar förebyggande med detta i den översiktliga
planeringen.
I Sollefteå kommun hoppas man på att länsstyrelsen i Västernorrlands
län, i sin pågående riskinventering skall kunna redovisa en mer detaljerad kartering utifrån Räddningsverkets karteringar. Själva säger man
sig inte ha resurser till detta arbete. Falu kommun har haft en anställd
projektarbetare som har gjort detaljerade karteringar för delar av kommunen. Man hoppas nu att på något sätt kunna fortsätta detta arbete.
Slutsatsen är således att kommunerna vill kunna fortsätta att arbeta
fram bättre och mer detaljerade karteringar utifrån Räddningsverkets
karteringar om det fanns resurser till detta. En lösning kunde kanske
vara att införliva ett samarbete med en högskola och låta studenter göra
examensarbeten i de ämnen som karteringsarbetet kan hänföras till i de
områden som är speciellt utsatta.
Arbetet med detaljeringen skulle förstås underlättas betydligt om
Lantmäteriets rikstäckande höjddatabank kunde anpassas så att den
kunde användas med större tillförlitlighet och därmed komma den detaljerade planeringen bättre till godo. Även om den översiktliga planeringen ska vara just översiktlig är det ändå viktigt att man redan i ÖP
kan ge hänvisningar om hur kommunen tänker sig en eventuell fortsatt
planering.

Om enbart Räddningsverkets nuvarande översiktliga översvämningskartering finns med
i sin helhet i översiktsplanen måste man dessutom i planen hänvisa till annat relevant
underlag. Översvämningskarteringarnas GIS-skikt bör finnas med i en gemensam databas för kommunen och i lättförstålig form på kommunens hemsida.
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Karteringarna måste kompletteras med rätt underlag. Noggrant framtagna riskinventeringar som leder till riskanalyser verkar vara bra i
detta sammanhang. Riskanalysen tar upp alla aktuella risker i kommunen. Om en kommun upprepande gånger har drabbats av översvämningsproblem är det viktigt att detta tas upp i riskanalysen. I Falu
kommun tänker man sig översvämningsredovisningen som en pyramid
med Räddningsverkets översiktliga karteringar i botten. Därefter kommer underlag som kan kopplas till dessa (riskanalys och mer detaljerade karteringar) och högst upp finns en sammanfattning. Rekommendationer kommer att ges. Illustrationer anser man viktiga för förståelsen.
I Bollnäs kommer man att redovisa de översiktliga karteringarna i översiktsplanen men för att kunna göra en mer detaljerad planering kompletteras de med en primärkarta med höjdkurvor och fastighetsinformation. Även tidigare erfarenheter från räddningstjänsten och regleringsföretaget kommer att skrivs in i planen. Det är även viktigt att
karteringarna i form av GIS-skikten kommer kommunerna till bästa
användning. Dessa kan på ett enkelt sätt redovisas på kommunens
hemsida, fristående eller i samband med översiktsplanen.
I Sundsvall har man arbetat mycket med att digitalisera allt material till
den nya översiktsplanen i ett rationellt informationssystem. Här kommer även översvämningskarteringarnas GIS-skikt att redovisas. Översvämningskarteringarna kommer förmodligen inte att redovisas i översiktplanen men det kommer att finnas en kort och koncentrerad redovisning om riskerna. Övrigt underlag som man kommer att använda sig
av är, liksom i Sollefteå kommun, Västernorrlands läns riskinventering.
Vilket underlag som bör användas ihop med översvämningskarteringarna är förstås specifikt för varje kommun. Det viktiga är att man
utifrån översiktsplanen gör en tydlig hänvisning till var man kan hitta
information om de områden som riskerar att drabbas av översvämning.

Det borde vara obligatoriskt att varje kommun gör en riskanalys där översvämningsfrågor tillsammans med övriga riskfrågor redovisas och att denna riskanalys hålles aktuell.

Att upprätta kommunala riskanalyser är idag upp till varje kommun.
Det gäller både om och när de ska göras. Emellertid verkar det som om
alltfler kommuner nu inser hur viktigt det är att göra en noggrann riskanalys för kommunen. Kanske borde man vara ännu strängare på detta
område så att varje kommun hade en aktuell riskanalys. Det verkar inte
som om kommunens obligatoriska räddningstjänstplaner är det underlag som kommunerna kommer att hänvisa till i sina översiktsplaner
när översvämningsområdena ska redovisas. Räddningstjänstplanen är
mer allmänt hållen och går inte så djupt in på riskfrågan översvämning.
Kommunens risker ska på ett tydligt sätt redovisas i den kommunala
översiktsplanen. På grund att det är mycket som skall tas upp i översiktsplanen förutom riskfrågorna bör en kortare men noggrann redovisning finnas i översiktsplanen, och denna bör kompletteras med en
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ajourhållen riskanalys som tar upp de risker som är aktuella i kommunen. I denna riskanalys kan det finnas en noggrann information om
kommunens översvämningsrisker, förebyggande planering samt räddningsåtgärder.
Förmodligen kommer det så småningom att bli obligatoriskt att varje
kommun gör en riskanalys då en omarbetning av Räddningstjänstlagen
planeras innehålla krav just på ett kommunalt handlingsprogram där
riskanalys ingår (Strömgren 2002). Att man som i Västerbottens län arbetar fram en riskanalys för flera kommuner borde inte utgöra något
hinder för att använda denna analys (om än lite mer utarbetad) i den
egna kommunen.
4.1.3 Hur samordningen mellan berörda aktörer kan bli bättre när
det gäller redovisningen av riskområdet översvämning i översiktsplanen
1 varje kommun bör allt informationsmaterial från samtliga berörda aktörer, som rör
översvämningsproblematiken och övriga riskfrågor samlas på ett ställe. Här är GISverktyget lämpligt att använda.

Som framgår av kapitel två är det ett stort antal aktörer som har intresse
av att ta del av samt bidra med information kring översiktsplanens redovisning av de översvämningshotade områdena. Detta gäller inte
minst räddningstjänsten med sina erfarenheter av förebyggande åtgärder men även flera andra kommunala förvaltningar. Det är av vikt att
man i den enskilda kommunen tar reda på information från de berörda
aktörerna och samlar denna på ett gemensamt ställe. Till hjälp vid denna uppgift verkar GIS vara ett lämpligt verktyg.
Det som verkar vara problem i kommunerna är bristen på resurser. Det
tar tid att uppdatera data och att hålla all information som finns som
aktuell. Om kommunerna hade resurser för att skapa GIS-material som
kan samköras med både länsstyrelsens och centrala verks geografiska
informationsmaterial skulle det vara lättare att arbeta förebyggande
med översvämningsfrågorna.
Ett annat problem som kommit upp är att GIS är ett nytt sätt att redovisa på och alla ännu inte har fått möjlighet att utbilda sig på detta område. Det är även betydelsefullt att alla som har tillgång till GIS kan samordna och ta del av varandras information. Det blir t.ex. problem om
höjdsystem och koordinatsystem inte stämmer. Just när det gäller översvämningsredovisningen är det många instanser inblandade och det
finns mycket olika erfarenheter på området att ta hänsyn till. GIS verkar
vara ett utmärkt sätt att samla all information på ett ställe. Räddningsverket har tagit fram ett GIS-program ”Riskera” som samlar kommunens risker under ett tak. Detta program borde vara till hjälp för kommunerna.
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Vid riskfrågors redovisning krävs en helhetssyn. Varje kommun bör fråga sig hur redovisningen av riskområdet översvämning i i översiktsplanen kommer att påverka den
ekologiska, tekniska och sociala robustheten.

