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Översvämning från vattendrag och sjö

• Nederbörden kommer att öka över året

• Störst nederbördsökning vintertid

• Ökad förekomst av stora regnmängder

• Medför förändrad tillrinning till vattendragen

• Generell ökning av översvämningsriskerna i sjöar och 
vattendrag, framför allt under vinterhalvåret



Förändrad tillrinning till sjöar och vattendrag

• Mer vatten totalt i vattendragen. Ca 25-30 % ökning för 
Upperudsälven.

• Högre flöden på vintern och lägre på sommaren. Vårfloden 
försvinner på sikt.

• Flödena för scenarierna på nästa bild är för perioden 2069-2098, 
dvs om 50-80 år.



Förändrad tillrinning till sjöar och vattendrag

Förändrad total årsmedeltillrinning Tillrinningens årsdynamik



Andel dikad skogsmark i Sverige

Källa: von Arnold et al. (2006) 
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Verktyg mot översvämning
• Projekt finansierat av SMHI

• Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Västra Götaland

• Verktyg till kommunerna

• Anpassa samhället till ändrade flöden

• Kunskap, inspiration och vägledning

• Hålla kvar höga flöden i avrinningsområdet

• Projektet pågår under 2017, verktyget redovisas 2018



Avgränsningar

• Behandlar inte åtgärder i bebyggda områden

• Behandlar inte åtgärder i stora vattendrag



Naturanpassade åtgärder

• Vilka åtgärder magasinerar vatten, samtidigt som biologisk 
mångfald stärks på platsen?

• Vilka åtgärder uppehåller de höga flödena, samtidigt som 
erosion samt sediment- och näringstransport till vattendrag, 
sjöar och hav minskar? 



Tillståndsplikt?
• Delar upp åtgärderna i grupper:

– Inget myndighetsbeslut behövs

– Anmälningspliktig vattenverksamhet

– Tillståndspliktig vattenverksamhet (påverkan på enskilda 
eller allmänna intressen)



Åtgärder utan myndighetsbeslut

• Öka markens infiltrationsförmåga

– Strukturkalkning

– Undvik och åtgärda jordkompaktering

• Vintergröna åkrar

– Fånggröda

– Bearbeta på våren

• Obrukade skyddszoner längs diken och vattendrag

• Naturlig vegetation med träd och buskar

• Gräsmarker



Forts åtg utan myndighetsbeslut

•Bryt flöden nerför 
körvägar

•Låt bli att rensa bort 
bromsande 
vegetation i diken 
och vattendrag



Forts åtg utan myndighetsbeslut

•Plantera häckar 
tvärs över 
sluttningar

•Plantera träd och 
buskar i periodvis 
vattenförande 
svackor



Anmälningspliktig vattenverksamhet

• Våtmark < 5 ha

• Meandring av dike < 1 kbm/s



Anmälningspliktig vattenverksamhet

•Avledning < 600 
kbm/dygn från 
vattendrag

•Barriär på sluttning



Anmälningspliktig vattenverksamhet

•Ekologisk 
flödesdämpare

•Dämmande vägbank



Anmälningspliktig vattenverksamhet

•Öppna kulvert

•Plankdämmen

•Tvåstegsdike



Tillståndspliktig vattenverksamhet

•Våtmark > 5 ha

•Meandring av dike > 
1 kbm/s

•Avledning > 600 
kbm/dygn från 
vattendrag

•Dämmande vägbank



Samarbetsprojekt

•Kommunen bör driva 
projektet

•Involvera alla 
berörda 
förvaltningar

•Engagera markägar-
organisationer



Markåtkomst

•Hur engageras 
markägare?

•Infomöten

Enskilda besök

Myndighetskontakt
Tillståndsansökan

Bidragsansökan



Hur finansiera åtgärder?

• Bidrag till kommunen

– För bebyggda områden med risk för naturolyckor har MSB 
för budgetår 2017 fått 75 miljoner kronor för förebyggande 
åtgärder

– Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

– Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Avtal med markägare om kompensation för att de 
magasinerar högflöden



Landsbygdsprogrammet

• Ersättning eller bidrag för de flesta föreslagna åtgärderna

• Måste inte gå genom kommunen



Vilka översvämningar förebyggs?

•Knappast de allra 
största

•Varje åtgärd är 
bättre än ingen

•Viktigt att inte fylla 
magasinen förrän 
behovet finns



Vilka avrinningsområden funkar?

• Arbeta i mindre delavrinningsområden för att se effekt

• Flacka områden – färre, stora åtgärder

• Branta områden – fler, mindre åtgärder

• Snabb avrinning – snabb effekt av åtgärder

• Genomsläpplig mark – mindre effekt av åtgärder

• Se upp med erosiva och instabila jordar!


