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Innehåll

Översvämningsportalen

MSB:s översvämningskarteringar och stabilitetskarteringar

Statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor



https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/













Användningsområden

Fysisk planering

Räddningstjänstplanering

Åtgärdsplanering (modellering)

Prognossystem

Indikera erosionsproblem

Konsekvensbaserade varningar

200-årsflöde Karlstad



Osäkerheter och begränsningar

Beräkning av flöden – tillgänglig statistik

Klimatanpassning – osäkerhet i scenarier

Antaganden i modelleringen

- Dammar står kvar i modellen

- Rent vatten

- Trummor finns inte alltid beskrivna

- Bottendata finns oftast inte utanför tätort

- Kalibreringsdata från inträffade händelser

Skala 1:10 000 (2D-skala 1:5 000)



Vägledningar karteringsmetodik

https://rib.msb.se/filer/pdf/27432.pdf https://rib.msb.se/filer/pdf/28389.pdf

https://rib.msb.se/filer/pdf/27432.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/28389.pdf


Pågående nya karteringar 

• Kävlingeån

• Lagan genom Vaggeryd

• Storån (Flaten till Bolmen)

• Råneälven

• Bureälven

• Vassaraälven



Pågående och planerade uppdateringar 

Stångån, Fyrisån och Tyresån

Q2, Q5, Q10, Q25 och Q50 

för dagens klimat 

i dubbla pilotstudier

Karteringar från Svenska

kraftnät och dammägarna



Stabilitetskarteringar

MSB ska stödja kommuner och länsstyrelser 

med översiktliga kartläggningar av markens 

stabilitet i bebyggda områden där det finns risk 

för jordrörelser. 

Syftet är att identifiera vilka bebyggda områden 

som inte kan klassas som stabila. 

1) Karteringar i finkorniga jordar (slänter i ler-

och siltområden).

2) Kartering i morän och grova jordar (raviner 

och grov sedimentjord).



Karta 1A - markens indelning i stabilitetszoner



Karta 1B – bedömning av stabilitetsförhållanden



Stabilitetskarteringar 2020

Ras och skred

Leveransklara: Uppsala län, Örebro län

Pågående: Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län

Upphandlas i höst: Skåne län, Jämtlands län

Moränkartering

Västerbottens län (4 kommuner), Jämtlands län (6 kommuner)



Gemensam kartportal (SGI, SGU och MSB)

MSB:s karteringar laddas ner från MSB:s hemsida



Anslag 2:2
Förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Ansökan inne senast 1 augusti

Planerade och genomförda åtgärder

Effekter i bebyggda områden

Bidrag upp till 60 % av åtgärdens

kostnad

Endast den billigaste åtgärden 

bidragsberättigad



Anslag 2:2
Förebyggande åtgärder mot naturolyckor

75 mkr/år

Anslag Ansökningar

2020: 243 mkr



Anslag 2:2
Förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Allmänna intressen Enskilda intressen

Platsbunden samhällsviktig 

verksamhet

Ansvaret för skydd av 

egendom ligger på den 

enskilde
Ras, skred och översvämning

Erosion
Utredningar



Tryckbank och erosionsskydd



Länkar

Översvämningsportalen
https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/

Myndighetsgemensam portal för skredriskkarteringar
https://gis.swedgeo.se/skredriskkarteringar/

Översiktlig stabilitetskartering finkorniga jordarter
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/stabilitetskartering-finkorniga-
jordarter/

Översiktlig stabilitetskartering i morän och grova jordar
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/oversiktlig-stabilitetskartering-
i-moran-och-grova-jordar/


