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Yttrande – Remiss från Länsstyrelsen i Västra 
Götaland – Samråd gällande 
riskhanteringsplan för Göteborg enligt 
Översvämningsdirektivet 
 

Yttrandet  
 

 

Det pågår ett arbete i Göteborg vad gäller översvämningsrisker, även vad gäller 
förmodade klimatförändringar. Det som framkommer i rapporten är inte ny kunskap. 

” Denna riskhanteringsplan är en uppdatering av planen för cykel 1. Det innebär att 
större delen av det som har framkommit genom arbetet med denna plan inte kan 
betecknas som ny kunskap utan är sådant som kommunerna och Länsstyrelsen redan känt 
till och till viss del har hanterat. Göteborgs stad har flera pågående arbeten för att 
hantera översvämningsproblematiken.” (Citat sid 3 i riskhanteringsplanen) 

Det bör även noteras att inga åtgärder i planen är bindande, men att man kan söka statliga 
medel för att förebygga skador vid framtida översvämningar 

” Det bör dock förtydligas att riskhanteringsplanens åtgärder inte är bindande för 
berörda aktörer, däremot kan andra lagar och förordningar ligga till grund för att 
åtgärder genomförs. Som ytterligare information kan nämnas att det finns möjlighet att 
ansöka hos MSB om statsbidrag för förebyggande åtgärder mot översvämning i 
bebyggda områden (MSB, 2021).” (Citat sid 29 i riskhanteringsplanen) 
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Kommunstyrelsen    
2021-09-23 
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 

Tilläggsyrkande remissvar till länsstyrelsen i Västra Götaland - 
Samråd gällande riskhanteringsplan för Göteborg enligt 
Översvämningsdirektivet 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

1. Följande text bifogas yttrandet från Göteborg stad: 
 
“Med anledning av den senaste delrapporten ”Den Naturvetenskapliga grunden” 
från FN-organet IPCC den 9/8 2021 kan riskhanteringsplanen behöva uppdateras. 
Rapporten visar att omfattningen av klimatförändringarna är kraftigare och att 
riskerna ökat. Havsnivåhöjning och extrema väderhändelser antas nu komma 
snabbare och bli mer omfattande än vad tidigare rapporter utgått från. Det är 
därför av vikt att nya planer hanterar att risknivån har höjts utifrån IPCC:s senaste 
rapport. Även antagna detaljplaner och pågående projekt kan behöva vägas in i 
förnyad riskbedömning.  
 

Göteborg stad skulle även vilja se att riskhanteringsplanen kompletterades med 
fler förebyggande åtgärder mot översvämningar i form av blå och grön 
infrastruktur i den bebyggda staden. Exempel på sådana åtgärder är 
vatteninfiltration genom anlagda våtmarker, plantering av träd, samt anläggning 
av parker och alléer i anslutning till låglänta, stora områden med hårdgjorda ytor. 
Det finns både ekologiska, sociala och ekonomiska fördelar med grön och blå 
infrastruktur som kan fungera som multifunktionella ytor i jämförelse med grå 
infrastruktur. 

Klimatförändringarna medför ökade risker för snabbt förändrade förutsättningar. 
Vi vill därför också betona vikten av att boende, fastighetsägare och 
verksamhetsutövare har lättillgänglig, tillräcklig och uppdaterad information om 
översvämningsriskerna i de områden de är verksamma.”  

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet. 

Yrkande 
De konsekvenser som beskrivs i riskhanteringsplanens miljökonsekvensbeskrivning 
är skrämmande. I och med senaste IPCC-rapporten finns anledning att ta klimathotet 
än mer på allvar. Utöver Stadsledningskontorets förslag på beslut vill vi rödgrönrosa 
därför göra ovanstående tillägg i Stadens svar till länsstyrelsen. 
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Remiss från Länsstyrelsen i Västra Götaland 
– Samråd gällande riskhanteringsplan för 
Göteborg enligt Översvämningsdirektivet 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över samråd gällande riskhanteringsplan för Göteborg enligt 
Översvämningsdirektivet, i enlighet med bilaga 10 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen Västra Götaland har den 29 april 2021 för yttrande översänt förslag till 
riskhanteringsplan för Göteborg 2022–2027, med tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning och mål- och åtgärdstabell, till Göteborgs Stad. Länsstyrelsen önskar svar 
senast den 24 september. Staden har medgivits förlängd svarstid till den 29 september. 
Stadsledningskontoret har inhämtat synpunkter från berörda nämnder i staden. 

Riskhanteringsplanens syfte är att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgärder för 
att minska eller förhindra översvämningsrisken. Denna riskhanteringsplan behandlar 
översvämning från Göta älv, Mölndalsån, Säveån, havet och skyfall. Genom att sätta upp 
mål, precisera specifika mätbara åtgärder och prioritera dessa skapas förutsättningar för 
att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar. Målet är att minska 
ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och 
ekonomisk verksamhet. 

Stadsledningskontoret är positivt till att Länsstyrelsen tagit fram en riskhanteringsplan för 
Göteborg. Kontoret anser dock att Länsstyrelsen behöver förtydliga ansvarsfördelningen 
och gränsdragningen mellan olika aktörer, bland annat med hänsyn till rådighet. 
Fastighetsägarens roll och ansvar behöver också förtydligas. Även tidsaspekten för 
föreslagna åtgärder behöver ses över, dels för att stämma överens med åtgärdernas 
tidplaner, dels för att synkronisera med stadens processer. Planen behöver också 
förtydligas kring vad som gäller vid hantering av problematik vid skyfall. Vidare behöver 
informationen gällande uppföljning av planen utvecklas. Kontoret lämnar även en del 
övriga och detaljerade synpunkter. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planen bedöms ha en ekonomisk påverkan på Göteborgs Stad i stort med tanke på stadens 
ansvar utifrån de uppsatta målen men på sikt skulle omfattande ekonomiska konsekvenser 
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kunna minskas om risken för översvämningar minskas eller förhindras och om planens 
mål avseende att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet uppnås. Flera av de åtgärder som utpekas i 
riskhanteringsplanen kommer dessutom att möjliggöra exploatering av mark som tidigare 
har ansetts som olämplig ur översvämningssynpunkt. 

Förebyggande åtgärder för att minska översvämningsrisker kan ge positiva effekter för att 
utsatta fastigheters fastighetsvärden inte sjunker och att utsatta fastigheter på sikt kan 
fortsätta försäkras eller slippa få förhöjd försäkringspremie. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram av Länsstyrelsen. I den bedöms 
genomförandet av riskhanteringsplanen ha en positiv betydande miljöpåverkan jämfört 
med nollalternativet. Nollalternativet bedöms dessutom ha en negativ miljöpåverkan på 
samtliga miljöeffekter som MKB:n har avgränsats till. 

Stadsledningskontoret bedömer att miljön och den ekologiska dimensionen gynnas av att 
riskhanteringsplanen genomförs. Stadens arbete med klimatanpassning påverkas direkt av 
planen i en positiv riktning, vilket utgör själva essensen och intentionen av planen. 

Genomförande av riskhanteringsplanen bör ge minskad risk för att översvämningar 
orsakar spridning av föroreningar från förorenade områden, industriell verksamhet och 
avloppsledningsnätet. Detta ger positiv effekt på det nationella miljömålet giftfri miljö 
samt andra miljömål kopplade till vatten, liksom på de lokala miljömålen människan och 
naturen. I samband med att åtgärder utförs kan det dock medföra negativ påverkan för att 
på sikt ge positiva effekter.  

Minskad risk för föroreningsspridning ger också ökad möjlighet att nå målen för god 
vattenstatus i våra vattenförekomster och ge positiva effekter på generationsmålet.    

Bedömning ur social dimension 
Utifrån sociala aspekter kan förebyggande åtgärder för att minska översvämningsrisker 
och åtgärder vid eventuell händelse bidra till att säkra människors hälsa och säkerhet. 
Barns behov av trygga platser, mötesplatser och annan social samvaro förväntas säkras 
genom översvämningsskydd. Likaså samhällets allmänna service såsom vårdcentraler, 
brandstationer, butiker och annan offentlig service förväntas få skydd. 

Förebyggande åtgärder enligt riskhanteringsplanen kan också bidra till att minska oron 
hos fastighetsägare till utsatta fastigheter. 

Hantering av översvämningsrisker kan med fördel samplaneras med parker, idrotts- och 
lekytor och andra öppna publika ytor i och omkring staden. De mångfunktionella 
anläggningarna kan ge stora värden i form av vistelseytor och mötesplatser. 

Denna dimension kopplar även till den ekonomiska dimensionen eftersom kostnaderna 
för påverkan på samhällets funktioner kan bli stora jämfört med kostnader för tidiga och 
förebyggande åtgärder enligt riskhanteringsplan. 
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Bilagor 
1. Samrådsunderlag Riskhanteringsplan Göteborg 2022–2027 

2. Samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning Riskhanteringsplan 
Göteborg 

3. Samrådsunderlag Mål- och åtgärdstabell Göteborg 

4. Byggnadsnämndens protokollsutdrag, 2021-08-24 § 345 

5. Kretslopp- och vattennämndens protokollsutdrag, 2021-08-25 § 152 

6. Kulturnämndens protokollsutdrag, 2021-08-30 § 177 

7. Miljö- och klimatnämndens protokollsutdrag, 2021-08-24 § 175 

8. Park- och naturnämndens handlingar, 2021-08-23 § 153 

9. Trafiknämndens protokollsutdrag, 2021-08-27 § 341 

10. Förslag till yttrande till Länsstyrelsen 
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Ärendet  
Länsstyrelsen har den 29 april 2021 översänt förslag till riskhanteringsplan för Göteborg 
2022–2027 för yttrande till Göteborgs Stad. Länsstyrelsen önskar svar senast den 24 
september. Staden har medgivits förlängd svarstid till den 29 september. 
Stadsledningskontoret har underremitterat remissen till berörda nämnder i staden. 

Beskrivning av ärendet 
Översvämningsdirektivet (2007/60/EC) syftar till att minska de negativa konsekvenserna 
av översvämningar. Det sker genom ett systematiskt arbete med att kartlägga områden 
som hotas av översvämning och ta fram riskhanteringsplaner för dessa. 

I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker 
(SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om 
hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1). 
Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av 
översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.  

Arbetet med riskhanteringsplan genomförs i cykler på sex år där varje cykel består av tre 
steg: 1) Identifiera geografiska områden med betydande översvämningsrisk, 2) Ta fram 
hot- och riskkartor, och 3) Ta fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena.  

MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en betydande 
översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Alingsås, Borås, Göteborg, Stenungsund och 
Uddevalla som utgör 5 av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk. 

Länsstyrelsen har nu tagit fram riskhanteringsplaner för de identifierade områdena. Syftet 
med riskhanteringsplanerna är att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgärder för 
att minska eller förhindra översvämningsrisken. Målet är att minska ogynnsamma följder 
av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomför samråd angående förslag på 
riskhanteringsplaner för översvämningar i de identifierade områdena med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Detta ärende handlar om riskhanteringsplan för 
Göteborg 2022–2027. 

Under framtagandet av föreliggande förslag till riskhanteringsplan har Länsstyrelsen haft 
flera digitala samrådsmöten med representanter från Göteborgs Stad under hösten 2020 
och våren 2021. Länsstyrelsen har informerat kring direktivet, riskhanteringsplanen och 
mål- och åtgärdstabellen. Deltagande förvaltningar från staden har varit 
kulturförvaltningen, kretslopp- och vattenförvaltningen, miljöförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret och stadsledningskontoret. 

Länsstyrelsens förslag till riskhanteringsplan för Göteborg 2022–2027 
Riskhanteringsplanens syfte är att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgärder för 
att minska eller förhindra översvämningsrisken. Denna riskhanteringsplan behandlar 
översvämning från Göta älv, Mölndalsån, Säveån, havet och skyfall. Genom att sätta upp 
mål, precisera specifika mätbara åtgärder och prioritera dessa skapas förutsättningar för 
att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar. Målet är att minska 
ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och 
ekonomisk verksamhet. 
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Länsstyrelsen bedömer att en översvämning vid beräknat högsta flöde (BHF) i Göta älv, 
Mölndalsån och Säveån eller beräknat högsta nivå i havet kommer att få omfattande 
konsekvenser i Göteborg med omnejd. 

• Omkring 3 400 boende och 1 500 arbetsställen med 21 500 anställda beräknas bli 
drabbade. 

• Mycket av samhällets allmänna service med vårdcentraler, brandstation, butiker 
och annan offentlig service kommer att drabbas av svåra störningar. 

• Transportvägar och infrastrukturproblematik kan påverka varuflöden och leda till 
att räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst får svårt att förflytta sig. 

• Risk finns för att ämnen från industrier och förorenade områden sprids och 
påverkar naturen i skyddade områden och den ekologiska statusen i samtliga 
vattenförekomster. 

• Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas. 

• De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande på bostadsfastigheter, 
affärs – och butiksområden, kontorsfastigheter, offentlig service samt hamnar och 
industriverksamhet. 

Föreliggande riskhanteringsplan är en uppdatering av planen för den första cykeln, som 
genomfördes under perioden 2009–2015. Det innebär att större delen av det som har 
framkommit genom arbetet med denna plan inte kan betecknas som ny kunskap utan är 
sådant som kommunerna och Länsstyrelsen redan känt till och till viss del har hanterat. 
Göteborgs Stad har flera pågående planeringsarbeten på kort och lång sikt för att hantera 
översvämningsproblematiken.  

Riskhanteringsplanen antar ett systematiskt angreppsätt genom att först identifiera 
sårbarheter, sedan ta fram möjliga åtgärder och slutligen genomföra åtgärder. Åtgärder 
kan vara allt från kunskapsbyggande till att bygga översvämningsskydd. Planen 
innehåller även en utvärdering av mål och åtgärder från den förra riskhanteringsplanen. 

Riskhanteringsplanen samlar mål och åtgärder för berörda aktörer – Länsstyrelse, 
Göteborgs Stad, Trafikverket med flera. Vid Länsstyrelsens årliga uppföljning kommer 
arbetet med att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar i Göteborg att 
kunna beskrivas. 

För Göteborg har Länsstyrelsen tagit fram nedanstående resultatmål, det vill säga vilken 
påverkan på samhället som kan accepteras vid en omfattande översvämning samt vilka 
funktioner som bör upprätthållas och fungera. Resultatmålen följer MSB:s kategorisering 
av de fyra övergripande målen Människors hälsa, Miljön, Kulturarvet och Ekonomisk 
verksamhet. För att uppnå resultatmålen har åtgärdsmål tagits fram. Vidare förtydligar 
framtagna kunskapsmål vilka frågor som behöver studeras vidare för att inhämta mer 
kunskap. Riskhanteringsplanens åtgärder är inte bindande för berörda aktörer. 

Resultatmål inom Människors hälsa 
• Samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas. 
• Kommunikationen till berörda aktörer ska vara tydlig före, under och efter en 

översvämning. 
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• Översvämningsrisken ska beaktas i översiktsplaner och detaljplaner, prövningar 
och tillsyn. 

Resultatmål inom Miljön 
• En översvämning får inte medföra att föroreningar sprids så att det orsakar 

negativa miljö-och hälsoeffekter. 
• Skyddade naturområden ska skyddas mot negativa effekter vid översvämningar. 
• Den ekologiska statusen ska inte försämras vid en översvämning. 

Resultatmål inom Kulturarvet 
• Översvämningar ska inte orsaka allvarliga konsekvenser på kulturarvet. 
• Åtgärder för att minska översvämningsrisker ska inte orsaka några allvarliga 

skador på kulturmiljön. 