”Robust planering” är ett begrepp som på den senaste tiden använts allt
mer i planeringssammanhang. Detta begrepp bör även gälla riskfrågor
och således riskfrågan översvämning. Här är det viktigt att sätta sig in i
alla aspekter som översvämningsredovisningen kan dra med sig. Att
man här studerar en fråga i ett helt avrinningsområde är nödvändigt.
En åtgärd högre upp i ett älvsystem kan t.ex. leda till att det drabbar en
kommun som är belägen längre ner. Därför är det viktigt att man inför
en redovisning av översvämningsområdena samarbetar med intilliggande kommuner. Även Miljöbalkens tillämpning och att sätta balkens
miljömål i samband med översvämningsområdenas redovisning i översiktsplanen är betydelsefullt. Kanske borde man göra miljömålen tydligare genom att ha ett miljömål som direkt kan användas när det gäller
riskfrågor. Detta kan dock vara svårt att genomföra då säkerhet, hälsa
och miljö ytters handlar om samma sak och för att uppnå ett hållbart
samhälle bör riskfrågor naturligt ingå och integreras i all samhällsplanering. Ekologiska aspekter, som man även kan lägga in i redovisningen i översiktsplanen, är exempelvis hur översvämningar skulle påverka
jord- och skogsbruket. När det gäller den tekniska robustheten är det
som tidigare nämnts ett flertal förvaltningar inom kommunen som blir
berörda. En översvämning drabbar inte bara enskilda fastigheter utan
också elledningar, VA-systemet, vägar och framkomligheten på dessa
etc. Den sociala robustheten innefattar t.ex. kommuninvånarens rätt att
genom demokrati och medbestämmanderätt vara med i översiktsplaneprocessen.
Det direktiv som arbetats fram inom EU, vilka bidrar till att integrera
miljöaspekter i utarbetandet och antagandet av planer och program för
att främja en hållbar utveckling, är här viktig att omnämna. I miljöaspekterna ingår även människors hälsa och säkerhet, varför detta direktiv är betydelsefullt också då de översvämningshotade områdena
skall planeras.
Centrala verk såsom Räddningsverket och Boverket bör ha tätare kontakter med kommunerna, både för att ge råd och ta del av de erfarenheter som gjorts i kommunerna angående översvämningsproblematiken och andra riskfrågor.

Problemet med att finna den rätta balansgången mellan de centrala
verkens föreskrifter och kommunernas egna behov kan vara att det behövs ett närmare samarbete. Om t.ex. de centrala myndigheterna som
Boverket och Räddningsverket i större utsträckning tog del både av
kommunernas problem och goda exempel skulle dessa verk bli mer
insatta i det arbete som bedrivs i kommunerna. Om de centrala verken
oftare gjorde besök i kommunerna för att diskutera de problem som
kan uppstå när lagar och rekommendationer ska efterlevas, skulle det
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förmodligen vara lättare att komma fram till en gemensam lösning till
hur redovisningen av de översvämningshotade områdena bäst ska utföras i den översiktliga planeringen. Det är också viktigt att de kommuner som lyckats med att överbrygga glappet mellan teori och praktisk
tillämpning får delge andra kommuner och övriga intresserade sina
positiva erfarenheter. Denna vägledning gäller inte bara översämningsområdenas lösning i de kommunala planerna utan även övriga riskfrågor i kommunerna. Vägledningen kan tyckas vara orealistisk på
grund av att det förmodligen inte finns resurser till att etablera en sådan här kontakt. Jag vill här dock ändå ta med den eftersom en större
praktisk förankring i kommunerna från de centrala verkens sida inte
kan leda till annat än goda erfarenheter.
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BILAGOR
Bilaga 1. Frågor via e-post till Bollnäs- och
Sundsvalls kommuner
Översvämningskarteringar
1. Hur kommer översvämningskarteringarna att redovisas i översiktsplanen?
2. Hur kommer GIS till användning?
3. Kommer karteringarna att kompletteras med annat underlagsmaterial? Vilka i så fall?
4. Vilka fördelar och nackdelar ser ni hos karteringarna?
5. Har ni något förslag till hur karteringarna kan förbättras?
6. Vilken praktisk nytta har kommunen av karteringarna? Kommer det
t ex att skrivas in några rekommendationer i översiktsplanen om hur
man ska gå vidare i detaljplan?
Miljö- och riskfrågor i översiktsplanen
7. Hur kommer 1996 års lagändring i PBL (4 kap 1 § 1 st.) att påverka
redovisningen av översvämningsrisken?
8. Kommer det att finnas någon koppling till planer och analyser som
ligger till grund för redovisningen? T ex räddningstjänstplan, riskanalys etc.?
9. På vilka sätt kommer ni att ta hänsyn till Miljöbalken i redovisningen?
10. Är det några andra lagar som ni kommer att ta hänsyn till? T ex
Räddningstjänstlagen?
11. Hur kommer konsekvensanalysen att göras som föregår riskredovisningen?
”Robust planering” i översiktsplanens riskredovisning
12. På vilka sätt kommer ni att ta hänsyn till en helhetssyn i riskredovisningen?
13. Mellan vilka instanser kan det vara svårast med kommunikationen
när riskredovisning ska göras?
14. På vilket sätt kommer man att ta tagit hänsyn till enskilda intressen?
15. Kommer kommunen att använda sig av några scenarier eller något
annat verktyg t.ex. GIS?
16. Skulle man ha gjort redovisningen på ett annorlunda sätt om man
haft tillgång till mer resurser?
Övriga synpunkter
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Bilaga 2. Samtliga frågor till Sollefteå och Falu
kommun vid kommunbesöken:
Översvämningskarteringar i översiktsplanen
1. Kommer Räddningsverkets översvämningskarteringar att redovisas i
översiktsplanen? I räddningstjänstplan? I riskanalys?
2. Hur kommer översvämningskarteringarnas GIS - skikt till användning?
3. Kommer karteringarna att kompletteras med annat underlagsmaterial? Vilket i så fall?
4. Vilka fördelar och nackdelar ser ni hos karteringarna?
5. Har ni något förslag till hur karteringarna kan förbättras?
6. Vilken praktisk nytta har kommunen av karteringarna ? Kommer det
t ex att skrivas in några rekommendationer i översiktsplanen om hur
man ska gå vidare i detaljplan?
7. Stämmer karteringarna med de områden som översvämmades sommaren 2000? Är dessa karterade områden tillräckliga eller borde fler
vattendrag vara karterade? Eller färre?
8. Hur har informationen varit om karteringarna? Från Räddningsverket, från länsstyrelsen?
9. Hur samarbetar man angående karteringarna i kommunen, t.ex. planeringskontoret och räddningstjänsten?
Miljö- och riskfrågor i översiktsplanen
10. Hur kommer 1996 års lagändring i PBL (4 kap 1 § 1 st.) att påverka
redovisningen av översvämningsrisken?
11. Kommer det att finnas någon koppling till planer och analyser som
ligger till grund för redovisningen? T ex räddningstjänstplan, riskanalys etc.?
12. På vilka sätt kommer ni att ta hänsyn till Miljöbalken i redovisningen?
13. Är det några andra lagar som ni kommer att ta hänsyn till? T.ex.
Räddningstjänstlagen?
14. Hur kommer konsekvensanalysen att göras som föregår riskredovisningen?
15. Hur kommer riskfrågan översvämning att redovisas i översiktsplanen? Text? Karta? Förbud? Rekommendationer för vissa områden?
16. Hur kommer ni att arbeta för att få riskredovisningen tydlig och lättförstådd?
17. Hur fördelas resurser i denna fråga inom kommunen då det gäller
arbetskraft och tidsåtgång? Skulle man gjort redovisningen på ett annorlunda sätt om man haft tillgång till mer resurser?
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”Robust” planering i översiktsplanens riskredovisning
18. På vilket sätt planerar ni för en helhetssyn då det gäller riskredovisningen av översvämningar? Tänker ni både ur en social, teknisk och
ekologisk synvinkel? Ge exempel.
19. Mellan vilka instanser kan det vara svårast med kommunikationen
när riskredovisning ska göras?
20. På vilket sätt kommer man att ta hänsyn till enskilda intressen?
21. Kommer kommunen att använda sig av några scenarier eller något
annat verktyg t.ex. GIS?
22. Anser ni att GIS ett bra sätt att redovisa riskfrågan på? Fördelar?
Nackdelar?
23. Hur upplever ni att samarbetet/kommunikationen fungerar mellan
centrala verk, länsstyrelsen, kommunen, kommuninvånare, media etc.
då det gäller redovisning av översvämningsrisken i översiktsplanen?
24. Hur fungerar samarbetet när det gäller översvämningsfrågan, med
närliggande kommuner?
Översiktsplanens roll
25. Vilken betydelse anser ni att översiktsplanen har då det gäller att ge
kommuninvånarna och övriga berörda information om översvämningsrisken, och andra frågor som är betydelsefulla för invånarna?
26. Hur arbetar ni för att kommuninvånarna ska ta större del av översiktsplanen?
Övriga synpunkter.
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Bilaga 3. Miljödepartementets uppdrag till Boverket
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Bilaga 4. Reflektioner under arbetets gång med
Boverksuppdraget ”Översvämningsfrågor i översiktsplaneringen”
Den fysiska planeringen som redskap för att hantera översvämningsriskerna måste betonas ytterligare.
Det finns ibland ett glapp mellan PBL- systemets möjligheter och hur
frågorna hittills hanterats i den praktiska planeringen.
I remisskretsen till översiktsplanen bör regelmässigt räddningstjänsten
ingå. Räddningstjänstplan bör utgöra ett underlag för översiktsplaneringen.
Undersökta kommuner använder i mycket liten utsträckning ny modern teknik (GIS) för att ta fram erforderliga planeringsunderlag. De
utnyttjar sällan den information som finns i digital form hos digitala
myndigheter (t.ex. Lantmäteriets höjddatabas).
Det är angeläget att samordna planeringsunderlag länsvis/regionalt
t.ex. genom Sam GIS- projekt.
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Bilaga 5. Uppgifter från ”Boverksuppdraget”
Kommuner

