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Uppdraget

Regeringen uppdrar till 
Myndigheten för samhällsskyddMyndigheten för samhällsskydd 
och beredskap att analysera och 
bedöma vilka konsekvenser en 
översvämning i Mälaren medför 
för olika samhällssektorer.



Målsättningeng

• Ge regeringen en samlad bild av konsekvenserna avGe regeringen en samlad bild av konsekvenserna av 
en översvämning för olika samhällssektorer

• Stimulera fortsatt utveckling kring hantering av 
översvämningsrisker g

• Ge praktisk och konkret nytta för verksamhetsutövarep y



Arbetspaket

Historisk analys av
översvämningen 2000/2001översvämningen 2000/2001

Konsekvensanalys

Översvämningskartering

GIS-analyser



Historisk analys av översvämningen 
2000/2001

Pressklippsanalys

Insatsrapportering

Slutsatser

• Liten påverkan på samhället.

Rapportering av höga flöden till regeringen

Dagboksnoteringar från länsstyrelsen i 

• Förtida tappningar och 
tappning utöver vattendom 
gav lägre vattenstånd än vad 

g g y
Stockholms län

Historiska händelser som rapporterats in 
av länsstyrelserna i arbetet med 

gav lägre vattenstånd än vad 
som annars skulle ha varit 
fallet.

av länsstyrelserna i arbetet med 
Översvämningsförordningen

Försäkringsbolag

• Beredskapen hos olika 
aktörer var god och 
samverkan fungerade väl.



Konsekvensanalys för  Sektorer

samhällsviktig verksamhet

fi i i

Energiförsörjning

Finansiella tjänster

Ett avbrott i verksamheten 
k ll    i k ll  f  

Definition: Handel och industri

Hälso- och sjukvård 
samt omsorg

skulle ge stor risk eller fara 
för…

Information och 
kommunikation

Kommunalteknisk

• Befolkningens liv och hälsa

Kommunalteknisk
försörjning

Livsmedel

Off tli  fö lt i  g
• Samhällets funktionalitet eller
• Samhällets grundläggande värden

Offentlig förvaltning -
ledning

Skydd och säkerhet

Socialförsäkringar

Transporter
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Konsekvensanalys för 
samhälls iktig e ksamhet (m) RH2000samhällsviktig verksamhet
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Konsekvensanalys för  
häll ikti  k h tsamhällsviktig verksamhet

sektorer

verksamhet

objekt

kategori



Exempel - Beroende









Översvämningskartering utifrån 
Nya nationella höjdmodellen Nya nationella höjdmodellen 

+2,9

+3,1
+3,0

(m) RH2000

+2,5

+2,7
+2,6

+2,8

+2,1
+2,2
+2,3
+2,4

+1,7

+1,9
+1,8

+2,0

+1,4
+1,3

+1,5
+1,6

+0,9
+1,0
+1,1
+1,2



Exempel – Potentiellt instängda områden 
(röda)(röda)

•Visualisering av potentiellt instängda 
områden



GIS-analyser

• Fastighetskartan – Byggnader
• Fastighetskartan – Markytor
• Fastighetskartan – Naturvård
• NVDB – Vägar
• SMP – Miljöfarlig verksamhetj g
• SCB – Befolkning





Excel-filer 



Användningsområden, exempel

• Fysisk planering
• Förebyggande åtgärder
• Beredskapsplanering
• Risk- och sårbarhetsanalysers oc så ba etsa a yse
• Kommunala handlingsprogram



b / lwww.msb.se/malaren

Tittskåp + nedladdning av översvämningskarteringen Rapporterp g g g

Excel-filer+diagram



Slutsatser i korthet

Samhällsviktiga objekt börjar slås ut redan 0.5 m över 
medelvattennivån. 

Konsekvenserna störst inom sektorerna 
energiförsörjning och kommunalteknisk försörjning.

Viktigt att vidta sårbarhetsreducerande åtgärder redan g g
idag för vissa objekt som levererar samhällsviktig 
service. 