Resultatmål inom Ekonomisk verksamhet 
• Transportinfrastrukturen ska skyddas och upprätthålla sina grundläggande 

funktioner. 
• Egendom ska skyddas från de omfattande ekonomiska konsekvenserna som en 

översvämning kan innebära. 

Göteborgs Stads arbete med översvämning och klimatanpassning, i urval 
I nuläget planerar staden för genomförande av högvattenskydd och skyfallsåtgärder som 
behöver vara färdiga till 2040 samt för yttre portar mot havet som behöver vara färdigt till 
2070. Staden samordnar planering och utveckling av klimatanpassningsarbetet med andra 
närliggande kommuner genom Göteborgsregionens klimatanpassningsnätverk. Staden 
planerar också att ta fram en klimatanpassningsplan som omfattar flera 
klimatanpassningsområden utöver översvämningsrisker som till exempel värmebölja, 
torka och skogsbrand. Syftet med planen är främst att strukturera och stödja stadens 
verksamheter i arbetet med klimatanpassning. Planen ger en överblick och ledning av 
klimatanpassningsåtgärder samt prioriteringar för arbetet de närmaste åren och 
beskrivning av stadens långsiktiga klimatanpassningsarbete. 

Inkomna synpunkter från berörda nämnder 
Stadsledningskontoret har inhämtat synpunkter från byggnadsnämnden, kretslopp- och 
vattennämnden, kulturnämnden, miljö- och klimatnämnden, park- och naturnämnden och 
trafiknämnden. Nedan följer sammanfattningar av respektive nämnds yttrande. 

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden är positiv till att Länsstyrelsen enligt översvämningsdirektivet tar ett 
samlat grepp för det geografiska området Göteborgs Stad. Riskhanteringsplanen 
innehåller många bra åtgärder, både förebyggande åtgärder för att minska riskerna för 
översvämningar i utsatta områden och åtgärder för att minska konsekvenserna vid en 
eventuell händelse. Dock är inte riskhanteringsplanen juridiskt bindande utan mål och 
åtgärder styrs av annan lagstiftning. 

Byggnadsnämnden vill poängtera att fördelningen kring vem som är ansvarig för 
respektive åtgärd måste bli mycket tydligare. Nämnden ser en potentiell risk med att när 
ansvarsfördelningen är så otydlig som den är i riskhanteringsplanen och inom svensk 
lagstiftning blir klimatanpassningsarbetet ineffektivt och det finns risk att viktiga åtgärder 
uteblir. Nämnden efterfrågar en tydligare nationell dialog kring vilket ansvar staten bör ha 
för klimatanpassningen av riket och hur samverkan mellan olika aktörer ska ske för att 
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möjliggöra ett genomförande av nödvändiga skyddsåtgärder. Här ser nämnden att staten 
behöver ta ett mycket större ansvar än vad som är fallet idag. 

Byggnadsnämnden vill poängtera att deras ansvar i staden främst finns i samband med 
myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen genom detaljplanering och lovgivning. 
För att få till en fungerade klimatanpassning krävs en samordning tvärs 
förvaltningsgränser både gällande exploatering och för den befintliga staden. 

Kretslopp- och vattennämnden 
Kretslopp- och vattennämnden anser att det behöver klargöras och motiveras hur och 
varför skyfall kommer in i arbetet med översvämningsdirektivet i riskhanteringsplanen. 
Att vidareutveckla skyfallsfrågan i sitt sammanhang i riskhanteringsplanen kan i 
förlängningen öppna för en tydligare hantering och ansvarsfördelning mellan 
Länsstyrelsen och staden. 

Nämnden anser att en tydligare gränsdragning mellan olika inblandade aktörers uppdrag 
behövs tas fram samt tydliggöras i samråd med dessa, både mellan Länsstyrelsen och 
staden i stort och mellan Länsstyrelsen och nämnden i skyfallsfrågan specifikt. Oavsett 
upplägg behövs ett forum för samordning av frågorna. Att hantera de tre olika typerna av 
översvämningsrisker (skyfall, stigande hav och ökade flöden i vattendragen) i måldelen är 
svårt, då arbetet har kommit olika långt och där olika tidsaspekter påverkar. 

Det är även oerhört viktigt att ett utpekat ansvar följs av rådighet vad gäller möjlighet att 
genomföra åtgärder. Tidplanen för förslag till åtgärdsmål behöver ses över och anpassas 
till stadens pågående arbete. 

Kulturnämnden 
Riskhanteringsplanen lyfter kulturvärdena som en faktor som ska hanteras i processerna. 
Kulturnämnden ser positivt på åtgärdsplaner som stärker kulturmiljöer och kulturarv, och 
tillstyrker remissförslaget. 

Miljö- och klimatnämnden 
Miljö- och klimatnämnden bedömer sammanfattningsvis att planen medför positiva 
effekter. Konsekvenser av att inte genomföra planen kan komma att bli stora, bland annat 
i form av svåra störningar i samhällets service och framkomlighet, 
dricksvattenförsörjning samt spridning av föroreningar och påverkan på miljön. Många 
kan påverkas om åtgärder inte genomförs. Inverkan av att genomföra åtgärderna i 
riskhanteringsplanen bedöms i huvudsak bli positiv. 

Nämnden anser dock att det inte är tydligt hur riskhanteringsplanen för Göteborg är 
kopplad till riskhanteringsplanen för översvämning inom Alingsås, vilket kan påverka 
Göteborg genom Säveån. Frågan om översvämning i ett regionalt perspektiv behöver 
också lyftas och de åtgärder som är kopplade till både översvämningsdirektivet och 
vattendirektivet behöver samordnas tydligare. Frågan om ansvarsfördelning inom 
Göteborgs Stad och i övrigt berörda aktörer för att genomföra olika delar av planen anser 
nämnden också behöver utredas vidare.   

Nämnden har även specifika synpunkter om tolkningar och benämningar i planen som 
behöver förtydligas och ser behov av kompletteringar. Exempel på detta är att nämnden 
önskar vägledning om kartläggning av förorenade områden och förhållande till 
handlingsplaner för detta samt att kartor i olika databaser inte verkar stämma överens. 
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Park- och naturnämnden 
Park- och naturnämnden ställer sig positiv till riskhanteringsplanens syfte att utifrån 
identifierade risker ta fram mål och åtgärder för att minska eller förhindra 
översvämningsrisken. Genom att sätta upp mål, precisera specifika mätbara åtgärder och 
prioritera dessa skapas förutsättningar för att minska de negativa konsekvenserna av 
översvämningar och målet med planen är att minska ogynnsamma följder av 
översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet 
vilket förvaltningen ställer sig positiv till.   

Nämnden vill däremot lämna följande synpunkter på planen:  

• Planen är övergripande och ger ingen tydlig bild över det organisatoriska 
ansvaret.   

• Planen ger ingen tydlig bild av hur uppföljningen av arbetet kommer att ske. Det 
är oklart om uppföljning kommer att genomföras av varje förvaltnings/bolags 
arbete eller om det kommer att bli en samlad uppföljning av Göteborgs Stad.   

• Beroende på det organisatoriska ansvaret kan nämnden vara i behov av 
kunskapshöjande insatser och personella resurser för att uppnå de mål som ställs i 
planen. 

Trafiknämnden 
Trafiknämndens bedömning av ärendet är att många av de åtgärder som finns med i 
Bilaga 2 Mål- och åtgärdstabell Göteborg är välbehövliga och kommer att göra Göteborg 
till en hållbarare stad att leva, vistas och verka i. 

Det råder dock oklarhet i ansvarsfördelningen av många åtgärder och trafiknämnden vill 
belysa att det behövs ett tydliggörande för att många av åtgärderna ska kunna 
genomföras. 

Trafiknämnden vill också påpeka att några av förslagen där tid anges i bilagan med 2022–
2027 inte kommer att kunna genomföras under denna period utan långt senare och att det 
även här behöver förtydligas vad tidsperioden på de olika delmålen innebär i praktiken.  

Åtgärdsmålen kan behöva förtydligas i form av vad de innebär och även i de stora 
åtgärderna innehålla framtagande av handlingsplaner och eventuella delmål. 

Nämndens bedömning är därav att delar av samrådsunderlaget behöver förtydligas för att 
planen lättare ska kunna vara ett fungerande verktyg för att driva arbetet framåt gällande 
översvämningsdirektivet. Nämnden framför vidare en del detaljerade synpunkter gällande 
mål- och åtgärdstabellen. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ser positivt på att Länsstyrelsen tagit fram en riskhanteringsplan 
för Göteborg. Förslaget är genomarbetat och omfattar relevanta åtgärder. Det är även 
positivt att planen visar på behovet av ett agerande från flera aktörer och ett utökat 
samarbete mellan staden och andra aktörer för att minimera översvämningsrisker med 
förebyggande strategiskt arbete, fysiska åtgärder och åtgärder vid en händelse.  

Göteborgs Stad känner till riskerna som beskrivs i planen och har flera pågående 
planeringsarbeten för att hantera översvämningsproblematiken. I nuläget planerar staden 
för genomförande av högvattenskydd och skyfallsåtgärder som behöver vara färdiga till 
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2040 samt för yttre portar mot havet som behöver vara färdigt till 2070. Staden 
samordnar planering och utveckling av klimatanpassningsarbetet med andra närliggande 
kommuner genom Göteborgsregionens klimatanpassningsnätverk. 

Stadsledningskontoret anser att det finns delar av föreslagen riskhanteringsplan och dess 
tillhörande mål- och åtgärdstabell som behöver förtydligas och justeras. Länsstyrelsen 
behöver förtydliga ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan olika aktörer, bland 
annat med hänsyn till rådighet. I synnerhet saknas tydlig beskrivning av fastighetsägarens 
särställda roll och ansvar. Även tidsaspekten för föreslagna åtgärder behöver ses över, 
dels för att stämma överens med åtgärdernas tidplaner, dels för att synkronisera med 
stadens processer. Planen behöver också förtydligas kring vad som gäller vid hantering av 
problematik vid skyfall. Vidare behöver informationen gällande uppföljning av planen 
utvecklas. Kontoret lämnar även en del övriga och detaljerade synpunkter, vilka framgår 
av bilaga 10. 

Planens vägledande karaktär 
Riskhanteringsplanen är inte juridiskt bindande utan mål och åtgärder styrs av annan 
lagstiftning. Det är oklart hur föreslagna åtgärder ska prioriteras och samordnas i 
förhållande till åtgärder enligt andra krav och planer. Samtidigt är många av de föreslagna 
åtgärderna relevanta för Göteborgs Stad och staden arbetar redan på olika sätt och nivåer 
med att skydda sin befolkning mot översvämningar. Staden kan utföra flera av 
kunskapsmålen och delvis stötta med kompetens för att genomföra åtgärdsmålen, men 
däremot inte driva frågorna åt verksamhetsutövarna. Därmed har staden inte rådighet över 
att målen uppfylls. Det är positivt att åtgärderna inte är formulerade som skall-krav. 

Ansvarsfördelning och gränsdragning mellan olika aktörer 
Stadsledningskontoret vill poängtera att fördelningen kring vem som är ansvarig för 
respektive åtgärd behöver bli tydligare för att kunna få till en effektiv klimatanpassning. 
Kontoret ser en potentiell risk med att när ansvarsfördelningen är så otydlig som den är i 
riskhanteringsplanen och inom svensk lagstiftning blir klimatanpassningsarbetet 
ineffektivt och det finns risk att viktiga åtgärder uteblir. Kontoret efterfrågar en tydligare 
nationell dialog kring vilket ansvar staten bör ha för klimatanpassningen av riket och hur 
samverkan mellan olika aktörer ska ske för att möjliggöra ett genomförande av 
nödvändiga skyddsåtgärder. Här ser kontoret att staten behöver ta ett större ansvar än vad 
som är fallet idag. 

Nuvarande lagstiftning gör gällande att det är fastighetsägaren som är ansvarig för sin 
egen fastighet och står för risken vid extremt väder. Mål- och åtgärdstabellen behöver 
förtydligas med detta på flera punkter. Även riskhanteringsplanen behöver belysa detta 
tydligare i kapitlen 1.4.3 och 1.4.4. Kommunen har inte ett heltäckande ansvar för att 
skydda egendom utan det är respektive fastighetsägare som har ansvar för den egna 
fastigheten. Kommunen har ett delat ansvar tillsammans med fler aktörer för att skydda 
människors liv och hälsa samt egendom och miljön, och ta hänsyn till risker i sin 
planering. Riskhanteringsplanen borde omfatta fler berörda aktörer som till exempel de 
som bedriver samhällsviktig verksamhet. Bland annat borde Räddningstjänsten och 
Västra Götalandsregionen finnas med som aktörer under kapitel 1.3. 
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Tidsaspekten 
Hur mål har ställts upp och knutits till en måltyp och ett fokusområde är pedagogiskt och 
bra. Det återstår dock en del frågor gällande de uppsatta målen och tidshorisonten. 

Några av förslagen där tid anges med 2022–2027 kommer inte att kunna genomföras 
under denna period utan långt senare. Här behöver det även förtydligas vad tidsperioden 
på de olika delmålen innebär i praktiken. Detta gäller till exempel uppförande av ID 2.10 
Anlägg högvattenskydd längs med Göta älv samt inre vattenvägar, och ID 2.11 Bygga 
barriär mot havet. 

Det är även oklart varför Länsstyrelsen landat i att målen bör utgå från 100-årshändelse 
som dimensionerande scenario. Det skiljer sig från den hantering Göteborgs Stad beslutat 
sig för i ny planering där 200-årsscenario är dimensionerande för stigande hav och ökade 
flöden i vattendrag. 

Skyfallshantering 
I riskhanteringsplanen anges att översvämningar från havet, Göta älv, Mölndalsån och 
Säveån samt översvämningar orsakade av skyfall beaktas. Översvämningsdirektivet, 
förordningen om översvämningsrisker och MSB:s föreskrifter om länsstyrelsens planer 
för hantering av översvämningsrisker, som ligger till grund för rikshanteringsplanen, 
inkluderar inte skyfallshantering. Göteborgs Stad har tagit fram strukturplaner som visar 
vilka områden som riskerar att drabbas i samband med skyfall. Riskhanteringsplanens 
hot- och riskkartor saknar dock uppgifter om de områden som riskerar att drabbas av 
översvämning i samband med skyfall. Det framgår inte varför denna avgränsning har 
gjorts. Denna otydlighet avspeglas också i ett stycke på sidan 33 i riskhanteringsplanen 
där begreppet ”översvämning och skyfall” används. 

Stadsledningskontoret anser att de överväganden som gjorts för att komma fram till 
nuvarande upplägg bör förklaras och motiveras. Kontoret ser gärna att frågan tas upp igen 
för en eventuell omvärdering i samråd med staden. Att vidareutveckla skyfallsfrågan i sitt 
sammanhang i riskhanteringsplanen kan i förlängningen öppna för en tydligare hantering 
och ansvarsfördelning mellan Länsstyrelsen och staden. 

Riskhanteringsplanen ska leda till att åtgärder genomförs. Men det finns ett glapp mellan 
kunskapsmål och åtgärdsmål i praktiken, vilket är viktigt att ha med sig. Det är många 
processer, organisationsförändringar, finansieringsmodeller mm som behöver vara på 
plats innan genomförande är möjligt. Läget just nu är att det finns ett fåtal anläggningar 
som skulle kunna börja byggas inom kort. Dock finns det ingen nämnd inom staden som 
kan genomföra alla skyfallsanläggningar. Beroende på vilken funktion de kombineras 
med krävs olika kunskap. En skyfallsanläggning i en väg byggs helt annorlunda än en 
anläggning i en park exempelvis. En del arbete, till exempel inom finansiering och 
organisation kvarstår innan skyfallsanläggningar kan börja byggas på bred front. 