Hur översvämningsrisken
Vilket underlagsmaterial
redovisats i översiktsplanen som använts

Falun ÖP 1990
Falun/Borlänge FÖP 1997

Karta +beskrivande text
Rekommendationer om
lägsta golvnivå
Ovanåker ÖP 2000, FÖP 92 Nämner i text att risken
och FÖP 93
finns och att bebyggelse i
riskomr. bör undvikas.
Hänv. görs till två fördjupningsplaner från 1992 och
1993 där kartor finns.
Karlstad ÖP 97
Karta + beskrivande text

Torsby ÖP 1990,
FÖP1991,1994 och 2000

Härjedalen ÖP 1990

Uppgifter från räddningstjänsten 1986- 87
Kommunens egna flygfotograferingar från översvämningarna 1985.

Kartering av riskzoner
som tagits fram av länsstyrelsen och SMHI efter
översvämningarna 1995
Tidigare utförda inventeringar.

Karta + beskrivande text i
samtliga planer. I FÖP 2000
ges även rekommendationer
för riskområdena.
Karta med åtgärdsbeskrivUppgifter saknas
ningar i form av muddring,
erosionsskydd, flödesdämpade åtgärder etc.

Bollnäs ÖP 1990, FÖP 1995 Risken nämns kort i ÖP 90
I FÖP för Bollnäs tätort
(1995), har en höjdlinje lagts
in som markerar områden
som kan riskera översvämning. Högsta golvnivå anges
för bebyggelse utanför linjen.

Uppgifter saknas för ÖP
1990. För FÖP 1995
kommer uppgifterna från
regleringsföretaget och
kraftverksindustrin

Hur riskerna har fångats upp i översiktsplanen i de sex av 19 kommuner som
redovisat risken för översvämning i översiktsplanen, samt vilket underlagsmaterial som använts. Källa: Boverkets ÖP- arkiv

