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En myndighet med fokus 
på att…

• Minska riskerna och sårbarheterna i 

samhället

• Utveckla förmågan i samhället att 

hantera olyckor, kriser och krig

• Stärka, samordna och inrikta 

hanteringen av allvarliga olyckor, kriser 

och krig



MSB uppdrag

• Spänner från olyckor i vardagen till 

kriser och krig

• Uppgifter både före, under och 

efter en olycka, kris eller krig 

• Expertroll inom vissa områden och 

samordningsroll inom vissa 

områden

• Utvecklingsverksamhet – men 

också förvaltningsuppgifter

• Omfattande utbildningsverksamhet



Upplägg 

• Förordningen om 

översvämningsrisker

• Översvämningskarteringar

• Förebyggande åtgärder mot 

naturolyckor

• Förstärkningsresurser för att 

hantera översvämning

• Uppföljning av inträffade 

översvämningar

Före

Under

Efter



Förordningen om 
översvämningsrisker 



Förordningen om 
översvämningsrisker

Syfte - minska ogynnsamma följder av 

översvämningar för människors hälsa, 

miljön, kulturarvet och ekonomisk 

verksamhet

Steg 1 Identifiering av områden med 

betydande översvämningsrisk 

Steg 2 Hotkartor 

Riskkartor

Steg 3 Riskhanteringsplaner 



Områden med betydande 
översvämningsrisk



Översvämningskarteringar



Översvämningsportalen

- Översvämningskartering 

vattendrag

- Hot- och riskkartor enligt 

förordningen om 

översvämningsrisker

- Kustöversvämning

- Mälaren

- Göta Älv

- Torne Älv 



Översvämningskartering vattendrag 



Hotkartor enligt förordningen om översvämningsrisker



Riskkarta  - Förordningen om översvämningsrisker 



Översvämningskartering kust





Vägledningar om översvämningskartering



Förebyggande åtgärder mot 
naturolyckor



Förebyggande 
åtgärder mot 
naturolyckor

- Statsbidrag till kommuner för 

förebyggande åtgärder mot 

naturolyckor som utförs för att 

anpassa Sverige till de effekter 

som följer av ett förändrat 

klimat. 

- Åtgärder som främjar utsatta 

områden, där en naturolycka 

kan komma att få stora 

konsekvenser och som berör 

flera kommuner, ska prioriteras.



Förebyggande åtgärder 
mot naturolyckor

- Åtgärder som förebygger ras, skred och 

översvämning 

- Totalt 25 miljoner (2021)

- Förslag i höstens budgetproposition: 

520 miljoner (2022)

- Endast kommuner kan söka bidrag

- Bidrag upp till 60 % av åtgärdens kostnad

- Effekter i bebyggda områden



Förstärkningsresurser



Nationella 
förstärkningsresurser 
för översvämning

Om kommunens egna 

resurser inte räcker till…

- Översvämningsbarriärer

- Sandfyllningsmaskiner 

- Högkapacitetspumpar

- Insatspersonal



Uppföljning av inträffade 
händelser



Utredning av 
betydande 
översvämningar 

• Uppdrag kan ges till 

Länsstyrelserna att utreda 

omfattande 

översvämningar 

• Beslutet baseras på EU:s 

översvämningsdirektiv 

• MSB ansvarar för att 

initiera insamlingen och 

att rapportera till EU



Statistik från 
räddningstjänstens 
insatser

2005-2019



Tack!