Koppling till andra processer och nivåer 
Stadsledningskontoret saknar kopplingen till avrinningsområden och det regionala 
perspektivet. Riskhanteringsplan för Alingsås har tagits fram med påverkan utifrån 
Säveån. Dess koppling till planen för Göteborg och Säveån som helhet är dock oklar.  

Åtgärder som är kopplade till både översvämningsdirektivet och vattendirektivet behöver 
samordnas tydligare. Det finns potentiella intressekonflikter vilket innebär att arbetet 
kräver ytterligare integration. Skred- och översvämningsförebyggande åtgärder kan till 
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exempel innebära att kantzoner påverkas negativt om de inte utförs på rätt sätt och med 
ett helhetsperspektiv. 
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Sammanfattning 
Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram en riskhanteringsplan i enlighet med 
EU:s översvämningsdirektiv som behandlar översvämning från Göta Älv, Möln-
dalsån, Säveån, havet och skyfall. 

Länsstyrelsen bedömer att en översvämning vid beräknat högsta flöde (BHF) i 
Göta Älv, Mölndalsån och Säveån eller beräknat högsta nivå i havet kommer att få 
omfattande konsekvenser i Göteborg med omnejd.  

• Omkring 3 400 boende och 1 500 arbetsställen med 21 500 anställda be-
räknas bli drabbade. 

• Mycket av samhällets allmänna service med vårdcentraler, brandstation, 
butiker och annan offentlig service kommer att drabbas av svåra stör-
ningar. 

• Transportvägar och infrastrukturproblematik kan påverka varuflöden och 
leda till att räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst får svårt att för-
flytta sig.  

• Risk finns för att ämnen från industrier och förorenade områden sprids och 
påverkar naturen i skyddade områden och den ekologiska statusen i samt-
liga vattenförekomster. 

• Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas. 
• De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande på bostadsfastig-

heter, affärs – och butiksområden, kontorsfastigheter, offentlig service 
samt hamnar och industriverksamhet. 
 

Denna riskhanteringsplan är en uppdatering av planen för cykel 1. Det innebär att 
större delen av det som har framkommit genom arbetet med denna plan inte kan 
betecknas som ny kunskap utan är sådant som kommunerna och Länsstyrelsen re-
dan känt till och till viss del har hanterat. Göteborgs stad har flera pågående arbeten 
för att hantera översvämningsproblematiken.  

Riskhanteringsplanen antar ett systematiskt angreppsätt genom att först identifiera 
sårbarheter, sedan ta fram möjliga åtgärder och slutligen genomföra åtgärder. Åt-
gärder kan vara allt från kunskapsbyggande till att bygga översvämningsskydd. 

Riskhanteringsplanen samlar mål och åtgärder för berörda aktörer – Länsstyrelse, 
Göteborgs stad, Trafikverket mfl. Vid Länsstyrelsens årliga uppföljning kommer 
arbetet med att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar i Göteborg 
att kunna beskrivas. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Efter att Europa drabbades av stora översvämningar under 2002 antog EU 2007 ett 
direktiv för översvämningsrisker, det så kallade översvämningsdirektivet. Syftet 
med översvämningsdirektivet är att medlemsländerna ska arbeta för att minska 
konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, mil-
jön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.  

I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översväm-
ningsrisker (SFS 2009:956) och MSBFS 2013:1. Översvämningsförordningen syf-
tar till att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet och 
genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna. Arbetet genomförs i cykler 
på sex år där varje cykel består av tre steg. 

 
Figur 1. Översvämningsdirektivets process. 

Steg 1: Områden med betydande översvämningsrisk 

I det första steget identifierade MSB 25 geografiska områden i Sverige som be-
dömts ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det Göteborg, 
Stenungsund, Uddevalla, Borås och Alingsås som är utpekade områden med bety-
dande översvämningsrisk. 
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Steg 2: Hot-och riskkartor 

I det andra steget har MSB tagit fram hotkartor som är detaljerade översväm-
ningskarteringar över de identifierade områdena. Utifrån hotkartorna har länsstyrel-
serna tagit fram riskkartor. Riskkartorna visar vilka samhällsfunktioner och objekt 
som riskerar att påverkas av översvämningar. 

Steg 3: Riskhanteringsplan 

I det tredje steget ska länsstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner för de identifie-
rade områdena. Mål för arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar 
ska anges i planerna samt åtgärder för att uppnå målen. Riskhanteringsplanerna be-
handlar översvämningspåverkan från hav, sjöar, vattendrag samt skyfall.  

Innehållet i riskhanteringsplanerna regleras i förordningen (2009:956) om över-
svämningsrisker och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 
om översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).  

1.2. Syfte och mål 
Riskhanteringsplanens syfte är att utifrån identifierade risker ta fram mål och åtgär-
der för att minska eller förhindra översvämningsrisken.  

Genom att sätta upp mål, precisera specifika mätbara åtgärder och prioritera dessa 
skapas förutsättningar för att minska de negativa konsekvenserna av översväm-
ningar. 

Målet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 

1.3. Berörda aktörer 
En översvämning kan påverka stora delar av samhället och det medför att många 
aktörer på olika nivåer blir berörda vid en översvämning. De aktörer som framför-
allt bedöms bli berörda i arbetet med riskhanteringsplanen och att minska över-
svämningsrisken i Göteborgs stad är: 

- Göteborgs stad 
- Länsstyrelsen Västra Götalands län  
- Trafikverket 
- Privata aktörer och verksamhetsutövare 
- Boende, anställda och ägare inom berört område   
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1.4. Ansvar och roller 

1.4.1. MSB 
MSB har ett övergripande ansvar för översvämningsdirektivets genomförande. 
MSB är ansvarig myndighet för direktivet och har föreskriftsrätt för alla steg i 
översvämningsförordningen och är den myndighet som rapporterar till EU.  

1.4.2. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen arbetar mestadels med översvämningsrisker utifrån myndighetens 
geografiska områdesansvar enligt förordningen (SFS 2006:942) om krisberedskap 
och höjd beredskap.  

Länsstyrelserna ansvarar för att fastställa, anta och följa upp riskhanteringspla-
nerna. Länsstyrelsen ansvarar även för att samordna innehåll med berörd lagstift-
ning och annat arbete som är relevant för riskhanteringsplanen för att uppnå över-
svämningsdirektivets syfte.  

Myndigheten har inget ansvar eller mandat att besluta vilka åtgärder som kommu-
nen och andra aktörer ska vidta för att förebygga och hantera översvämning utifrån 
den här riskhanteringsplanen. Det finns åtgärder i riskhanteringsplanen som Läns-
styrelsen själva är ansvariga för, som faller under Länsstyrelsens ansvarsområden 
men myndigheten får ingen speciell finansiering för att genomföra åtgärderna. 

1.4.3. Kommunen 
Kommunen har ett ansvar att skydda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljön, och ta hänsyn till risker i sin planering. Bland annat vidtar kommunerna åt-
gärder för att förebygga olyckor, minska sårbarheten, hantera extraordinära händel-
ser och öka samhällets förmåga och resiliens. Det innebär att ha tillräcklig bered-
skap för översvämningar och upprätthålla grundläggande service till invånarna.  

Ansvaret följer inte direkt av översvämningsförordningen men styrs av andra lagar 
och förordningar1. 

1.4.4. Andra aktörer 
Andra verksamhetsutövare kan vara både privata och offentliga aktörer. Privata 
markägare, näringsinnehavare och övriga aktörer som berörs av en översvämning 
har inget formellt ansvar enligt riskhanteringsplanen. Dessa aktörer är dock viktiga 
samrådsparter för att kunna bedöma konsekvenser av en översvämning och identi-
fiera eventuella behov av åtgärder 

Som fastighetsägare har den enskilde ett stort ansvar och skyldighet att skydda sig 
själv och sin egendom vid översvämningar. 

1.5. Avgränsningar 
Riskhanteringsplanen har i första hand fokuserat på det riskområdet som identifie-
rats vid framtagningen av hot-och riskkartorna. Avrinningsområdet och delavrin-
ningsområdet har också tagits hänsyn till vid framtagningen av mål och åtgärder.  

 
1 Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO), Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) samt Miljöbalken (1998:808). 
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I riskhanteringsplanen beaktas översvämningar från havet, Göta Älv, Mölndalsån 
och Säveån samt översvämningar orsakade av skyfall.  

Mål och åtgärder skall anpassas till de nivåer och flöden som används i Länsstyrel-
sens faktablad för vattendrag och för kusten samt rekommendationer för hantering 
av översvämning till följd av skyfall. (Länsstyrelsen 2018). 

I detta arbete har inte tagits hänsyn till kombinationseffekter av hög nivå i havet 
och höga flöden i Göta Älv, Mölndalsån och Säveån. 

Målen i planen har formulerats utifrån fyra fokusområden människors hälsa, mil-
jön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. För att uppnå målen i planen har åtgär-
der utformats för att hantera de risker som identifierats i hot- och riskkartan.  

De åtgärder som Länsstyrelsen ska genomföra är begränsade till ordinarie tillsyns-, 
gransknings- eller stödjande verksamhet. Kommunens åtgärder begränsas i huvud-
sak till arbeten som pågår eller planeras vad gäller översvämningsrisken inom det 
identifierade riskområdet. 

1.6. Tidplan 
Framtagandet av riskhanteringsplanen sträcker sig över perioden 2020 - 2021. Pla-
nen gäller för den kommande arbetscykeln 2022 - 2027.  

 
Figur 2. Länsstyrelsens tidplan för arbetet med riskhanteringsplaner. 

1.7. Termer och begrepp 
Översvämning 

Vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Över-
svämning kan också drabba markområden som normalt inte gränsar till vatten men 
där vatten blir stående på grund av häftigt regn. (MSB, 2020b) 

Sårbarhet  

De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom 
mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse (MSBFS 2015:3). 

50-årsflöde  

Inträffar i genomsnitt en gång vart femtionde år (MSB, 2019a). 

100-årsflöde 

Inträffar i genomsnitt en gång vart hundrade år (MSB, 2019a). 
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BHF (beräknat högsta flöde) 

Visar vilka områden som sätts under vatten när alla naturliga faktorer som bidrar 
till ett högt flöde samverkar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad 
mark etc. (MSB, 2019a). 

Hotkartor 

Detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områdena med bety-
dande översvämningsrisk. 

Riskkartor  

Kartor som visar vilka samhällsfunktioner och objekt inom områdena människors 
hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet som riskerar att påverkas av 
översvämningar. 

Samhällsviktig verksamhet  

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som 
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för sam-
hällets grundläggande behov, värden eller säkerhet (MSB, 2020c). 

Distributionsbyggnad 

Med distributionsbyggnad avses exempelvis transformatorstation, värmecentral el-
ler teknikhus för telefoni och bredband. 

Miljö 

På flera ställen i denna plan används begreppet miljö. Begreppet är hämtat från 
olika vägledningar och lagstiftningar vilket innebär att det kan ha olika innebörd.  

Miljön kan per definition inkludera natur/naturvärden men även kulturmiljö och 
kulturarv samt kemiska miljön sett till utsläpp mm. Begreppet ska tolkas utifrån det 
aktuella sammanhanget i planen. 

Kulturarv 

Avser alla materiella och immateriella uttryck (lämningar, föremål, konstruktioner, 
miljöer, verksamheter, traditioner etc.) för mänsklig påverkan (Raä, 2017). 

Kulturmiljö 

Avser hela den av människor påverkande miljö, det vill säga som i varierande grad 
präglas av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. (Raä, 2017) 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett första steg i kedjan för att reducera risker, 
minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kri-
ser och extraordinära händelser. Samtliga statliga myndigheter, kommuner och reg-
ioner ska enligt lagar och förordningar ta fram en risk- och sårbarhetsanalys (MSB, 
2019b) 
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2. Betydande översvämningsrisk i Göte-
borg 

I det första steget av tre enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker 
utförde MSB en preliminär bedömning av översvämningsrisker i svenska vatten-
drag. Under den första cykeln i arbetet med att identifiera områden med betydande 
översvämningsrisk identifierades 18 områden i Sverige. Under den andra cykeln 
gjordes en ny översyn av områden med betydande översvämningsrisk och nya 
översvämningskarteringar med nya höjddata och klimatanpassade flöden. Nytt för 
den andra cykeln var att även kustöversvämningar analyserades. Översynen resul-
terade i att 25 svenska områden bedömdes ha en betydande översvämningsrisk där 
de negativa konsekvenserna blir som störst.  

Bedömningen genomfördes genom att analysera antalet boenden och antal an-
ställda samt påverkade intressen inom fokusområden människors hälsa, miljön, 
kulturarvet och ekonomisk verksamhet inom områden med risk för översvämning. 

 

 
Figur 3. Urvalsprocess för översyn av områden med betydande översvämningsrisk (källa: MSB) 

Göteborg har identifierats utifrån översvämningsrisk från havet, Göta Älv, Möln-
dalsån och Säveån. Karteringen av Göta Älv och Mölndalsån uppdaterades 2013 
och Säveån uppdaterades 2015 av MSB. Samtliga fyra fokusområden berörs inom 
100-årsnivå, bland annat berörs naturreservat, miljöfarlig verksamhet, förorenade 
områden, brandstation, master, väg, järnväg, hamn, transformatorstationer, distri-
butionsbyggnader, byggnadsminnen och fornlämningar (MSB, 2018).  

Samtliga fokusområden berörs även av 100-årsnivå för havet, bland annat berörs 
naturreservat, Natura-2000-områden, vattenskyddsområden, miljöfarlig verksam-
het, förorenade områden, SOS - Alarm, brandstation, master, väg, järnväg, hamn, 
transformatorstationer, distributionsbyggnader, byggnadsminnen och fornläm-
ningar. (MSB, 2018) 

Göteborg har tidigare drabbats av omfattande översvämningar.  
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3. Kartor över riskområdet och avrin-
ningsområdet 

3.1. Hotkartor 
En hotkarta visar utbredningen, djupet och vattenhastigheten av en översvämning. 

Hotkartor, som utgör en del av det andra steget i översvämningsförordningens ar-
betsprocess, är detaljerade översvämningskarteringar över de identifierade områ-
dena med betydande översvämningsrisk. Hotkartorna är framtagna av MSB och vi-
sar översvämningens utbredning för olika flöden i sjöar och vattendrag samt från 
havet. De flödesnivåer som har använts i framtagandet av hotkartor är för havet, 
100-årsnivå och beräknad högsta nivå och för Mölndalsån och Säveån ett 50-års-
flöde, 100-årsflöde, 200-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF).  

Flöden i Göta älv har beräknats med flödesscenarier som bestämts utifrån gällande 
vattenrättsliga bestämmelser, historisk praxis när bestämmelserna frångåtts och för 
den tekniska kapaciteten vid dammanläggningen i Vargön. De här flödena har valts 
för detta område då det inte passar att beräkna flödet med till exempel ett 100-års-
flöde som ofta karteras efter. Karteringen av Göta älv har istället gjorts med flö-
dena 260 m3/s, 1030 m3/s 1200 m3/s och 1400 m3/s. Flödet 260 m3/s i Göta älv 
nedströms förgreningen med Nordre älv motsvarar ett flöde något lägre än den 
högsta tillåtna tappningen vid Vargön. Flödet Q1030 m3/s i Göta älv avser högsta 
tappning vid Vargön enligt vattendom. Flödet Q1400 m3/s motsvarar den beräk-
nade högsta tappning som bedömts kunna hanteras tekniskt vid Vargön, den maxi-
mala utskovskapaciteten. (MSB, 2013). Det går inte att översätta att 1030 m3/s är 
ett 100-årsflöde rakt av men det är det närmsta och därför utgår den här planen 
ifrån att översätta flödena i Göta älv till de flödesnivåer som är närmast och som 
har använts för de andra vattendragen. Därför översätts 1030m3/s till ett 100-års-
flöde, 1200 m3/s till ett 200-årsflöde och 1400 m3/s till det beräknade högsta flö-
det.  