Enkätsvar från Boverkets ”Översvämningsuppdrag” beträffande
om kommunerna har tillgång till Räddningsverkets översvämningskarteringar samt vad man anser om dessa
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”Ja för Svegsområdet och delvis för Ljusnan nedströms Sveg. Nej i övrigt. Materialet är för litet och alldeles för översiktligt. Inga vattennivåer
går att utläsa. Varken 100- eller 10 000-årsflödet finns redovisat för något vattendrag utöver ovan angivet. Underlaget måste vara så pass detaljerat att kommunen kan utarbeta konkreta rekommendationer i översiktsplanen om bygglov kan lämnas eller ej med hänvisning till flödesnivåer i det aktuella området.”
”Nej, inte helt. Riskzonkarteringen kan bara ge en indikation på vilka
områden som drabbas. I låglänt terräng är kartorna för grova. Det saknas en inventering som visar exakt vilka fastigheter, vägar etc. som
drabbas vid vissa flöden. Bärigheten hos slänter, brokonstruktioner etc.
är inte heller kartlagd så att den finns tillgänglig som planeringsunderlag.”
”Inte helt. Dels är inte de sydligaste delarna med (de som påverkats
mest av Vänern) utan det är Klarälvens flöde som ligger som grund.
Dessutom bygger det på en alltför grov höjddatabank för att de markerade översvämningsområdena ska vara riktiga. Eftersom Karlstad är så
platt gör 50 cm upp eller ner väldigt stor skillnad i hur stort område
som berörs. Därtill har det inte tagits hänsyn till en del lokala traditioner, där gång- och cykelvägar etc. samtidigt fungerar som invallningar
av stora områden. Vissa områden som enligt karteringen skulle ha varit
översvämmade 1995 var det inte t ex”
”Karteringen är så översiktlig att den är av marginell betydelse vid
bygglovärenden och detaljplaneärenden. Materialet ger dock en indikation på att översvämningsriskerna bör undersökas närmare.”
”Nej. Vi har ju haft översvämningar i andra och mindre vattendrag. Här
har situationen förvärrats när dammar har försvunnit.”
(Intervjumaterial från Boverkets uppdrag)
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Bilaga 6. Redovisning av kommunintervjuerna
Kommunbesök i Sollefteå
Den 16 och 17:e oktober, 2001 besökte jag samhällsbyggnadskontoret i
Sollefteå. Kommunen hade visat intresse av att deltaga i mitt examensarbete och svara på frågor angående hur man arbetade i kommunen
med översvämningsfrågor, särskilt med tanke på dessa frågors redovisning i översiktsplanen och hur Räddningsverkets översvämningskarteringar kommer att användas. Eftermiddagen den 16:e, kunde jag
intervjua Matti Heino (samhällsplanerare) och Kjell Sörlin (räddningschef i kommunen). Frågor hade skickats tidigare via e-post. Dessa gicks
nu igenom och fler följdfrågor ställdes. Nästa förmiddag träffade jag
även Gunilla Rudehill, kommunarkitekt på stadsbyggnadskontoret.
Samtalet koncentrerades på översiktsplanens betydelse, förebyggande
arbete och hur kommuninvånarna tog del av dokumentet. Nedan redovisas en sammanfattande redogörelse av kommunbesöket.
Räddningsverkets översvämningskarteringar i översiktsplanen
Sollefteå kommun antog sin nuvarande översiktsplan 1990. Någon
översyn eller omarbetning har inte gjorts sedan dess. Kommunen har
ännu inte tagit något beslut om när en revidering skall påbörjas. Översvämningsfrågan redovisas inte i denna plan och det har inte heller
gjorts någon fördjupning av översiktsplanen som tagit upp frågan. Just
nu pågår arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Sollefteå
tätort. Här kommer man att redovisa översvämningsfrågan genom att
ta med Räddningsverkets översvämningskarteringar som gäller tätorten, samt en beskrivande text. ”Kommunen har inte gjort någon egen
kartering, utan det blir Räddningsverkets översvämningskarteringar
som kommer att finnas med i den fördjupade översiktsplan för Sollefteå
tätort. Vi kommer inte att lägga ner något stort jobb med inventeringar
och dylikt då det gäller översvämningsrisken i översiktsplanen. Vi
kommer att hänvisa till länsstyrelsens riskinventering och tidigare erfarenheter från räddningstjänsten” (Heino).
När man så småningom gör en revidering av den kommuntäckande
översiktsplanen kommer karteringarna även att vara med här. Kommunen anser att karteringarna ger en tydlig överblick över de områden
som riskerar att översvämmas. Men att göra en mer noggrann bedömning utifrån dessa anser man svårt då de är för översiktliga. Dessutom
tycker man att karteringarna kan bli missvisande p.g.a. att höjdskillnaderna i Sollefteå är mycket stora. ”Önskvärt vore att karteringarna var
mer detaljerade, men detta är dock inte möjligt p.g.a. höjddatabankens
uppbyggnad med 50 meter mellan höjdpunkterna.” (Heino)
När kommunen jämför översvämningskarteringen med tidigare översvämningar tycker man att de verkar stämma relativt bra. Bäst vetskap
har man om förhållandena i och i närheten av Sollefteå tätort och i Re-
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seletrakten, en bit upp i kommunen. Man har däremot åsikter om att
ytterliggare karteringar borde ha gjorts för Faxälven och i viss mån
Fjällsjöälven. I Faxälven har det varit stora problem upprepade gånger.
”Kanske kan karteringar här göra att kommuninvånarna inser att det
inte är hållbart med fritidsstugor längs åkanten. Flera stugägare har
efter en översvämning reparerat och gjort stugorna beboliga igen, för
att sedan åter igen drabbas”(Sörlin). De områden som flygfotograferades av länsstyrelsen 1998, har kommunen svårare att uttala sig
om huruvida de överensstämmer med Räddningsverkets karteringar.
Man hänvisar till påpekandet i rapporten att det är några områden som
inte riktigt överensstämmer med karteringarna.
Kommunen tycker att informationen angående karteringarna har varit
bra, både från Räddningsverkets och från länsstyrelsens sida. I våras
deltog personal från kontoret i ett seminarium på Sandö angående
”Älvgruppen”. Här deltog alla berörda kommuner och information
gavs av Räddningsverket. Heino var även informerad tidigare. ”Jag
visste att något var på gång eftersom jag var kommunens kontaktperson, då SMHI skulle börja arbeta med karteringarna:” Från kommunens sida tycker man det har varit intressant att ta del av informationen, men man uttrycker även att ”Detta är bara en av kommunens alla
prioriteringar”(Heino).
Matti Heino tycker att det är det förebyggande arbetet som är det viktigaste, processen och uppbyggandet av nätverk. Gunilla Rudehill håller
med, och berättar att man i arbetet med ÖP 1990 lade ner mycket arbete
på att skapa ett nätverk inom alla områden, såsom jordbruk, skogsbruk,
riskfrågor etc. ”Vi hade ett seminarium för varje område och vi lät alla
säga vad de tyckte. Jag visste inte allt inom de olika områdena, och genom att vara en god lyssnare och pedagog lärde jag mig mycket. Jag
blev nästan som en ”mamma” åt kommunen i arbetet med översiktsplanen.”
Hur arbetar man då i för att kommuninvånarna ska ta större del av
översiktsplanen? Gunilla Rudehill berättar att när lagändringen i PBL
kom 1996, fick kommunen mycket information från Boverket och personalen fick gick på kurser om ÖP: s roll. Ambitionen var mycket stor
men trots detta har man inte gjort någon ny översiktsplan sedan 1990.
”Det har inte varit så aktuellt att bygga nya bostäder i kommunen.
Andra frågor har tagit stor plats de senaste åren, t.ex. nedläggning eller
inte av akutsjukhuset och de två regementena i kommunen”(Rudehill).
När det gällde dessa frågor var så gott som alla kommuninvånare engagerade och hjälpte till. Gunilla berättar entusiastiskt om hur hon önskar att översiktsplanen borde användas: ”Här är ju all fakta om kommunen dokumenterade. Den skulle med fördel kunna användas i
kommunens skolor som undervisningsmaterial.” Hon tror mycket på
att använda sig av GIS i kommande ÖP, koppla den till kommunens
hemsida och göra en populärare utgåva. Matti Heino poängterar vikten
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av många tidiga samråd och att olika grupper kommer till tals. ”Både
Internet och media bör man utnyttja så mycket som möjligt.”
Man hoppas i kommunen på att de GIS-skikt som tillhör Räddningsverkets översvämningskarteringar skall kunna användas på ett sätt som
gör att de kan göras tillgängliga för flera berörda användare. ”Vårt önskemål är att lägga ut dem på en server så att alla berörda inom kommunen kan använda sig av informationen. Inom kommunen använder
vi AutoKa-vy , där det är möjligt att lägga skikt med översvämningsgränserna”(Heino). I kommunen har man arbetat mycket med att lägga
in alla ras- och skredområden i Map Info och man tycker även att det
vore bra om även översvämningsskikten lades in här. Man skulle då
kunna se hur dessa risker förhåller sig till varandra.
I översiktsplanens redovisning kommer någon form av rekommendationer att tas fram, däremot kommer man inte att skriva in var man får
bygga och inte bygga eller ge rekommendationer om t.ex. källarlösa
hus. Då stora delar av markområdena inte är detaljplanelagda kommer
rekommendationerna inte endast att gälla detaljplaneläggning utan
troligtvis rikta sig till tillståndsgivning, t.ex. bygglov och marklov.
”Man ser i karteringen vilka områden som kan riskera problem. ”Om
det skulle vara aktuellt med bygglov måste en noggrann utredning göras i varje särskilt fall” säger Heino. Han visar som ett exempel en ritning över Risön, där man trots stora översvämningsproblem har planerat för fortsatt verksamhet. Då Risön 1998 till största delen låg under
vatten, byggde man skyddsvallar i panik. Efter det har man gjort bättre
och noggrannare invallningar, upp till 6 meters gräsvallar som blivit ett
naturligt inslag i miljön. Man har flyttat de campingstugor som fanns
på campingplatsen längre in på området och byggt Ekonova, ett center
för ”Mulleverksamheten” (friluftsliv).
Man kan inte i dagsläget svara på vilka verktyg som kommer att användas vid riskredovisningen. Eftersom man inte vet vilka ekonomiska
resurser som kommer att finnas i samband med arbetet. Kommunen
håller på att bygga upp sitt kunnande gällande GIS. Målsättningen är
att GIS skall vara ett av instrumenten vid framtagandet av översiktsplanen.
Beträffande andra verktyg t.ex. scenarier, finns det redan ett scenario
om ett dammbrott som har övats in. Detta scenario finns i en dammplan
som gjordes i kommunen 1993, med anledning av översvämningarna
detta år.
Hur konsekvensanalysen som föregår riskredovisningen i översiktsplanen kommer att göras, kan man inte ge svar på i detta skede. Det är
för tidigt. Men man kommer i planarbetet att arbeta mycket på att få
riskredovisningen tydlig och lättförstådd, genom att noggrant beskriva
risken för översvämning och vad som kan hända. Då det är kommunen
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som har ansvar om något händer är det av största vikt att riskerna tydliggörs.
Angående att ta hänsyn till andra lagar förutom PBL vid redovisningen
av översvämningar i översiktsplanen betonades Miljöbalken. Hur miljömålen skulle uppfyllas borde också redovisas i översiktsplanen. Miljömål 11 ”God bebyggd miljö” kan direkt kopplas till översvämningsrisken. Övriga gällande lagar ska givetvis också beaktas, men någon
speciell redovisning kommer troligtvis inte att göras” (Heino). Kjell
Sörlin påpekar att Räddningstjänstlagen är under omskrivning men att
ändringarna inte kommer att beröra ÖP.
Angående resursers fördelning inom kommunen då det gäller arbetskraft och tidsåtgång, då det gäller översvämningsfrågan, är Heino, Sörlin och Rudehill mycket eniga. Om man haft ökade resurser i kommunen skulle situationen varit annorlunda. ” Vi skulle inom kommunen
gjort en noggrannare inventering och egen kartering över översvämningsområdena i Sollefteå centrum. Vi skulle åkt ut mer och tittat och
kunnat varit bättre uppdaterade. En heltidstjänst skulle behöva”(Heino). Slutsatsen är således att det behövs ökade resurser till
översvämningsredovisningen i kommunen.