Flödena har tagits fram med individuella beräkningar för varje plats. Beräkning-
arna bygger på frekvensanalys av vattenföringsserierna från stationsnätet. 100-års-
flödet och 200-årsflödet har klimatanpassats för att motsvara förväntade flöden 
med samma återkomsttid vid slutet av seklet (MSB, 2018). 

Hotkarta samt rapport om framtagande av översvämningskarteringen finns att 
hämta här: Översvämningsportalen (msb.se) 

 

https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/goteborg.html
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Figur 4. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Göta älv. 



14 
 

 
Figur 5. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Säveån. 
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Figur 6. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Mölndalsån. 
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Figur 7. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta havet yttre. 
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Figur 8. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta havet inre. 

3.2. Riskkartor 
En riskkarta visar vad som ligger innanför hotkartan, vilka verksamheter, befolk-
ning, infrastruktur mm. Vad som riskerar att översvämmas från ett vattendrag, sjö 
eller hav.  

Utifrån MSB:s hotkartor har länsstyrelsen tagit fram riskkartor som redovisar iden-
tifierade objekt eller verksamheter som berörs av en översvämning.  

De flödesnivåer som har använts i framtagandet av riskkartor för havet är 100-års-
nivå och beräknat högsta nivå i slutet av seklet samt för Göta Älv, Mölndalsån och 
Säveån är det 50-årsflöde, 100-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF).  

Samtliga riskkartor finns här: Översvämningsportalen (msb.se) 

 

https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/goteborg/gota_alv/riskkartor.html
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Figur 9. Teckenförklaring till riskkartan. 
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Figur 10. Riskkarta Göta älv. 
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Figur 11. Riskkarta Säveån. 
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Figur 12. Riskkarta Mölndalsån. 
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Figur 13. Riskkarta havet utanför älvmynningen. 

 

 
Figur 14. Riskkarta över centrala Göteborg. 
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4. Slutsatser från hot- och riskkartorna 
En omfattande översvämning i Göteborg kommer att få stora konsekvenser på sam-
hället. I följande avsnitt sammanfattas konsekvenser som kan uppstå vid ett högsta 
beräknat flöde för samtliga vattendrag och havet. Informationen är hämtad från 
riskkartor som finns på MSB:s hemsida. 

4.1. Människors hälsa 
I ett värsta läge beräknas 3 413 boende2 drabbas. Mycket av samhällets allmänna 
service med vårdcentraler, brandstation, butiker och annan offentlig service kom-
mer att drabbas av svåra störningar.  

Dricksvattenförsörjningen kan påverkas, då markytor ovanför vattenintaget blir 
översvämmade. Översvämningar kan medföra stor påverkan på kommunens av-
loppsreningsverk och avloppssystemen för spillvatten, särskilt vid kombinerade sy-
stem då även dagvatten leds till spillvattennätet. Även avfallshanteringen i delar av 
staden, då renhållningsfordon inte kan ta sig fram i staden.  

Transportvägar och infrastrukturproblematik kan leda till att räddningstjänst, polis, 
ambulans och hemtjänst får svårare att snabbt och effektivt förflytta sig, då de kan 
få längre körsträckor vid en översvämning orsakade av höga flöden eller skyfall.  

En översvämning kommer även att påverka friskvård/idrott och rekreationsmöjlig-
heter. 

4.2. Miljön  
Industriell verksamhet har bedrivits längs vattendragen under en lång tid. Verksam-
heterna har orsakat mycket föroreningar i markområdena och stora områden är 
fortfarande förorenade, vilket innebär att det vid översvämningar finns risk att far-
liga ämnen och förorenade fyllnadsmassor sprids. 

Det finns ett flertal Sevesoverksamheter och andra miljöfarliga anläggningar inom 
området som riskerar att drabbas vid en översvämning. Även verksamheter som 
inte översvämmas direkt, kan bli påverkade genom problem med in- och utleveran-
ser. Stora delar av hamnverksamheten kan komma att påverkas och det finns risk 
att vattennivån når uppställningsplatser för lastcontainers. 

Inom området ligger flera Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet 
samt fågeldirektivet. Dessa områden är beroende av en naturlig flödesregim i vat-
tendragen och områdenas värden kommer sig av och är beroende av att de över-
svämmas emellanåt. De största riskerna för dessa områden är de föroreningar som 
kan spridas vid en översvämning.  

Samtliga vattenförekomster har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status. Den kemiska statusen är ej god på grund av att mängderna av skadliga äm-
nen överskrids. Den ekologiska och kemiska statusen kan försämras vid sprid-
ningen av ämnen från industrier och förorenade områden, som inte finns naturligt i 
naturen.  

 
2 Nattbefolkning enligt data från SCB 
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4.3. Kulturarvet  
Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas vid en över-
svämning.  

Stora delar av Göteborg är storstadsmiljö och full av historiska platser som kan på-
verkas vid en översvämning. Ett flertal områden är också riksintressen för kultur-
miljövården. Till exempel kan Gårda med dess byggnader och Lindholmen med 
dess arbetarbebyggelse och varvsdockor samt delar av Trädgårdsföreningen 
komma svämmas över. Även de utpekade kulturmiljöerna i Billdalsområdet, Lång-
edrag/Saltholmen, Nya varvet och Aspholmen. 

4.4. Ekonomisk verksamhet 
En omfattande översvämning kan 1 516 arbetsställen med 21 520 anställda att 
drabbas. De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande då översvämning-
arna kommer att påverka bostadsfastigheter, affärs- och butikområden, kontorsfas-
tigheter, offentlig service samt hamnar och industriverksamheter.  

Transportinfrastrukturen kan komma att påverkas mer eller mindre. Det gäller 
bland annat Västkustbanan, Västra Stambanan, Norge-Vänerbanan, Bohusbanan 
och Kust till Kustbanan samt sträckor på flera större vägar såsom E6, E45 och E20. 
Det finns även ett flertal broar inom områdena som kan påverkas. 

Översvämmade transportvägar och infrastrukturproblem kan också försvåra för till 
exempel räddningstjänst, polis och ambulans att snabbt och effektivt förflytta sin 
inom områdena. Översvämningar som påverkar transportinfrastruktur kan även 
medföra att varuflöden och att människor inte kan ta sig till och från sina arbets-
platser. 
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5. Mål för arbetet 
Mål har tagits fram för att minska ogynnsamma följder av översvämning för fokus-
områdena människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Målen 
i planen presenteras som övergripande mål, resultatmål, åtgärdsmål och kunskaps-
mål. 

Länsstyrelsen har bedömt att riskhanteringsplanens mål och åtgärder ska utgå ifrån 
de konsekvenser som kan uppstå vid 100-årsnivå i havet, 100-årsflöde och ett 100-
årsregn.  

5.1. Övergripande mål 
MSB har tagit fram fyra övergripande mål som utgår från översvämningsförord-
ningens fyra fokusområden. De övergripande målen bygger på Agenda 2030, Sen-
dai-ramverket samt regeringens mål för krisberedskap, klimatanpassning samt nat-
ionella mål för kulturmiljöarbetet.  

De övergripande målen är: 

• Människors hälsa - värna människors liv och hälsa och minska antalet 
personer som påverkas negativt av en översvämning. 

• Miljön – skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen vid 
en översvämning.   

• Kulturarvet – skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer 
och annat materiellt kulturarv vid en översvämning.  

• Ekonomisk verksamhet – minska ekonomiska förluster, upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom 
vid en översvämning. 

5.2. Resultatmål 
Resultatmålen preciserar vilken påverkan på samhället som kan accepteras vid en 
omfattande översvämning samt vilka funktioner som bör upprätthållas och fungera 
(MSB, 2020).  

Resultatmålen i planen har tagits fram utifrån risker som Länsstyrelsen samman-
ställt i riskkartorna. Till varje resultatmål i planen finns det åtgärdsmål och kun-
skapsmål som förtydligar och preciserar resultatmålet.  

5.3. Åtgärdsmål 
Åtgärdsmålen är preciserade mål för olika åtgärder som kan tas fram för att uppnå 
resultatmålen (MSB, 2020).  

5.4. Kunskapsmål 
Kunskapsmålen förtydligar vilka frågor som behöver studeras vidare för att in-
hämta mer kunskap. Det kan vara till exempel mer kunskap om övriga mål i planen 
eller mer kunskap för att kunna besluta om specifika åtgärder. (MSB, 2020)  
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5.5. Mål för Göteborg 
De resultatmål som Länsstyrelsen har tagit fram finns att utläsa nedan. Åtgärds- 
och kunskapsmålen finns redovisade i bifogad mål- och åtgärdstabell i bilaga 2. 

5.5.1. Människors hälsa 
Övergripande mål: Värna människors liv och hälsa och minska antalet personer 
som påverkas negativt av en översvämning. 

Resultatmål 

Samhällsviktig verksamhet ska upprätthållas. 

Kommunikationen till berörda aktörer ska vara tydlig före, under och efter en 
översvämning.  

Översvämningsrisken ska beaktas i översiktsplaner och detaljplaner, prövningar 
och tillsyn.  

 

Bakgrund till målen: 

Inom det geografiska området finns det samhällsviktig verksamhet där till exempel 
vissa distributionsanläggningar riskerar att påverkas vid en översvämning. Även 
kommunalteknisk försörjning så som lagring och distributionsnät för dricksvatten, 
avledning och rening av avloppsvatten samt insamling och hantering av avfall är 
viktiga funktioner i samhället som behöver upprätthållas vid en översvämning. 
Översvämmade transportvägar och infrastrukturproblem medför svårigheter för 
räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst att ta sig fram. 

Det är viktigt att vid en översvämning ha en god och tydlig kommunikation mellan 
berörda aktörer innan, under och efter en översvämning. Samtliga aktörer som kan 
bli berörda av en översvämning ska ha kännedom om hur en översvämning ska 
hanteras och vilka skyldigheter aktörer har innan, under och efter en översvämning. 

Översvämningar kan påverka den framtida utvecklingen i staden och det behövs 
därför finnas bra förutsättningar för att beakta framtida översvämningar i översikts-
planer, detaljplanerna och prövningar. Även vid tillsyn av redan befintliga verk-
samheter behöver det finnas bra förutsättningar att beakta och hantera översväm-
ningsrisken. 

5.5.2. Miljön 
Övergripande mål: Skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen 
vid en översvämning. 

Resultatmål 

En översvämning får inte medföra att föroreningar sprids så att det orsakar nega-
tiva miljö-och hälsoeffekter. 

Skyddade naturområden ska skyddas mot negativa effekter vid översvämningar.  

Den ekologiska statusen ska inte försämras vid en översvämning.  
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Bakgrund till målen: 

En översvämning kan medföra att föroreningar sprids från industrier, avloppsre-
ningsverk eller förorenade områden vilket kan orsaka negativa miljö- och hälsoef-
fekter. 

Inom området ligger Natura 2000-områden och naturreservat. Ett Natura 2000-om-
råde innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt 
perspektiv. Naturreservat är ett skyddat område som innehåller värdefull natur.  

Vattenförekomsterna kan påverkas och samtliga har idag en måttlig ekologisk sta-
tus. Den ekologiska statusen ska vägas samma utifrån fasta principer kring de bio-
logiska, fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska bedömningsgrunder och klassifice-
ras sedan utifrån en femgradig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande och då-
lig). En översvämning kan innebära stora utsläpp av orenat avloppsvatten som kan 
orsaka syrebrist och kan skada fiskar och smådjur.  

5.5.3. Kulturarvet 
Övergripande mål: Skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer och 
annat materiellt kulturarv vid en översvämning. 

Resultatmål 

Översvämningar ska inte orsaka allvarliga konsekvenser på kulturarvet. 

Åtgärder för att minska översvämningsrisker ska inte orsaka några allvarliga 
skador på kulturmiljön.  

 

Bakgrund till målen: 

Målen omfattar allt kulturarv som berörs av översvämning från havet såsom bygg-
nadsminnen, fornlämningar och riksintressen för kulturmiljövård. Det finns flera 
områden i Göteborg som är utpekade som kommunala kulturmiljöer och som är 
skyddade genom bestämmelser i detaljplan. 

Kulturmiljö kan även indirekt påverkas om åtgärder och skyddsanordningar an-
läggs för att minska översvämningsrisken. 

5.5.4. Ekonomisk verksamhet 
Övergripande mål: Minska ekonomiska förluster, upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom vid en översvämning. 

Resultatmål 

Transportinfrastrukturen ska skyddas och upprätthålla sina grundläggande 
funktioner. 

Egendom ska skyddas från de omfattande ekonomiska konsekvenserna som en 
översvämning kan innebära.  
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Bakgrund till målen: 

Inom riskområdet påverkas ett flertal arbetsställen och anställda enligt riskkartorna 
som tagit fram. Flera egendomar finns inom riskområdet som ska skyddas och ska-
dor på de här egendomarna ska begränsas.  

Väg och järnväg som vid en översvämning inte kan upprätthålla sin grundläggande 
funktion ska skyddas. 
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6. Åtgärder och prioritering 
De åtgärder som föreslås syftar till att uppnå riskhanteringsplanens mål för männi-
skors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. De föreslagna åtgär-
derna i riskhanteringsplanen har tagits fram av Länsstyrelsen i dialog med Göte-
borgs stad och Trafikverket. Det bör dock förtydligas att riskhanteringsplanens åt-
gärder inte är bindande för berörda aktörer, däremot kan andra lagar och förord-
ningar ligga till grund för att åtgärder genomförs.3 Som ytterligare information kan 
nämnas att det finns möjlighet att ansöka hos MSB om statsbidrag för förebyg-
gande åtgärder mot översvämning i bebyggda områden (MSB, 2021). 

I enlighet med MSB:s vägledning har åtgärder identifierats inom nedanstående fyra 
åtgärdskategorier och kategoriseras enligt EU:s klassificering M11-M61 (M11- 
Ingen åtgärd och M61-Annan åtgärd): 

• Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att und-
vika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden. (M21-
M24)  

• Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar 
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar. (M31-
M35) 

• Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form 
av tidig varning, planer, övningar, utbildningar. (M41-M44) 

• Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar 
samt erfarenhetsåterföring. (M51-M53) 
 

En mer detaljerad beskrivning av samtliga åtgärdskategorier finns i Bilaga 1. 

6.1. Sammanfattning av åtgärder 
Planen fokuserar först och främst på åtgärder som kan genomföras inom kom-
mande sexårsperiod, men åtgärder som sträcker sig längre fram är också inklude-
rade.  

Kommunens åtgärder begränsas i huvudsak till arbeten som pågår eller planeras 
vad gäller översvämningsrisken inom det identifierade riskområdet. De åtgärder 
som Länsstyrelsen ska genomföra kommer att begränsas till ordinarie tillsyns-, 
gransknings- eller stödjande verksamhet.  

Länsstyrelsen har valt att strukturera de flesta åtgärderna i tre steg. Det första steget 
handlar om att utvärdera sårbarhet och konsekvenser. Det andra steget innebär att 
identifiera och utvärdera åtgärder. Här inkluderas även att genomföra en kostnads-
nyttoanalys i samband med identifieringen och utvärderingen av åtgärder. I sista 
steget genomförs de identifierade och utvärderade åtgärder som togs fram i det 
andra steget. En sammanfattning av riskhanteringsplanens mål och åtgärder finns i 
Bilaga 2.  