Länsstyrelsens riskinventering och annat underlag till översvämningsredovisningen i översiktsplanen
Kommunen hoppas nu på länsstyrelsen i Västernorrlands läns pågående riskinventering. ”Det projekt som pågår i Västernorrland, 'Riskinventering, riskanalys, behov av planering och förebyggande åtgärder i
Västernorrlands län', kommer förhoppningsvis att utgöra ett bra underlagsmaterial till kommande omarbetning av Sollefteå kommuns
ÖP”(Heino). Här arbetar man med att ta fram en så samlad och fullständig riskbild som möjligt i länet. Kartering av risker längs länets
vattendrag, ingår som första etapp i projektet. Dessa risker delas in i tre
grupper: dammsäkerhet; ras skred och erosion; höga flöden/översvämningar. Utifrån vad som har kommit fram i inventeringen görs en riskanalys och konsekvensbeskrivning. Därefter ges förslag
till åtgärder både beträffande fysisk planering och förebyggande åtgärder. Under arbetets gång träffar länsstyrelsen personal från länets
kommuner och räddningstjänster. Även företrädare för viktiga samhällsfunktioner är med i arbetet som ÖCB, SGI, Räddningsverket, Boverket, Banverket och Vägverket. Det är denna riskanalys som kommunen kommer att använda som underlag vid redovisning av översvämningsrisken i översiktsplanen. Annat underlag kommer att vara tidigare
kända översvämningsområden och erfarenheter från räddningstjänsten.
Det finns en kommunal riskanalys som gjordes av räddningstjänsten
1996. Här tas ras och skred upp men inget om översvämningar. Däremot finns det en dammplan i riskanalysen från 1993 som gjordes i
samband med översvämningen detta år. Det är inte aktuellt att arbeta
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in översvämningsrisken i denna riskanalys. I länsstyrelsens riskanalys
kommer troligtvis Räddningsverkets karteringar att finnas med som ett
underlag.
I kommunens räddningstjänstplan står det heller inget ingående om
översvämningar och man kommer troligen inte att skriva in något mer i
planen. ”Sist man ändrade i planen var 1996-97 då civilförsvararslagen
ändrades. Ändringar i räddningstjänstplanen kan annars bero på att
nya risker dyker upp, t.ex. en ny fabrik eller att styrkor dragits
in”(Sörlin).
Samarbetet inom kommunen och med övriga berörda aktörer angående översvämningsriskens redovisning i översiktsplanen
Angående hur samarbetet fungerar mellan planeringskontoret och
räddningstjänsten då det gäller översvämningsfrågan svarar Kjell Sörlin
följande: ”Visst försöker vi att hjälpas åt, men man har många förväntningar och krav på sig. Och det är nog så att man gör mycket mer utöver sina resurser.” Kommunen anser dock att när något väl händer så
fungerar samarbetet mycket bra. ”Om det behövs åker vi ut tillsammans och hjälper varandra. Efter en händelse skriver vi en rapport och
beslut fattas. Man är medveten om varandra. Ibland kan det vara svårt
att avgöra vad som är räddningstjänst och inte” (Heino). Man håller
med om att det förebyggande arbetet är mycket viktigt, men poängterar
att det är svårt att hinna med då det är pengar och övrig verksamhet
som styr.
Fördelarna med GIS-användningen tycker man är att det är lättare för
andra att ta del, och att det blir lättare att samarbeta då man kan samköra t.ex. med fastighetsregistret. Sörlin påpekar också att man i GIS
skulle kunna lägga in räddningstjänstens insatstider. En nackdel tycker
man är kommunens resurser. ”Man måste ju hålla informationen aktuell annars är tiden och arbetet man lagt ned bortkastad” (Heino). En
annan nackdel tycker man är att det fortfarande finns en osäkerhet
inom GIS-området.
Angående om huruvida kommunen kommer att föra en ”robust planering” vid redovisningen av översvämningsriskerna i översiktsplanen
uppfattas frågan först som svår, men man kommer in på sambandet
översvämningar kopplat till skredrisk och att det är viktigt att avverkningen av skog i nipområdena sköts på ett skonsamt sätt. Här kan man
göra förebyggande insatser. Sedan är det stora områden som är jordbruksmark som är utsatta som riskområden. Man anser även att det är
viktigt att detta redovisas i översiktsplanen.
Samarbetet och kommunikationen mellan olika instanser i arbetet med
översvämningsfrågorna, tycker man inte är något större problem. När
det gäller att nå ut till kommuninvånarna tror man det är lättare i en
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mindre kommun, då människor här är mer intresserade av när det
händer något. Särskilt viktigt tycker man det är att gå ut till media. Vad
man däremot önskar är att kraftverksbolagen och regleringsföretaget är
med i översiktsplanen som samarbetsparter, samt att vattendomen bör
ses över. Man påpekar att de förhållanden som gällde 1965 då vattendomen antogs inte gäller idag. Dessutom gäller ingen vattendom i Sollefteå centrum. Både 1993 och 1998 har översvämningarna skapat mer
bekymmer nere vid Sollefteå centrum jämfört med längre upp längs
Ångermanälven.
I översiktsplanen sker ingen avvägning mot enskilda intressen, då den
inte kan överklagas och inte är juridiskt bindande. Enskilda intressen
regleras i samband med juridiskt bindande planer, t.ex. detaljplan. Man
nämner dock att det är viktigt att enskilda skogsägare får information
om hur niporna skall skötas.
Både från planeringskontorets och från räddningstjänstens sida tycker
man det är viktigt med det mellankommunala samarbetet. Genom länsstyrelsens riskprojekt och ”Älvgruppen” (kommuner, räddningstjänsten, regleringsföretaget, kraftbolagen) är det första gången man ser på
problemet tillsammans med andra kommuner. Räddningstjänsten i
kommunen har en koppling till centralen i Östersund.
Kommunbesök i Falun
Den 31 oktober 2001 besökte jag Falu kommuns stadsbyggnadskontor
och under eftermiddagen intervjuades Tony Svensson, fysisk planerare
och Jonas Röjås från Räddningstjänsten Dala Mitt. Räddningstjänsten i
Falu kommun övergick 1998 till detta kommunalförbund, där även Säter och Borlänge ingår.
Den senast antagna kommuntäckande översiktsplanen i Falu kommun
är från 1990. Efter det har man gjort fördjupningar av översiktsplanen,
bl.a. för Sundborn och Falu tätorter. Dessutom har man gjort en gemensam fördjupad översiktsplan för Falu- och Borlänge tätorter. Nu håller
man i kommunen på att göra en ny kommuntäckande översiktsplan.
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Räddningsverkets översvämningskarteringar i översiktsplanen
Kommunen uppger att man i den nya översiktsplanen kommer att redovisa de av Räddningsverkets karteringar som är aktuella för kommunen, d.v.s. Runn, Tisken och Svärdsjövattnet. Då man tycker att även
en noggrannare kartering borde redovisas är det kommunens önskan
att även ta med de mer detaljerade karteringar som gjorts av en projektanställd (Elsie Ullbor) i kommunen. Dessa karteringar är en fortsättning på ett examensarbete i GIS som gjordes i Mora kommun med
utgångspunkt från Räddningsverkets karteringar.
Redovisningen av översvämningskarteringarna i översiktsplanen,
kommer att kompletteras med det pågående riskhanteringsprojektet
som skall resultera i en kommunal riskanalys samt Ullbors detaljerade
karteringar. Dessa karteringar baseras på Räddningsverkets översiktliga översvämningskarteringar. De har alltså samma utgångspunkt men
har en högre detaljeringsgrad.
Fördelen med Räddningsverkets karteringar är att det är ett bra översiktligt material som passar i den översiktliga planeringen. Nackdelen
är att den genom att vara så översiktlig inte ger en helt rättvis bild åt de
områden som eventuellt kan utsättas för översvämning. Höjddatabanken är för grov och då kommunen har stora höjdskillnader är det svårt
att göra en noggrann bedömning. Som förslag till hur karteringarna kan
förbättras uppger man att ett fortsatt arbete med att göra bättre detaljerade mätningar efter höjdkurvorna, som Ullbor gjort i sitt arbete, kan
behöva utföras.
På frågan om hur översvämningsrisken skall redovisas för att kunna gå
vidare i t.ex. detaljplanering svarar Tony Svensson: ”Vi kommer att
skriva in rekommendationer i översiktsplanen för de översvämningshotade områdena. Men det är de bearbetade karteringarna som kommer att användas som underlag vid detaljplanering och bygglov.”
Vad man kan se så stämmer Räddningsverkets karteringar i stora drag
med förra årets översvämningar. Skillnaden mellan Räddningsverkets
och Ullbors karteringar är att Ullbor inte har tagit med det dimensionerade flödet, alltså det högsta tänkbara flödet. ”Det är möjligt att
komplettera planeringsunderlaget med denna information” (Svensson).
Man anser att informationen angående karteringarna har varit bra från
Räddningsverket. De har skickat material och inbjudit till möten. Länsstyrelsen har även de, informerat om karteringarna men man anser att
kommunikationen är ett problem som är viktigt att förbättra.
Att Dalälvens vattenregleringsföretag numera sitter i Östersund kan
möjligtvis också bli ett problem.
I den nya översiktsplanen kommer man att redovisa översvämningsrisken på ett så tydligt sätt som möjligt. Översvämningskarteringen kom97

mer även att finnas med som redovisning i GIS. Genom att göra översvämningsfrågan tillgänglig via Internet och redovisa den så att alla
förstår, kan kommuninvånarna ta del av redovisningen på ett enkelt
sätt. ”Det är dock en utmaning att lämna ut information på rätt sätt så
att inte feltolkningar görs” (Svensson).
Redovisningen i översiktsplanen kan ses som en pyramid med Räddningsverkets översvämningskarteringar i botten. Därefter kommer underlag som kan kopplas till dessa (riskanalys och mer detaljerade karteringar) och högst upp finns en sammanfattning. Rekommendationer
kommer att ges. Illustrationer anser man viktiga för förståelsen.
Det är viktigt att riskfrågan redovisas på ett så enkelt sätt att alla kan ta
del av informationen. På Internet (kommunens hemsida) kommer det
att finnas koppling till ett enkelt GIS. Man kommer också att arbeta
med en SMB (strategisk miljöbedömning) så att man kan se problemen i
ett större sammanhang.
Man anser att översiktsplanen är ett heltäckande dokument där kommuninvånarna kan gå in och titta vad som berör just dem. När det gäller översvämningsrisken har man från allmänheten fått en del frågor om
vad som berör den enskilda tomten, t.ex. bygglovhantering. Man tycker
däremot att översiktsplanen borde engagera kommuninvånarna mycket
mer. Inför den nya översiktsplanen kommer man att arbeta för att hitta
andra vägar för att nå ut till kommuninvånarna. Som exempel nämner
man att arbeta i studiecirklar med små grupper och att materialet presenteras i en lättillgänglig form. ”Tyvärr är det så att mycket som står i
en översiktsplan bryr man sig inte om då det inte berör en själv. Men
riskfrågor borde faktiskt engagera fol.”(Svensson).
GIS är ett viktigt verktyg för kommunen och man är långt framme på
området, bl.a. har man tagit fram en GIS-policy. Räddningstjänsten ska
lätt kunna få information i sina utryckningsfordon som måste vara lättbegriplig. Det finns dock alltid stor risk för feltolkning av GIS-material
som läggs ut på webben. Materialet kan missförstås och felaktiga slutsatser kan dras. En annan fördel är att flera användare kan nyttja informationen. Men man poängterar samtidigt hur viktigt det är att GISuppgifterna uppdateras och att man talar om varifrån uppgifterna
kommer. Det är viktigt att olika användares kartskalor (t.ex. kommunens och länsstyrelsens) stämmer överens och att man arbetar mot
samma server.
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Pågående riskinventeringsprojekt och annat underlag till översvämningsredovisningen i översiktsplanen
När det gäller riskanalys finns det ingen sådan i kommunen. Däremot
har stadsbyggnadskontoret kontoret och räddningstjänsten Dala Mitt
påbörjat ett gemensamt arbete med att ta fram en riskinventering som
skall utgöra grund för en kommunal riskanalys. Här förväntas personal
från andra kommunala förvaltningar att ingå i en riskhanteringsgrupp.
Exempel på förvaltningar är miljökontoret, tekniska kontoret eller motsvarande. Resultaten skall kopplas till en gemensam databas i kommunen. Då översvämning är en av kommunens risker kommer man att
noggrant redovisa denna risk. Avsikten är även här att Ullbors arbete
kommer att redovisas i analysen, samt kopplas till databasen.
Nuvarande räddningstjänstplan är från 2001, men den utgår från de
tidigare planer som fanns i Falu- och Borlänge kommuner. Då räddningstjänstplanen är mycket bred går man inte närmare in på översvämningsfrågan, utan nämner endast att risken finns och att rimliga
resurser skall sättas in vid en eventuell översvämning. Översvämningskarteringarna kommer inte att redovisas i räddningstjänstplanen.
Samarbetet inom kommunen och med övriga berörda aktörer angående översvämningsriskens redovisning i översiktsplanen
Att samarbetet angående karteringarna mellan kommunens olika förvaltningar, t.ex. stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten är en
förutsättning för ett gott resultat, är samtliga inkluderade eniga om.
Översvämningsfrågan och översvämningskarteringarna blir en viktig
del i riskhanteringsprojektet och ett samarbete under hela processen är
mycket angeläget. För stadsbyggnadskontoret har arbetet med förankringar och utredningar varit ett måste medan räddningstjänstens arbete
har varit att agera snabbt. Det har varit två olika världar som man nu
måste integrera.
Att man i redovisningen även ska ta hänsyn till Miljöbalken anses
självklart. Tony Svensson säger: ”Miljöbalken bygger ju på en god hushållning av naturresurser med den tidigare Naturresurslagen i botten.
Den nya kommuntäckande översiktsplanen avses bli en
”Hållbarhetsplan” där hållbarhetsaspekter integreras på alla områden.
Översiktsplanen kommer att baseras på de 15 nationella miljökvalitetsmålenmålen. Detta gäller även översvämningsrisken som kan
kopplas till miljömål 11: ”God bebyggd miljö.” Svensson påpekar också
att det även finns delmål där översvämningsrisken fångas upp. Övrig
lagar som man anser vara viktiga att ta hänsyn till är Räddningstjänstlagen, då det är viktigt att räddningstjänsten kommer med från början i
ÖP- arbetet.
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Både Svensson och Röjås anser att riskfrågor gärna kan få ett större utrymme än hittills i det kommunala arbetet. Ett sätt att utveckla planeringsunderlaget för översvämningsrisker skulle kunna vara att göra en
simuleringsmodell för hela länet. Önskvärt är också att man i kommunen får resurser till att göra fler detaljerade karteringar. PBL: s bestämmelser anser man vara tydliga men riskfrågornas prioritet behöver i
flera fall bli högre än tidigare.
Att använda sig av GIS vid redovisningen är något man tror mycket på.
Kommunen kommer att arbeta mycket med att redovisa riskfrågan i
GIS, både då det gäller översiktsplanen och riskinventeringsprojektet.
På länsstyrelsen finns en webbaserad karta som ger möjlighet att bygga
upp gemensamma databaser. När det gäller scenarion, har ett sådant
gjorts utifrån att Trängsletdammen skulle brista. Scenariot utfördes av
VBB VIAK på uppdrag av SMHI och Räddningsverket 1993.
Man tycker det är viktigt att alla berörda kontaktas och blir med i processen på ett tidigt stadium. Så har det tyvärr inte alltid varit då var och
en mer har arbetat för sig, t.ex. kommunen och länsstyrelsen. ”En svag
punkt är onekligen kopplingen mellan de centrala myndigheterna,
länsstyrelsen och kommunen” (Röjås) Han menar att det är viktigt att
dessa instanser är väl insatta i varandras arbete. Ett exempel är länsstyrelsens eventuella övertagande vid en översvämningssituation. Här är
det viktigt att länsstyrelsen är väl insatt i situationen redan innan ett
eventuellt övertagande.
Nu tycker man att det är mycket positivt att arbetet med riskhanteringsprojektet har kommit igång. Det var efter översvämningarna sommaren 2000 som man reagerade politiskt i kommunen och en projektbeskrivning till riskhanteringsprojektet kunde tas fram. I och med detta
projekt arbetar räddningstjänsten tillsammans med Borlänge och Säter.
Ett problem kan dock vara de olika kommunernas politiska styrning.
Falun och Borlänge har tidigare arbetat tillsammans då man 1997 gjorde
en gemensam översiktsplan, då togs också riskfrågan översvämning
upp.
Information om hur översvämningsfrågorna har hanterats i Bollnäs och Sundsvalls kommuner
Nedan följer en sammanfattning av hur man arbetar med översvämningsfrågor i Sundsvall och Bollnäs, utifrån svaren på frågeformuläret
som skickats ut via e-post (se bilaga1) samt uppgifter från Boverkets
enkätsvar. Som nämnts innan är det inte meningen att dessa uppgifter
ska jämföras med svaren från Sollefteå och Falu kommuns uppgifter
utan svaren behandlas kommun för kommun. I Bollnäs kommun har
jag haft kontakt med Göran Göransson, planingenjör på samhällsbyggnadskontoret och i Sundsvalls kommun har min kontakt varit Cege
Zeipel på stadsbyggnadskontoret.
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Bollnäs kommun
I kommunen håller man nu på att arbeta fram en ny översiktsplan, där
översvämningsfrågorna kommer att redovisas. Den gällande översiktsplanen är från 1990 och i denna redovisas inte risken för översvämningar. Däremot har man 1995 gjort en fördjupning av översiktsplanen för
Bollnäs tätort. Här har en höjdlinje lagts in som markerar översvämningsområdet och uppgifterna kommer från regleringsföretaget och
kraftverksindustrin. Kommunen har under de senaste åren byggt permanenta invallningar för att underlätta insatser vid översvämningar.
I den pågående översiktsplanen kommer Räddningsverkets översvämningskarteringar för Ljusnan att redovisas, men endast 100-årsflödet.
Dessa kommer att kompletteras med underlagsmaterialet; primärkarta
med höjdkurvor och fastighetsinformation. Det kommer också att finnas en koppling till riskanalys eller räddningstjänstplan. Man uppger
också att räddningschefen har en mycket klar bild av vilka fastigheter
som blivit utsatta vid olika flöden. Den personliga kännedomen är viktig.
Översvämningskarteringarnas GIS-skikt kommer också att användas. I
kommunen har man sedan lång tid jobbat med GIS och har allt material
som kommer att användas i arbetet med översiktsplanen digitalt och
GIS-anpassat. En fördel med karteringarna tycker man att de är överskådliga, och som nackdel nämner man att de har en dålig tillförlitlighet. Som förslag till att förbättra tillförlitligheten anser man att en bättre
höjdangivelsen på pixelplattorna (som attribut) kan vara lösningen och
att det borde vara fler peglar (flödesmätare) längs älven. För att ha
praktisk nytta av översvämningskarteringarna i det följande planeringsarbetet anser man det viktigt med bättre beredskap och förebyggande planering. Att ge tydlig vägledning i översiktsplanen om hur
dessa frågor ska hanteras är viktigt för hur de sedan följs upp i kommande detaljplaner. Vid redovisningen av översvämningsrisken i översiktsplanen kommer denna risk att beskrivas i text och redovisas på
karta.
I redovisningen kommer man att ta hänsyn till Miljöbalken genom att
redovisa översvämningsgränserna. Man kommer också att påtala att
det finns vattendomar som är motstridiga vilket ökar risken för översvämningsskador.
När det gäller konsekvensanalysen som föregår riskredovisningen kan
man inte riktigt ge svar eftersom frågan är lite för tidigt väckt. Man anser dock att man inom kommunen har en klar bild av vad som inträffar
då man varit utsatta för höga flöden ett flertal gånger. Den erfarenheten
kommer man att arbeta in tillsammans med räddningstjänstens och regleringsföretagets erfarenheter.
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Frågan på vilka sätt man kommer att ta hänsyn till en helhetssyn i riskredovisningen, har man svårt att säga idag då man inte beskrivit konkurrerande intressen. Vad man kan säga rent principiellt är att översvämningar gynnar biologisk mångfald.
Kommunen ser inga svårigheter med kommunikationen med andra
instanser när riskredovisningen ska göras. Enskilda intressen redovisas
ju inte i översiktsplanen men kommunen anser ändå att dessa är centrala eftersom det till stor del är privatägda fastigheter som drabbas.
När det gäller att använda sig av olika flödesnivåer vid redovisningen
är det som sagt 100-årsflödet man kommer att använda sig av. Man har
idag mycket stor kunskap om och beredskap för vad som kommer att
hända vid ett 100-årsflöde. Att man sedan har GIS-verktyget och idéer
om hur man kan utveckla materialet för att visa olika scenarier tycker
man är en annan sak. Kommunen tror inte att man skulle ha gjort redovisningen på ett annorlunda sätt om man haft tillgång till mer resurser.