 
3 Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO), Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL)samt Miljöbalken (1998:808). 
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7. Åtgärder enligt annan lagstiftning 
I riskhanteringsplanen är det relevant att beakta åtgärder som beslutas med stöd av 
annan lagstiftning, specifikt 5 kap. miljöbalken (1998:808). Åtgärderna enligt an-
nan lagstiftning sammanfattas i tabellen i bilaga 2.  

7.1. Åtgärder enligt 5 kap. MB 
Med åtgärder som beslutats enligt 5 kap. miljöbalken avses åtgärder som berör mil-
jökvalitetsnormer och vattenförvaltningen. De här åtgärderna genomförs enligt 
EU:s vattendirektiv och tas fram inom Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för 
Västerhavet 2021–2027. Arbetet med riskhanteringsplanen har samordnats med åt-
gärdsprogrammet för att i möjligaste mån undvika åtgärder med motstridiga intres-
sen samt tillvara ta möjliga synergieffekter av åtgärder. 

I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenför-
valtningsplanen som bedöms ha effekt i området. Det är åtgärder som har en kvar-
hållande funktion på vattnet i terrängen. Vid den årliga uppföljningen summeras 
hur många sådana åtgärder som genomförts under året. (Vattenmyndigheten Väs-
terhavet, 2020a och 2020b) 

7.2. Sevesolagstiftningen 
Inom det kartlagda riskområdet finns det verksamheter som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga ke-
mikalieolyckor (Sevesolagen). I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns 
några åtgärder som är kopplade till Sevesoverksamheter.  
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8. Pågående och genomfört arbete med 
anknytning till översvämning 

Det vidtas flera olika åtgärder som har anknytning till översvämningsrisker av 
kommunen, Länsstyrelsen och andra aktörer. I detta avsnitt presenteras pågående 
och genomfört arbete inom ramen för annan lagstiftning, arbete som ingår i rege-
ringsuppdrag samt åtgärder som genomförts genom aktörers frivilliga åtaganden.  

8.1. Förvaltningsplanen för Västerhavets vattendistrikt 
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vatten-
förvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att 
tillgodose att vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förval-
tas på ett hållbart sätt. Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt och fem läns-
styrelser är vattenmyndigheter, med uppdrag att förvalta vattnet i varsitt distrikt. 
Västra Götalands län är en vattenmyndighet och förvaltar Västerhavets vatten-
distrikt.  

Uppdraget innebär bland annat kartläggning och analys av vatten samt att lämna 
förslag till miljökvalitetsnormer och åtgärder för att uppnå en god vattenstatus. 
Vattenförvaltningen arbetar, precis som arbetet med riskhanteringsplanen, i sex-
årscyklar. I arbetet med förvaltningen av Sveriges vatten arbetar vattenmyndighet-
erna med förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Förvaltnings-
planen visar tillståndet i vattendistriktets vatten samt vad och vilka åtgärder och 
omständigheter som påverkar vattnet. Planen visar även vatten som riskerar att för-
sämras. Miljökvalitetsnormer för vatten utgör mål för miljökvaliteten i en specifik 
vattenförekomst. I åtgärdsprogrammet beskrivs de åtgärder som behöver göras för 
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet är juridiskt bin-
dande enligt miljöbalken.  

Vattenförvaltningen genomsyras av ett avrinningsområdesperspektiv, vilket är vik-
tigt i förhållande till klimatanpassning och kopplingen till risk för översvämning. 
Behovet av åtgärder uppströms i ett avrinningsområde är en viktig del av helhetssy-
nen för att minska flödestoppar nedströms. En klimatanpassning av tätorter kan 
vara verkningslös om inte risker uppströms har analyserats och åtgärdats.  

I åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenför-
valtningsplanen som bedöms ha effekt på översvämningssituationen nedströms i 
avrinningsområdet. Det är åtgärder som har en kvarhållande funktion på vattnet i 
terrängen. Vid den årliga uppföljningen summeras hur många sådana åtgärder som 
genomförts under året. (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a och 2020b) 

8.2. Krisberedskap och skydd mot olyckor 
Enligt ”Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap”, har kommunerna ett geografiskt områ-
desansvar som bland annat innebär att samverka med olika aktörer i kommunen 
och samordna krisberedskapsåtgärder vid en extraordinär händelse. Kommunerna 
ansvarar även för att ta fram lokala risk- och sårbarhetsanalyser där extraordinära 
händelser analyseras. I risk- och sårbarhetsanalyserna ska det finnas förslag på 
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åtgärder för att förbättra förmågan att hantera kriser samt minska sårbarheten i de 
kommunala verksamheterna. I Göteborgs stads risk- och sårbarhetsanalys har sky-
fall och höga flöden identifierade som risker inom staden (Göteborgs stad, 2019). 

Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommuner ett ansvar att ta fram ett hand-
lingsprogram som beskriver risker för olyckor i kommunen som kan leda till rädd-
ningsinsatser. Räddningstjänsten Storgöteborg lyfter översvämningsproblematiken 
i deras handlingsprogram (Räddningstjänsten Storgöteborg, 2019). 

Länsstyrelsen ska enligt förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd bered-
skap samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter 
och samordna information till media och allmänheten under en kris. Länsstyrelsen 
ska även inom sitt geografiska område ansvara för upprättande av regionala risk- 
och sårbarhetsanalyser. Översvämningar och skyfall tas upp i den regionala risk- 
och sårbarhetsanalysen som naturolyckor som riskerar att inträffa i länet. (Länssty-
relsen Västra Götalands län, 2020a) 

8.3. Klimatanpassning 
Regional handlingsplan för klimatanpassning 

Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning som 
gäller 2021 - 2023. Länsstyrelsen Västra Götalands län har ett antal myndighetsmål 
för klimatanpassning, där ett av målen är att en översvämning inte ska orsaka på-
taglig skada på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 
Den regionala handlingsplanen använder samma begrepp som finns i förordningen 
(2009:956) om översvämningsrisker. Detta för att underlätta kopplingen mellan 
den här förordningen och förordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete 
som är den förordning som ligger till grund att handlingsplanen tas fram. 

I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning finns flera myndighetsåtgär-
der som bidrar till att översvämningar inte orsakar påtaglig skada på fokusområ-
dena i riskhanteringsplanen. Handlingsplanen innehåller även rekommenderade åt-
gärder för kommuner, då kommunernas roll omfattar ett flertal viktiga verksam-
heter där klimatanpassning bör vägas in. (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 
2020b) 

Exempel på myndighetsåtgärder som har en tydlig koppling till åtgärderna i den 
här riskhanteringsplanen:  

• Arbeta förebyggande och förberedande mot samhällsstörningar. Syftet är 
att upprätthålla och utveckla gemensam förmåga att hantera samhällsstör-
ningar till följd av klimatförändringsrelaterat extremt väder och naturo-
lyckor (skred, översvämningar och värmeböljor), samt påfrestningar som 
kan uppstå i länet utifrån klimatförändringarnas globala konsekvenser. Ar-
betet ska ske i samverkan med andra statliga myndigheter, kommuner och 
andra aktörer. 

• Kontinuerligt utveckla och förbättra kunskap och kunskapsunderlag som 
Länsstyrelsen och andra aktörer i länet behöver för att jobba med klimatan-
passning. Detta gör vi i dialog med kommuner och andra berörda organi-
sationer.  

• Verka för att länets kommuner har en organisation och arbetssätt för att 
jobba strategiskt med klimatanpassning. Exempelvis genom en 
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samordnande funktion i kommunen (person eller arbetsgrupp som kan 
samordna olika verksamhetsområden). Verka för att skapa en kontaktväg 
in i kommunerna för Länsstyrelsen och andra aktörer i klimatanpassnings-
frågor. 

• Integrera klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksam-
heter och förorenade områden. 

• Uppmaning till kommunerna att uppdatera sina kulturhistoriska planerings-
underlag sett till klimatrelaterade risker för kulturarvet. 

 
Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förore-
nade områden 

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd där syftet är att minska 
de risker för föroreningsspridning som ett förändrat klimat kan leda till, genom en 
mer klimatanpassad prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förore-
nade områden. I handläggarstödet är översvämning och skyfall två av de klimatef-
fekter som stödet utgår ifrån. (Miljösamverkan Sverige och Länsstyrelserna, 2018) 

Trafikverkets klimat- och sårbarhetsanalys 

I Trafikverkets klimat- och sårbarhetsanalys (KSA), identifieras översiktligt sär-
skilt sårbara delar i transportsystem med hänsyn till framtida klimatet, däribland 
skyfall, höga flöden och havsnivåhöjningar.  

8.4. Fysisk planering 
Enligt Plan- och bygglagen ska kommunerna beakta översvämningsrisker i den fy-
siska planeringen. Vid planläggning och bygglovsärenden bör bebyggelse inte 
byggas på låglänt mark eller mark som riskerar att översvämmas. På grund av de 
ökade skyfallen är den väsentligt att det skapas förutsättningar för en hållbar hante-
ring av skyfallen.  

Enligt stadens översiktsplan ska bebyggelse lokaliseras och införas med hänsyn till 
risk för bland annat översvämningar. Till exempel ska ny bebyggelse i Göteborgs 
centrala delar ha grundläggningsnivåer över +12,8 m. I områden som ligger lågt 
och riskerar att drabbas av översvämningar bör om det är möjligt, lägsta grundlägg-
ningsnivå höjas. (Göteborgs stad, 2009) 

Stigande vatten 

Stigande vatten är en rapport som tagits fram av länsstyrelserna i Värmlands och 
Västra Götalands län. Det är ett planeringsunderlag för kommunernas fysiska pla-
nering med fokus på översvämningsproblematiken. Den innehåller rekommendat-
ioner om lämplig markanvändning och förslag på åtgärder som stöd i planarbetet. 
(Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län, 2011) 

8.5. Kulturarvet 
Västsvenska arbetsgrupp för kulturarv och klimatfrågor (VAKK) har tagit fram en 
rapport som visar hur läget ser ut avseende på kulturvärdens integrering i områdena 
med betydande översvämningsrisk. Kulturmiljöer i Göteborgs stad kommer att på-
verkas och enligt rapporten har Göteborg har påbörjat arbete på ett övergripande 
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plan men behov finns att utveckla detta arbete. (Västsvensk arbetsgrupp för Kultur-
arv och Klimatförändringar, 2020) 

8.6. Älvgrupper Göta älv och Säveån 
För Göta älv och Säveån finns älvgrupper etablerad med syfte att vara ett forum för 
samordning, informations- och erfarenhetsutbyte samt att ge bättre förutsättningar 
för samverkan vid högflödessituationer och i händelse av dammhaveri.  

Deltagare i älvgruppen är Länsstyrelsen (sammankallande), SMHI, kommuner, 
räddningstjänsten, dammägare, vattenregleringsföretag, vattenråd, Försvarsmakten, 
Trafikverket mfl. 

Älvgruppen är ett viktigt nätverk för att kunna dela information och för att skaffa 
underlag till en samlad lägesbild. 

Det finns också ”Regionala beredskapsplaner för höga flöden och dammhaveri i 
Göta älv samt Säveån”. 
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9. Prioritering av åtgärder och kostnads-
nyttoanalyser 

9.1. Prioriteringar av åtgärder 
Åtgärderna i riskhanteringsplanen har prioriterats med fokus på att uppnå de över-
gripande målen för att skydda intressen inom fokusområdena människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet (MSB, 2020a).  

Åtgärder har prioriterats enligt följande skala, vilken anges i EU:s rapporteringssy-
stem:  

1. Låg 
2. Måttlig 
3. Hög 
4. Väldigt hög 
5. Kritisk 

9.2. Prioritering av riskhanteringsplanens åtgärder 
Prioriteringen i riskhanteringsplanen har utgått ifrån att skydda intressen inom 
människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Samhällsviktiga 
verksamheter är viktiga verksamheter för att kunna upprätthålla samhällets funkt-
ionalitet och är de åtgärder som prioriterats som Kritisk. Åtgärder som skyddar 
människors hälsa har prioriterats som Väldigt högt.  

Högt har åtgärderna prioriterats som handlar om att förebygga och skydda intressen 
inom de fyra andra fokusområdena. För att kunna hantera en översvämning behö-
ver samhället ha förmågan, vara förbereda och samverka mellan berörda aktörer. 
Åtgärder som handlar om att öka förmågan och vara mer förbereda har därför 
också prioriterats Högt, då detta kan vara avgörande för att hantera en översväm-
ning.  

9.3. Kostnadsnyttoanalys 
En kostnadsnyttoanalys är ett viktigt verktyg för att bedöma ett projekts samhällse-
konomiska nytta. En sådan analys väger fördelar som uppstår av en åtgärd mot 
kostnaderna för att genomföra och underhålla en åtgärd.  

Länsstyrelsen har i detta skede valt att inte genomföra en kostnadsnyttoanalys, då 
det inte finns några identifierade fysiska åtgärder vid upprättandet av riskhante-
ringsplanen. Att genomföra en kostnadsnyttoanalys skulle ge en för stor osäkerhet 
och anses därför inte relevant i det här skedet.  

Länsstyrelsen anser att det är mer framgångsrikt, och kostnadseffektivt, att genom-
föra en kostnadsnyttoanalys när fysiska åtgärder är identifierade och ska utvärderas 
innan de genomförs.  
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10. Hänsyn till klimateffekter 
Klimatförändringarna kommer att bidra till ökad sannolikheten för översvämningar 
och förstärka konsekvenserna av översvämningshändelser. Klimatanpassning inne-
bär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av 
idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. 

I denna andra cykel av översvämningsdirektivet identifierades som första steg om-
råden med betydande risk för översvämning. I arbetet användes reviderade över-
svämningskarteringar med nya höjddata och klimatanpassade flöden.  

Översvämningskarteringarna visar vattnets utbredning för flera olika flödessituat-
ioner. 

• 50-årsflöde för dagens klimat: visar vilka områden som sätts under vatten 
vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 50 år.  

• 100-årsflöde för framtidens klimat: visar vilka områden som sätts under 
vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 100 år. 

• 200-årsflöde för framtidens klimat: visar vilka områden som sätts under 
vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträffar en gång på 200 år. 

• Beräknat högsta flöde för dagens klimat: visar vilka områden som sätts un-
der vatten när alla naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde samver-
kar, till exempel snösmältning, nederbörd, vattenmättad mark etc. (grovt 
uppskattat ett 10 000-årsflöde). 
 

De klimatanpassade karteringarna med 100-årsflöden och 200-årsflöden visar en 
förväntad situation år 2100. (MSB, 2019a)  

För havet redovisas: 

• 100-årsnivå i slutet av seklet (2,13 m i RH2000) 
• 200-årsnivå i slutet av seklet (2,20 m i RH2000) 
• Beräknad högsta nivå i slutet av seklet (2,63 m i RH2000) 
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11. Samordning 
Då en översvämning kan medföra stora konsekvenser på samhället behöver risk-
hanteringsplanen ha ett helhetsperspektiv och har därför samordnas lokalt, region-
alt och nationellt. Vid framtagningen av mål och åtgärder har samordning skett 
med representanter från kommunen. För att inkludera berörda ansvarsområden i 
kommunen har samordning skett med representanter som bland annat arbetar med 
beredskap, klimatanpassning, miljö och planering. 

Planens mål och åtgärder har också samordnats med medarbetare på Länsstyrelsen 
som arbetar inom natur, kultur, miljö, beredskap, samhällsplanering och klimatan-
passning. Den regionala handlingsplan för klimatanpassning och riskhanteringspla-
nen har i samband med framtagningen av åtgärder samordnats, där flera av riskhan-
teringsplanens åtgärder har kopplats ihop med myndighetsåtgärder i handlingsplan 
för klimatanpassning. Handlingsplanen och riskhanteringsplanen har samma defi-
nition på översvämningsrisk, där definitionen som använts är den som finns i över-
svämningsförordningen. Detta har underlättat kopplingen mellan översvämnings-
förordningen och förordningen om myndighetens klimatanpassningsarbete.  

Som tidigare nämnts har samordning också skett med Västerhavets vattendistrikt. I 
åtgärdslistan till denna riskhanteringsplan finns några av de åtgärder i Vattenför-
valtningsplanen som bedöms ha effekt på översvämningssituationen nedströms i 
avrinningsområdet.  

Flertal åtgärder som finns inom fokusområdet ekonomisk verksamhet handlar om 
infrastruktur, därför har Trafikverket varit en viktig aktör att samordna med i fram-
tagningen av mål och åtgärder.  
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12. Sammanfattning av samråd och juste-
ringar efter samråd 

12.1. Tidigt samråd 
Ett väl genomfört samråd kan bidra till att transparens i processen ökar, plane-
ringen och val av åtgärder blir effektivare samt att planen får ökad legitimitet. Ti-
digt i processen hölls därför samråd internt på Länsstyrelsen, med kommunerna 
och med Trafikverket. Fokus på de tidiga samråden var resultatmålen och planens 
avgränsningar. Under de tidiga samråden berättade även Länsstyrelsen övergri-
pande om översvämningsdirektivet, arbetet med riskhanteringsplanerna, bakgrun-
den till resultatmålen och miljöbedömningen. 

De tidiga samråden hölls på grund av Covid-19 digitalt. Ett samrådsunderlag skick-
ades ut till kommunerna efter de digitala mötena där kommunerna gavs möjlighet 
att lämna synpunkter på resultatmålen och avgränsningarna 

Under hösten/vintern 2020 genomfördes nya möten med kommunerna och Trafik-
verket som handlade om framtagning av åtgärder. 

12.2. Samråd 
Kommer sammanställas här efter samrådet. 
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13. Revidering av befintlig riskhanterings-
plan 

Denna riskhanteringsplan för Göteborg är en revidering och uppdatering av tidigare 
version från 2016. Planen har anpassats efter MSB:s nya vägledning med ny in-
formation och ny innehållsförteckning. 

Målformuleringarna är uppdaterade och strukturen av målen är förändrad jämfört 
med förra cykeln. Målen har också uppdaterats så att de stämmer överens med de 
uppdaterade risk- och hotkartorna som tagits fram.  

13.1. Utvärdering av mål och åtgärder från riskhanteringsplan 
för första cykeln 

I cykel 1 formulerades 26 åtgärdspunkter. Vid den årliga uppföljningen konstateras 
att vid 2020 års utgång har samtliga åtgärdspunkter påbörjats. Av dessa är 14 ge-
nomförda och övriga 12 pågående. 

 
Figur 15. Tabellen visar hur graden av genomförande av Riskhanteringsplanen i cykel 1 har 
utvecklats åren 2016 – 2020. 

Nedan beskrivs en utvärdering av mål och åtgärder från riskhanteringsplanen för 
första cykeln. Det finns en beskrivning och en förklaring till varje åtgärd, både pla-
nerade och genomförda.  
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13.1.1. Människors hälsa 
Övergripande mål: Människors hälsa inte påverkas väsentligt av en översväm-
ning. 

Resultatmål  Kunskapsmål/ Åt-
gärdsmål  

Åtgärd Utvärdering 

1. Samhällsviktig 
verksamhet av bety-
dande vikt för männi-
skors hälsa ska upp-
rätthålla sin grundläg-
gande funktion vid ett 
beräknat högsta 
flöde.  

1.1 Senast år 2019 är 
samhällsviktig verk-
samhet av betydande 
vikt för människors 
hälsa som tas upp i 
riskkartorna för ett 
BHF utvärderad gäl-
lande sårbarhet för 
översvämning och 
eventuella konsekven-
ser av ett BHF är ut-
värderade.  

1.1.1 Utvärdera den sam-
hällsviktiga verksamheten 
av betydande vikt för män-
niskors hälsa gällande sår-
barhet för översvämning, 
samt utvärdera de konse-
kvenser en översvämning 
kan medföra för samhället. 

Målen och åtgärderna är del-
vis uppnådda. Åtgärderna är 
fortfarande pågående och 
kommer att tas med i den 
kommande cykeln.  

 1.2 Senast 2019 är ge-
nomförda och plane-
rade åtgärder för att 
skydda den sam-
hällsviktiga verksam-
heten av betydande 
vikt för människors 
hälsa som tas upp i 
riskkartorna för ett 
BHF identifierade och 
utvärderade. 

1.2.1 Identifiera och utvär-
dera genomförda och pla-
nerade åtgärder för att 
skydda mot översväm-
ningar den samhällsviktiga 
verksamheten som tas upp 
i riskkartorna för ett BHF.  

Målen och åtgärderna är del-
vis uppnådda. Åtgärderna är 
fortfarande pågående och 
kommer att tas med i den 
kommande cykeln. 

2. Distributionsan-
läggningar ska upp-
rätthålla sin grundläg-
gande funktion vid ett 
beräknat högsta 
flöde.  
 
 

2.1 Senast år 2019 är 
kommunala distribut-
ionsbyggnader som 
tas upp i riskkartorna 
och påverkas av ett 
BHF kartlagda gäl-
lande funktion och 
sårbarhet för över-
svämning och eventu-
ella konsekvenser av 
ett BHF är utvärde-
rade.   

2.1.1 Identifiera och klassi-
ficera de kommunala dis-
tributionsbyggnaderna gäl-
lande deras funktion och 
sårbarhet för översväm-
ning, samt utvärdera de 
konsekvenser en över-
svämning kan medföra för 
samhället. 

Målen och åtgärderna är del-
vis uppnådda. Åtgärderna är 
fortfarande pågående och 
kommer att tas med i den 
kommande cykeln. 

 2.2 Senast 2019 är ge-
nomförda och plane-
rade åtgärder för att 
skydda kommunala 
distributionsbyggna-
der som tas upp i risk-
kartorna och påverkas 
av ett BHF identifie-
rade och utvärderade. 

2.2.1 Identifiera och utvär-
dera genomförda och pla-
nerade åtgärder för att 
skydda mot översväm-
ningar de kommunala dis-
tributionsbyggnaderna 
som tas upp i riskkartorna 
för ett BHF.  

Målen och åtgärderna är del-
vis uppnådda. Åtgärderna är 
fortfarande pågående och 
kommer att tas med i den 
kommande cykeln. 

3. Enskilda fastighets-
ägare, verksamhets-
utövare och boende 
inom ett BHF ska ha 
tillgång till lättillgäng-
lig och tydlig inform-
ation om översväm-
ningsrisken i områ-
det, sitt eget ansvar 
och hur de kan 

 3.1 Informera allmänheten 
om översvämningsrisken 
och hur den kan hanteras 
via Länsstyrelsens webb-
plats och via berörda aktö-
rers webbplatser. 

Resultatmålet är uppnått och 
åtgärderna är genomförda. 
Information finns på såväl 
Länsstyrelsens som Göte-
borgs Stads hemsidor. 

  3.2 Ta fram en broschyr 
riktat åt allmänheten med 
information om männi-
skors eget ansvar, hur de 

Målet är uppnått och åtgär-
derna är genomförda. Bro-
schyr finns på Länsstyrelsens 
hemsida. 
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kan påverkas och hur de 
kan skydda sig mot över-
svämningar. 

  3.3 Utveckla, revidera och 
kommunicera riskkarte-
ringen och riskhanterings-
planen.  

Målet är uppnått och åtgär-
den är genomförd löpande 
under hela cykeln. 

4. Det finns en tydlig 
kommunikation och 
samlad lägesuppfatt-
ning bland berörda 
aktörer före, under 
och efter en över-
svämning, oavsett 
återkomsttid. 

4.1 Det finns möjlighet 
att få tidiga indikat-
ioner om höga flöden i 
Göta älv, Säveån och 
Mölndalsån.  

4.1.1 Samverka kring un-
derhållningen, utveckl-
ingen och utvärderingen 
av prognos- och övervak-
ningssystemet i Möln-
dalsån. 

Målet är uppnått och åtgär-
derna är genomförda i Möln-
dalsån. Det finns nu möjlig-
het att få en tidig indikering. 

 4.2 Berörda aktörer 
har en god förmåga 
att dela lägesinformat-
ion med hjälp av tek-
niska system.  

 

4.2.1 Medverka i Länssty-
relsens övningar i kommu-
nikationssystemet Rakel 
och andra tekniska system 
t.ex. WIS och telefonkon-
ferens. 

Målet är uppnått och åtgär-
derna är genomförda genom 
att kommunen medverkar 
regelbundet i Länsstyrelsens 
så kallade kvartalsövningar. 

 

  4.3 Genomföra en tema-
tillsyn över förmågan att 
hantera översvämningar 
hos kommuner där över-
svämningar utgör en bety-
dande riskbild.   

På grund av Covid-19 och 
förändringar i lagstiftning har 
detta inte genomförts och 
målet är inte uppnått. 

5. Dricksvattenför-
sörjningen till invå-
narna i Göteborg för-
hindras inte vid ett 
beräknat högsta flöde 
i Göta älv, Säveån el-
ler Mölndalsån.  

5.1 Senast 2019 finns 
det kunskap om hur 
råvattenkvaliteten ris-
kerar att påverkas av 
föroreningskällor (mil-
jöfarlig verksamhet A 
och B, förorenade om-
råden riskklass 1 och 
2) vid ett BHF. Detta 
bör innefatta en kart-
läggning av strömbil-
den och förorenings-
bilden vid scenarier. 

5.1.1 Identifiera och klassi-
ficera de föroreningskällor 
(miljöfarlig verksamhet A 
och B, förorenade områ-
den riskklass 1 och 2) som 
berörs av BHF och utvär-
dera hur råvattenkvali-
teten påverkas av förore-
ningarna vid en översväm-
ning. 
 

Åtgärdsmålet är uppnått och 
åtgärden är genomförd. Det 
har bland annat skett en 
kartläggning och identifiering 
av ämnen som riskerar att 
påverka råvattenkvaliteten. 

 5.2 Senast 2019 finns 
det kunskap om hur 
avloppnätverket samt 
utsläpp från industri-
ella verksamheter 
(miljöfarlig verksam-
het A och B) påverkas 
av ett BHF. 

5.2.1 Kartlägga avloppsnä-
tet gällande bräddningar 
och kombinerade system 
och utsläppskällor från in-
dustriella verksamheter 
(miljöfarlig verksamhet A 
och B) samt utvärdera hur 
dessa påverkas av ett BHF. 

Målen och åtgärderna är del-
vis uppnådda. Åtgärderna är 
fortfarande pågående och 
kommer att tas med i den 
kommande cykeln. 

6. Det finns goda för-
utsättningar att i 
översikts- och detalj-
planeringen beakta 
översvämningsrisker. 

 6.1 Fortsätta arbetet med 
översyn och utveckling av 
planeringsunderlaget Sti-
gande vatten. 

Stigande vatten är uppdate-
rad och kommunicerad med 
kommunerna. Åtgärden är 
genomförd. Resultatmålet är 
uppnått. 

  6.2 Framtagande av in-
ternt handläggarstöd för 
planhandläggning som ger 
anvisningar om i vilka om-
råden översvämningsrisker 
förekommer, vilka 

Åtgärden är genomförd, men 
det är ett levande dokument 
som kommer att justeras ef-
terhand. 
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skyddsnivåer som gäller 
och grundläggande princi-
per för hur översvämnings-
risker ska hanteras. 

  6.3 Framtagande av ett te-
matiskt tillägg till över-
siktsplanen med avseende 
på översvämningsrisker. 

Det tematiska tillägget är an-
taget. Åtgärden och resultat-
målet är genomfört och upp-
nått. 

 

13.1.2. Miljö 
Övergripande mål: Miljön och naturvärden inom skyddade områden ska inte för-
orenas vid en översvämning. 

Resultatmål  Kunskapsmål  Åtgärd Utvärdering 

7. En översvämning 
med en återkomsttid 
på 100 år eller mindre 
får inte medföra att 
föroreningar i mark 
(riskklass 1 och 2) 
sprids så att det orsa-
kar negativ miljö- el-
ler hälsoeffekter. 

7.1 Senast 2019 finns 
det kunskap om vilka 
markföroreningar som 
hotar att spridas vid 
ett 100-årsflöde inom 
karterat område samt 
hur dessa riskerar att 
påverka skyddade na-
turområden (Natura 
2000 och naturreser-
vat).   

7.1.1 Identifiera, utreda 
och klassificera de mark-
föroreningar som hotar att 
spridas vid ett 100-års-
flöde inom karterat om-
råde och utvärdera hur 
dessa riskerar att påverka 
skyddade naturområden. 

Kunskapsmålet är uppnått 
och åtgärden är genomförd. 
Markföroreningar är identifi-
erade, utreda och klassifice-
rade. 

  7.2 Beakta översvämnings-
risken från 100-årsflöden 
vid prioritering av vilka för-
orenade områden som ska 
undersökas och åtgärdas 
först. 

Kunskapsmålet är uppnått 
och åtgärden är genomförd, 
en kartläggning har skett 
över hela länet.  

8. Negativ påverkan 
på miljön och natur-
värden i Göteborg ska 
minimeras när åtgär-
der vidtas för att 
skydda andra värden 
mot en översväm-
ning.  

8.1 Senast 2019 finns 
det en sammanställ-
ning av befintliga 
skyddade naturområ-
den (Natura 2000 och 
naturreservat) inom 
BHF och hur dessa på-
verkas av en över-
svämning och åtgär-
der kopplade till över-
svämningshantering. 

8.1.1 De skyddade miljö- 
och naturvärden som på-
verkas av ett BHF ska iden-
tifieras och utvärderas för 
deras sårbarhet mot över-
svämningar och översväm-
ningshantering. 
  

Kunskapsmålet är uppnått 
och åtgärden är genomförd. 
De områden som identifie-
rats av Länsstyrelsen behö-
ver inte skyddas mot över-
svämning utan ses snarare 
som ett naturligt och nöd-
vändigt inslag. 

  8.2 Samordna dialog och 
samråd kring frågeställ-
ningar gällande Göteborgs 
stad planerade skyddsåt-
gärder och deras påverkan 
på omkringliggande kom-
muner. 

Kunskapsmålet är uppnått 
och åtgärden är genomförd. 
Till exempel har det genom-
förts samordningsträffar och 
det tematiska tillägget har 
kommunicerats med krans-
kommuner. 
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13.1.3. Ekonomisk verksamhet 
Övergripande mål: Ekonomisk verksamhet som bidrar till samhällets funktion ska 
inte utsättas för långvariga avbrott i verksamheten vid en översvämning. 

Resultatmål  Kunskapsmål  Åtgärd Utvärdering 
9. Ekonomisk verk-
samhet som bidrar till 
samhällets funktion 
och ligger inom av-
gränsningen för ett 
100-årsflöde klarar av 
att upprätthålla sina 
grundläggande funkt-
ioner. 

9.1 Senast 2021 är väsent-
lig ekonomisk verksamhet 
inom avgränsningen för ett 
100-årsflöde identifierad. 
Verksamhetens kapacitet 
att hantera ett 100-års-
flöde och eventuella konse-
kvenser av ett 100-årsflöde 
är utvärderade. 

9.1.1 Identifiera den vä-
sentliga ekonomiska verk-
samheten, utvärdera dess 
sårbarhet gentemot ett 
100-årsflöde. Bedöma de 
eventuella konsekvenser 
som ett 100-årsflöde kan 
medföra för verksam-
heten och samhället. 