Sundsvalls kommun
Kommunens översiktsplan är från 1990 och här redovisas inte översvämningsrisken under särskild rubrik eller i avsnitt om riskfrågor.
Däremot finns det i textavsnittet ”Energiproduktion” information om
hur mycket två sjöar som Ljungan genomflyter kan stiga över dämningsgränsen. Stödesjön kan stiga 2,5 m och Marmen kan stiga 3 m.
Uppgifterna har kommunen fått av någon med anknytning till kraftverksintressena i samband med översiktsplaneringen 1990. Idag har
man tillgång till Räddningsverkets översvämningskartering för Ljungan. Övrigt underlag som man nämner är en översvämningskarta för ett
dammbrott i Ljungan och en kartering för Selångersån gjord av SMHI.
Kommunen håller nu på med en ny kommuntäckande ÖP samt en fördjupningsplan för den centrala stadsdalgången. I dessa planer ska översvämningsriskerna tas med i särskilda riskavsnitt. Man har idag svårt
att svara ingående på frågorna eftersom man inte har hunnit så långt i
arbetet med översiktsplanen. Man tror inte att översvämningskarteringarna kommer att redovisas i själva översiktsplanen, men däremot vara sökbara via det informationssystem som översiktsplanen blir
en del av. I Sundvall tänker man sig att bygga upp ett rationellt informationssystem via datorn där ÖP ingår som en av flera pusselbitar. Via ett
söksystem ska man bland mycket annat kunna hitta relevant information om översvämningsrisker. GIS kommer att användas i största möjliga utsträckning.
Man vet inte riktigt ännu vilket underlagsmaterial som kommer att
finnas förutom översvämningskarteringarna, men kommunen medver-
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kar i en utredning tillsammans med länsstyrelsen, där man hoppas på
att intressant information kommer fram.
I dagsläget kan man inte uttala sig om översvämningskarteringarnas
för- och nackdelar, eftersom man i kommunen inte har sett dem ännu.
När det gäller den praktiska nyttan av redovisningen av översvämningsområdena, kommer man inte att göra detaljplaner för områden
som riskerar översvämning. Förmodligen kommer man i ÖP att ha en
kort information med den innebörden. I nya ÖP ska översvämningsproblematiken presenteras tydligt men samtidigt ganska kort och koncentrerat - i den formella delen av ÖP.
Cege Zeipel, samhällsplanerare i Sundsvalls kommun för nedanstående
resonemang som förklaring till varför översvämningsfrågan inte bör
redovisas ingående i själva översiktsplanen:
”ÖP är först som sist ett dokument som hanterar intresseavvägningar.
Avvägningar sker genom ÖP mellan en rad olika allmänna intressen.
Allt sådant processas enligt PBL med programsamråd, samråd och utställning. Det slutliga dokumentet tas i kommunfullmäktige. Är därvid
intresset från naturens sida att få översvämma vissa områden ett av
dessa intressen, som ska vägas mot andra intressen? Nej, frågan i sig är
ju absurd! Översvämningsintresset är inte en part som låter sig förhandlas med! Istället bör varje klok människa och likaså hela den planerande och beslutande samhällsapparaten i klädsam ödmjukhet böja
sig för naturens drastiska anspråk på att få översvämma det den har
förmåga att översvämma! Att formellt processa naturens översvämningsanspråk vore en överloppsgärning. Översvämningsanspråket behöver inte formellt bekräftas av fullmäktige. Att redovisa översvämningsanspråket är snarast en informationsfråga – men inte en processfråga.”
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