Målen och åtgärderna är 
delvis uppnådda. Åtgär-
derna är fortfarande på-
gående och kommer att 
tas med i den kom-
mande cykeln. 

 9.2 Senast 2021 är genom-
förda och planerade åtgär-
der för att skydda gente-
mot ett 100-årsflöde den 
väsentliga ekonomiska 
verksamheten utvärde-
rade. 

9.2.1 Identifiera och ut-
värdera genomförda och 
planerade åtgärder för att 
skydda gentemot ett 100-
årsflöde den väsentliga 
ekonomiska verksam-
heten som tas upp i risk-
kartorna för 100-årsflö-
det. 

Målen och åtgärderna är 
delvis uppnådda. Åtgär-
derna är fortfarande på-
gående och kommer att 
tas med i den kom-
mande cykeln. 

  9.3 Informera den väsent-
liga ekonomiska verksam-
heten om dess utsatthet 
för ett 100-årsflöde samt 
hur verksamheten kan 
skydda sig mot översväm-
ningar.  

Målen och åtgärderna är 
delvis uppnådda. Åtgär-
derna är fortfarande på-
gående och kommer att 
tas med i den kom-
mande cykeln. 

10. Transportinfra-
struktur utsätts inte 
för oacceptabel av-
brottstid vid en över-
svämning, oavsett 
återkomsttid. 

10.1 Senast 2021 är väsent-
lig transportinfrastruktur 
inom avgränsningen för ett 
BHF identifierad. Transpor-
tinfrastrukturens kapacitet 
att hantera ett BHF och 
eventuella konsekvenser av 
en översvämning är utvär-
derade.  

10.1.1 Identifiera den vä-
sentliga transportinfra-
strukturen, utvärdera 
dess sårbarhet gentemot 
ett BHF. Utvärdera de 
konsekvenser som ett 
BHF kan medföra för 
transportinfrastrukturen 
och samhället. 

Kunskapsmålet är delvis 
uppnått och åtgärden 
kommer att pågå lö-
pande, då det kommer 
ske allteftersom infra-
strukturprojekten ge-
nomförs. 

 10.2 Senast 2021 är ge-
nomförda och planerade 
åtgärder för att skydda 
gentemot ett BHF den vä-
sentliga transportinfra-
strukturen utvärderade.  

10.2.1 Identifiera och ut-
värdera genomförda och 
planerade åtgärder för att 
skydda gentemot ett BHF 
den väsentliga transport-
infrastrukturen som tas 
upp i riskkartorna för 
BHF. 

Kunskapsmålet är delvis 
uppnått och åtgärden 
kommer att pågå lö-
pande, då det kommer 
ske allteftersom infra-
strukturprojekten ge-
nomförs. 
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13.1.4. Kultur 
Övergripande mål: Kulturarvet ska skyddas så att värdefulla lämningar och kun-
skap inte förloras vid en översvämning. 

Resultatmål  Kunskapsmål  Åtgärd Utvärdering 
11. Kulturarvet i Gö-
teborg som påverkas 
av översvämningar 
klarar ett 100-års-
flöde utan att skadas 
allvarligt eller förlo-
ras. 

11.1 De kulturmiljöer 
och kulturobjekt som 
påverkas enligt riskkar-
torna är utvärderade 
senast 2019 i förhål-
lande till deras sårbar-
heter mot ett 100-års-
flöde. Resultatet av ut-
värderingen utgör be-
slutsunderlag för vidare 
åtgärder om behov fö-
religger. 

11.1.1 Genomföra pro-
jektet "Kulturarv och kli-
matförändringar i 
Västsverige", där kulturvär-
den identifieras och utvär-
deras för deras sårbarheter 
mot klimatförändringar – 
däribland stigande vatten.  
 

Kunskapsmålet är delvis 
uppnått och åtgärden är 
genomförd. Projektet är 
genomfört och kan nås via 
www.kulturarvklimat.se 

  11.2 Genomföra en inform-
ationsinsats riktat åt fastig-
hetsägare och förvaltare av 
kulturarvsobjekt i syfte att 
öka deras medvetenhet om 
översvämningsrisken och 
hur den kan hanteras. 

Kunskapsmålet är delvis 
uppnått men åtgärden är 
inte genomförd och kom-
mer att finnas som åtgärd i 
kommande cykel. 

13.2. Ytterligare åtgärder som vidtagits sedan riskhanterings-
planen från första cykeln 

Göteborgs stad prioriterar skydd mot översvämningar högt och har ett omfattande 
program för att komma tillrätta med problematiken. Sedan upprättandet av riskhan-
teringsplanen i cykel 1 har bl.a. följande åtgärder vidtagits i Göteborg: 

Högvattenskydd 
• Huvudmannagrupp för högvattenskydd uppstartad med representanter för 

flera förvaltningar och berörda bolag. Syfte att samordna och planera arbe-
tet med högvattenskydd. 

• Utbyggnadsplan för högvattenskydd påbörjad. 
• Finansieringsmodeller framtagna för högvattenskydd. 
• Utbyggnad av högvattenskydd påbörjad vid Packhuskajen och Masthuggs-

kajen. 
• Utredning kring översvämningsrisker och åtgärdsbehov av högvattenskydd 

för Mölndalsån, Vallgraven, Hamnkanalen och Gullbergsån. 
 

Skyfall 
• Samverkansgrupp skyfall startad med berörda förvaltningar i staden. 
• Strukturplaner för skyfall finns nu för hela staden och är uppdaterade under 

2021. 
• Pilotprojekt för skyfallsleder och skyfallsytor påbörjade inom staden. 
• KNA-verktyg för skyfall framtaget, FloodMan. 
• Samverkan med Västfastigheter startad för översvämningssäkring av sjuk-

hus. 
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Vatten i planeringen 
• Klimatanpassning och översvämning belysta i ny ÖP och FÖPar som är 

under framtagande. 
• Reservat för högvattenskydd finns utpekat i förslag till FÖP Centrala Göte-

borg. 
• Utredningsområde för yttre portar finns med i förlag till ny ÖP. 
• Nya planeringsnivåer för kustzonen och skärgården i samband med ny ÖP. 
• Planprogram och detaljplaner startade i flera områden i staden där över-

svämningsrisker är viktiga aspekter i planeringen. 
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14. Uppföljning av planen 
Riskhanteringsplanerna kommer att följas upp på olika nivåer. Länsstyrelsen följer 
kontinuerligt upp att arbetet enligt riskhanteringsplanerna fortskrider och rapporte-
rar årligen till MSB som i sin tur rapporterar vidare till EU. EU granskar resultatet 
och återkommer varje år med rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas och 
förbättras. 

Länsstyrelsen kommer i januari varje år att begära in en sammanfattning av genom-
förda åtgärder, en redovisning av status för respektive åtgärd, eventuella justeringar 
av planen samt eventuella behov av justeringar av hot- och riskkartor. Det är även 
de här uppgifterna som den årliga uppföljningen till MSB kommer innehålla. 

Hotkartorna kan eventuellt behöva uppdateras efter det att omfattande åtgärder vid-
tagits så att områdets hydrologi avsevärt förändrats eller om en omfattande över-
svämning har inträffat. Riskkartorna kan också eventuellt behöva uppdateras om 
ingående dataskikt väsentligen förändras men detta behöver vägas gentemot risk-
hanteringsplanens mål. Hot-och riskkartorna kommer därför också bedömas i upp-
följningen för att avgöra om kartorna behöver revideras, detta då riskhanteringspla-
nerna bygger på informationen i kartorna. Vid revidering informerar Länsstyrelsen 
behovet till MSB. (MSB, 2020a)  

I samband med den årliga uppföljningen kommer även planens MKB:s slutsatser 
och förslag att ses över. Uppföljningen är en viktig del av miljöbedömningen som 
visar på faktisk betydande miljöpåverkan och utgör ett underlag för kommande nya 
eller reviderade planer. I samband med uppföljningen kommer slutsatser och för-
slag från MKB:n att följas upp för att bevaka eventuella oförutsedda miljöpåverkan 
som planen kan leda till. (Naturvårdsverket, 2020d) 
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15. En särskild redovisning av miljöbedöm-
ning 

Riskhanteringsplaner omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och 
program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen 
(2017:966). Miljöbedömningen är en process som syftar till att integrera miljöa-
spekter i framtagandet och antagandet av planerna. Det har även tagits fram en mil-
jökonsekvensbeskrivning (MKB).  

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av riskhanteringsplanen ha en positiv 
betydande miljöpåverkan jämfört med nollalternativet. Nollalternativet bedöms 
dessutom ha en negativ miljöpåverkan på samtliga miljöeffekterna som den här 
MKB:n har avgränsats till. 

De förebyggandeåtgärderna i riskhanteringsplanen bedöms inte ha någon bety-
dande miljöpåverkan i det här skedet. Beroende på vilka åtgärder som identifieras 
att genomföras av ansvarig aktör, behöver en ny miljöbedömning genomföras i ett 
senare skede.  
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Bilaga 1. Åtgärdskategorier 
Nedan följer listor på åtgärdskategorier med en kort beskrivning av varje åt-
gärd. Samtliga åtgärder i en riskhanteringsplan ska kategoriseras enligt EU:s 
klassificering M11-M61 nedan. Listan bygger på de fyra åtgärdskategori-
erna: 
• Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att undvika el-

ler anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden. (M21-M24).  
• Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar över-

svämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar. (M31-M35).  
• Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form av ti-

dig varning, planer, övningar, utbildningar (M41-M44). 
• Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar samt 

erfarenhetsåterföring (M51-M53). 
 
Ingen åtgärd 

M11- Ingen åtgärd 

Förebyggande åtgärder 

M21 = Åtgärd för att undvika översvämningshotat område. Åtgärd vidtas för att 
förhindra placering av nya eller kompletterande verksamheter och bebyggelse i 
översvämningshotade områden, till exempel fysisk planering, politiska beslut eller 
annan relevant reglering. 

M22 = Borttagning eller flytt av byggnad eller verksamhet. Åtgärder för att av-
lägsna verksamheter från översvämningshotade områden eller byggnader. Kan vara 
att flytta verksamheter till områden med lägre sannolikhet för översvämningar 
och/eller lägre risknivå.  

M23 = Begränsning av skada. Anpassning av verksamheter för att minska de nega-
tiva konsekvenserna i händelse av en översvämning, exempelvis åtgärder på bygg-
nader, infrastruktur, anpassning av verksamheter och processer etc.  

M24 = Förebyggande åtgärd övrigt. Annan åtgärd för att förbättra förebyggande av 
översvämningsrisker. Kan inkludera framtagande av beslutsstöd och studier, t.ex. 
modellering av översvämningsrisker, framtagande av beslutsunderlag, fördjupade 
sårbarhetsanalyser, framtagande av underhållsprogram för system och verksam-
heter etc.  

Skyddsåtgärder 

M31 = Naturliga översvämningsskydd. Exempelvis reducering av avrinning, åtgär-
der i avrinningsområdesförvaltning, åtgärder för att minska flödet till naturliga eller 
konstgjorda system. Kan innebära förstärkt fördröjningskapacitet, förstärkning av 
infiltrationskapacitet och även återställande av naturliga flödessträckor, återplante-
ring av vegetation, åtgärder som återställer naturliga system för att hjälpa långsamt 
flöde och lagra vatten.  

M32 = Flödesreglering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att reglera flö-
den, till exempel byggandet, ändring eller avlägsnande av flödeshinder (till exem-
pel dammar eller andra dämmande konstruktioner eller utveckling av befintlig 
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flödesreglering), åtgärder som har en betydande inverkan på de hydrologiska för-
hållandena.  

M33 = Byggande av kanaler, invallning av kust och invallningar längs vattendrag. 
Åtgärder som innebär fysiska ingrepp i sötvatten, kanaler, fjällbäckar, flodmyn-
ningar, kustvatten och översvämningsområden. Kan också vara anläggande, änd-
ring eller borttagande av strukturer/vallar eller förändringen av flödesstråk, bortta-
gande av sediment dynamik etc.  

M34 = Dagvattenhantering. Åtgärder som innebär fysiska ingrepp för att minska 
översvämningar på grund av ytvatten, vanligen i stadsmiljö men även andra ytvat-
tenåtgärder ingår till exempel trummor, kan vara att förbättra dagvattensystemens 
dränerings kapacitet eller konstruktion av hållbara dräneringssystem (hållbara dag-
vattenlösningar SUDS).  

M35 = Skydd Övrigt. Annan åtgärd för att förbättra skyddet mot översvämningar, 
vilket kan omfatta program för översvämningsskydd via underhåll eller politiska 
inriktningsbeslut.  

Beredskapsåtgärder 

M41 = Förbättring av översvämningsprognoser och varning, åtgärd för att upprätta 
eller förbättra översvämningsprognoserna eller varningssystem för höga flöden. 

M42 = Räddningstjänst och beredskapsplanering. Åtgärd för att upprätta eller för-
bättra beredskapen för en översvämning, institutionell planering, planering och för-
beredelse för räddningsinsatser. 

M43 = Allmänhetens medvetenhet och beredskap. Åtgärd för att upprätta eller för-
stärka allmänhetens medvetenhet och beredskap för översvämningar.  

M44 = Beredskapsåtgärder Övrigt. Annan åtgärd för att upprätta eller förbättra be-
redskapen för översvämningar för att minska negativa konsekvenser.  

Återställning/Uppföljning 

M51 = Planering för återställning och översyn för individer och samhället (kan 
också vara en del i beredskapsplanering). Avser system för individens och sam-
hällets återhämtning, planer för sanering och återuppbyggnad (för byggnader, in-
frastruktur, etc.) Kan vara planer för:  

• Hälsa och psykisk hälsa, stödåtgärder, inkl. att hantera stress (POSOM)  
• Ekonomiskt katastrofstöd (styrmedel via bidrag/skatt), inkl. katastrofrätts-

hjälp, katastrofersättning vid skada  
• Förberedelse för permanent eller temporär utrymning  
• Andra åtgärder för individer och samhället  

 
M52 =Återställning av miljöskador. Kan vara planer för saneringsåtgärder och re-
staureringsverksamhet (med flera delar som fuktssanering, skydd av vattentäkter 
och skydd för farliga kemikalier).  

M53 = Återställning Övrigt. Kan vara lärdomar från inträffade översvämningar, el-
ler revision av försäkringsvillkor.  

Andra typer av åtgärder 
M61 = Annan 
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Sammanfattning 
Länsstyrelsen Västra Götaland har utarbetat en riskhanteringsplan i enlighet med 
EU:s översvämningsdirektiv som behandlar översvämning i de identifierade områ-
den som har betydande översvämningsrisk.  

De här riskhanteringsplanerna omfattas av reglerna för miljöbedömningar för pla-
ner och program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen 
(2017:966).  

Länsstyrelsen bedömer att riskhanteringsplanen antas medföra en betydande miljö-
påverkan och därför har den här miljökonsekvensbeskrivningen tagits fram.  

Miljöbedömningen av riskhanteringsplanen har genomförts utifrån riskhanterings-
planen som helhet.  

Genomförandet av riskhanteringsplanen bedöms ha en positiv betydande miljöpå-
verkan jämfört med nollalternativet.  

Nollalternativet bedöms dessutom ha en negativ miljöpåverkan på samtliga miljö-
effekterna som den här MKB:n har avgränsats till. 
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1. Inledning 

1.1. Översvämningsdirektivet 
EU antog under 2007 ett direktiv för översvämningsrisker, som reglerar hante-
ringen av översvämningar, det så kallade översvämningsdirektivet. Detta efter de 
stora översvämningar som Europa drabbades av under 2002. I Sverige genomförs 
översvämningsdirektivet genom förordning om översvämningsrisker (SFS 
2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift om han-
tering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).  

Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av över-
svämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 
Arbetet sker enligt förordningen i tre steg, där det sista steget innebär att Länssty-
relsen ska ta fram riskhanteringsplaner för identifierade områden som har bety-
dande översvämningsrisk.  

1.2. Miljökonsekvensbeskrivning 
Riskhanteringsplanen omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och 
program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen 
(2017:966). Syftet med att genomföra en miljöbedömning och Miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) av planer är att integrera miljöaspekter i framtagandet och anta-
gandet av planerna.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och EU rekommenderar att 
riskhanteringsplanerna ska genomgå en strategisk miljöbedömning, det är dock 
Länsstyrelsen som gör bedömningen i det enskilda fallet. Länsstyrelsen bedömer 
att genomförandet av åtgärderna i riskhanteringsplanen antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan och därför upprättas den här miljökonsekvensbeskrivningen.  

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla:  

• Sammanfattning av planens innehåll med syfte och förhållanden till andra 
relevanta planer och program. 

• En identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med 
hänsyn till planets syfte och geografiska räckvidd.  

• Uppgifter om miljöförhållanden och sannolika utveckling om planen inte 
genomförs. 

• Uppgifter om miljöförhållanden i området som antas komma att påverkas 
betydligt. 

• Befintliga miljöproblem som är relevanta för planen ska beskrivas. 
• Beskriva hur hänsyn tagits till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljö-

hänsyn.  
• En identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter 

som genomförandet av planen kan antas medföra.  
• Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka 

eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter. 
• En sammanfattning av de övervägande som har gjorts. 
• Redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning 

av den betydande miljöpåverkan som genomförande av planen medför. 
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• En icke-teknisk sammanfattning. 

1.2.1. Miljöeffekter 
Att identifiera, beskriva och bedöma effekterna på människors hälsa och miljön är 
centralt i en miljöbedömning. Med miljöeffekter avses direkta eller indirekta effek-
ter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumula-
tiva eller inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på: 

1. befolkning och människors hälsa 
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap, och biologisk mångfald i 

övrigt 
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö 
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt 
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller 
6. andra delar av miljön 
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2. Beskrivning av miljöförhållanden och 
översvämningsrisken i Göteborgs stad 

MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts ha en bety-
dande översvämningsrisk, och Göteborg, som är utsatt av havet, Göta Älv, Möln-
dalsån och Säveån, har bedömts vara ett av dessa områden.  

Bedömningen genomförs genom att analysera antalet boenden och antal anställda 
samt påverkade intressen inom fokusområden människors hälsa, miljön, kulturarvet 
och ekonomisk verksamhet inom områden med risk för översvämning (MSB, 
2018).  

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och det bor ca 1 300 000 i kommunen. 
I och omkring Göteborg går flera vägar och järnvägar, bland annat E45, E6 och 
Norge/Vänerbanan.   

I Göteborgs stad finns flertal samhällsviktiga verksamheter i form av vårdcentral, 
polisstation, brandstation, skolor och distributionsnät. Men även kommunalteknisk 
försörjning i form av lagring och distributionsnät för dricksvatten, avledning och 
rening av avloppsvatten samt insamling och hantering av avfall. 

Inom området ligger flera Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet 
samt fågeldirektivet. Dessa områden är beroende av en naturlig flödesregim i vat-
tendragen och områdenas värden kommer sig av och är beroende av att de över-
svämmas emellanåt. De största riskerna för dessa områden är de föroreningar som 
kan spridas vid en översvämning.  

Inom Göteborg finns det flertal platser som är utpekade som kulturmiljö i kommu-
nens kulturmiljöprogram.  
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3. Riskhanteringsplan 

3.1. Riskhanteringsplanens syfte och innehåll 
I Sverige genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om översväm-
ningsrisker (SFS 2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrift om hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 
2013:1). Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma följder av 
översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksam-
het.  

Arbetet enligt översvämningsförordningen genomförs i cykel på sex år där varje 
cykel är uppdelat i tre steg. 

 
Figur 1. Översvämningsdirektivets process. 

Steg 1: Områden med betydande översvämningsrisk 

I det första steget identifierade MSB 25 geografiska områden i Sverige som be-
dömts ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är Göteborg, 
Stenungsund, Uddevalla, Borås och Alingsås utpekade områden med betydande 
översvämningsrisk. 

Steg 2: Hot-och riskkartor 

I det andra steget har MSB tagit fram hotkartor som är detaljerade översväm-
ningskarteringar över de identifierade områdena. Utifrån hotkartorna har länsstyrel-
serna tagit fram riskkartor. Riskkartorna visar vilka samhällsfunktioner och objekt 
som riskerar att påverkas av översvämningar. 
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Steg 3: Riskhanteringsplan 

I det tredje steget ska länsstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner för de identifie-
rade områdena. Mål för arbetet med att minska konsekvenser av översvämningar 
ska anges i planerna samt åtgärder för att uppnå målen. Riskhanteringsplanerna be-
handlar översvämningspåverkan från hav, sjöar, vattendrag samt skyfall.  

Innehållet i riskhanteringsplanerna regleras i förordningen (2009:956) om över-
svämningsrisker och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter 
om översvämningsrisker (riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1).  

Riskhanteringsplanens mål har tagits fram för att minska ogynnsamma följder av 
översvämning för fokusområdena människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekono-
misk verksamhet. Målen i riskhanteringsplanen presenteras som övergripande mål, 
resultatmål, åtgärdsmål och kunskapsmål. 

De övergripande målen är: 

• Människors hälsa - värna människors liv och hälsa och minska antalet 
personer som påverkas negativt av en översvämning. 

• Miljön – skydda och begränsa skador på livsmiljöer och ekosystemen vid 
en översvämning.   

• Kulturarvet – skydda och begränsa skador på värdefulla kulturmiljöer 
och annat materiellt kulturarv vid en översvämning.  

• Ekonomisk verksamhet – minska ekonomiska förluster, upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet samt skydda och begränsa skador på egendom 
vid en översvämning. 

3.2. Förhållande till andra relevanta planer och program 
Det finns flera relevanta planer och program som förhåller sig till riskhanterings-
planen. MSB:s vägledning om riskhanteringsplan (MSB, 2020a) har nämnt några 
planer och program som är särskilt relevant för riskhanteringsplanerna: 

• Regionala och kommunala risk-och sårbarhetsanalyser  
• Kommunens handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 
• Kommunens översiktsplan  
• Regional handlingsplan för klimatanpassning 
• Förvaltningsplan för vattendistriktet  
• Relevanta miljökvalitetsmål  

3.2.1. Regional och kommunala risk- och sårbarhetsanalyser 
Kommunen har ett ansvar att skydda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljön, och att ta hänsyn till risker i sin planering. Bland annat vidtar kommunerna 
åtgärder för att förebygga olyckor, minska sårbarheten, hantera extraordinära hän-
delser och öka samhällets förmåga och resiliens. Det innebär att kommunen ska ha 
tillräcklig beredskap för översvämningar och upprätthålla grundläggande service 
till invånarna. Ansvaret följer inte direkt av översvämningsförordningen, men styrs 
tydligt av andra lagar och förordningar1. Kommunerna arbetar till exempel med 

 
1 Bland annat lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) och plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). 
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översvämningsrisken inom ramen av deras risk-och sårbarhetsanalys (RSA), där 
skyfall och höga flöden har identifierats. (Göteborgs stad, 2019)  

Länsstyrelsen ansvarar inom sitt geografiska område för upprättande av regionala 
risk- och sårbarhetsanalys. Översvämningar och skyfall tas upp i den regionala 
risk- och sårbarhetsanalysen som naturolyckor som riskerar att inträffa i länet. 
(Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2020a) 

3.2.2. Kommunens handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 
Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommuner ett ansvar att ta fram ett hand-
lingsprogram som beskriver risker för olyckor i kommunen som kan leda till rädd-
ningsinsatser. Räddningstjänsten Storgöteborg lyfter översvämningsproblematiken 
i deras handlingsprogram (Räddningstjänsten Storgöteborg, 2019). 

3.2.3. Kommunens översiktsplan 
Riskhanteringsplanen har även koppling till kommunens samhällsplanering på 
olika nivåer, bland genom översiktsplaner och detaljplaner. Enligt stadens över-
siktsplan ska bebyggelse lokaliseras och införas med hänsyn till risk för bland an-
nat översvämningar. Till exempel ska ny bebyggelse i Göteborgs centrala delar ha 
grundläggningsnivåer över +12,8 m. I områden som ligger lågt och riskerar att 
drabbas av översvämningar bör om det är möjligt, lägsta grundläggningsnivå höjas. 
(Göteborgs stad, 2009) 

3.2.4. Regional handlingsplan för klimatanpassning 
Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning som 
gäller 2021 - 2023. Länsstyrelsen Västra Götalands län har ett antal myndighetsmål 
för klimatanpassning, där ett av målen är att en översvämning inte ska orsaka på-
taglig skada på människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. 
Den regionala handlingsplanen använder samma begrepp som finns i förordningen 
(2009:956) om översvämningsrisker. Detta för att underlätta kopplingen mellan 
översvämningsförordningen och förordningen om myndighetens klimatanpass-
ningsarbete som ligger till grund för att handlingsplanen tas fram. 

I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning finns flera myndighetsåtgär-
der som bidrar till att översvämningar inte orsakar påtaglig skada på fokusområ-
dena i riskhanteringsplanen. Handlingsplanen innehåller även rekommenderade åt-
gärder för kommuner, då kommunernas roll omfattar ett flertal viktiga verksam-
heter där klimatanpassning bör vägas in. (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 
2020b) Riskhanteringsplanens åtgärder kan kopplas till flera av myndighetsåtgär-
derna i den regionala handlingsplanen för klimatanpassning.  

3.2.5. Förvaltningsplan för vattendistriktet  
Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar vatten-
förvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna ett utpekat ansvar för att 
tillgodose att vattendistriktens sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten förval-
tas på ett hållbart sätt. Sverige är uppdelat i fem olika vattendistrikt och fem läns-
styrelser är vattenmyndigheter, med uppdrag att förvalta vattnet i varsitt distrikt. 
Västra Götalands län är en vattenmyndighet och förvaltar Västerhavets vatten-
distrikt.  

I arbetet med förvaltningen av Sveriges vatten arbetar vattenmyndigheterna med 
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Förvaltningsplanen 
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visar tillståndet i vattendistriktets vatten samt vad och vilka åtgärder eller omstän-
digheter som påverkar vattnet. Planen visar även vatten som riskerar att försämras. 
Miljökvalitetsnormer för vatten utgör mål för miljökvaliteten i en specifik vattenfö-
rekomst och är juridiskt bindande. I åtgärdsprogrammet föreslås de åtgärder som 
behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Åtgärdsprogrammet är juri-
diskt bindande enligt miljöbalken.  

Vattenförvaltningen genomsyras av ett avrinningsområdesperspektiv, vilket är vik-
tigt i förhållande till klimatanpassning och kopplingen till risk för översvämning. 
Några av de fysiska åtgärderna i åtgärdsprogrammet bedöms ha effekt på över-
svämningssituationen och finns därför även med i riskhanteringsplanen. (Vatten-
myndigheten Västerhavet, 2020a och 2020b) 

3.2.6. Relevanta miljökvalitetsmål  
Sveriges miljömål2 består av 16 miljökvalitetsmål. Det finns flera miljökvalitets-
mål som är relevanta för riskhanteringsplanen och MKB. Dessa kan läsas under ru-
brik 7. 

 
2 Sveriges miljömål är riktmärken för Sveriges miljöarbete och visar vägen mot en hållbar 
utveckling och Agenda 2030 (Sveriges miljömål, 2020).  
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4. Miljöbedömning 

4.1. Behov av miljöbedömning 
Riskhanteringsplanen omfattas av reglerna för miljöbedömningar för planer och 
program enligt 6 kap. 3 § miljöbalken och miljöbedömningsförordningen 
(2017:966). MSB och EU rekommenderar att riskhanteringsplanerna ska genomgå 
en strategisk miljöbedömning, men det är dock Länsstyrelsen som gör bedöm-
ningen i det enskilda fallet. Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av åtgär-
derna i riskhanteringsplanen antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Miljöbedömningen är en process som syftar till att integrera miljöaspekter i framta-
gandet och antagandet av planer. Inom ramen för en strategisk miljöbedömning ska 
även en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, där Länsstyrelsen ska redovisa be-
dömningar av den påverkan på miljön som genomförandet av planen kan få och 
den betydande miljöpåverkan ska identifieras, beskrivas och bedömas. 

4.2. Alternativ till riskhanteringsplan 
Omfattning och utformningen av riskhanteringsplanerna är styrda av översväm-
ningsförordningen och utgår ifrån EU:s översvämningsdirektiv. Länsstyrelsen ska 
enligt översvämningsförordningen ta fram riskhanteringsplan för de områden som 
har en betydande översvämningsrisk. De områden som har en betydande över-
svämningsrisk har bedömts av MSB och är i Västra Götalands län:  

• Alingsås  
• Borås  
• Göteborg  
• Stenungsund 
• Uddevalla 

Här har även de vattendrag som ska behandlas i riskhanteringsplanen identifierats 
för varje område. I Göteborg har havet, Göta Älv, Mölndalsån, Säveån och skyfall 
identifierats som en betydande översvämningsrisk.  

4.2.1. Alternativa åtgärder 
Många av åtgärderna handlar om att identifiera, utvärdera och kartlägga sårbarheter 
och konsekvenser som sedan leder till åtgärder som ska genomföras. En miljöbe-
dömning och MKB bör genomföras när åtgärder har identifierats. I miljöbedöm-
ningen ska alternativa lösningar beaktas och jämföras. Den åtgärden som främjar 
den hållbara utvecklingen och den åtgärd som medför en positiv miljöpåverkan bör 
väljas.  

En åtgärd som skyddar mot översvämningar orsakade av höga flöden eller skyfall 
kan bland annat påverka kultur, miljö och människors hälsa positivt. Till exempel 
kan en åtgärd vara att låta en yta svämmas över vid ett skyfall och vara en yta där 
barn kan leka när ytan inte översvämmas. En annan åtgärd kan vara att skapa en 
vall som även är en strandpromenad där människor kan promenera. Det kan vara en 
våtmark som gynnar den biologiska mångfalden. Att skapa regnrabatter är ytterli-
gare ett exempel som skapar en attraktiv miljö för både människan, insekter och 
fåglar. 
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När olika alternativ av åtgärder utvärderas bör en prioritering göras, där påverkan 
på människors hälsa bör prioriteras högst. 

4.3. Avgränsning 

4.3.1. Avgränsning av miljöeffekter 
De miljöeffekter som bedöms vara mest relevanta i den här MKB:n är: 

• Befolkning och människors hälsa  
• Djur- och växtliv samt biologisk mångfald 
• Mark och bebyggelse 
• Kulturmiljö 

4.3.2. Geografisk avgränsning 
Riskhanteringsplanen har i första hand fokuserat på det riskområdet som identifie-
rats vid framtagningen av hot- och riskkartan. Avrinningsområdet och delavrin-
ningsområdet har också tagits hänsyn till vid framtagningen av mål och åtgärder. 
Avgränsningen av den här MKB är densamma som i riskhanteringsplanen. Den 
geografiska avgränsningen har i det tidiga samrådet stämts av med berörda aktörer. 

 

 
Figur 2. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Göta älv. 
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Figur 3. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Säveån. 

 

 
Figur 4. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta Mölndalsån. 
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Figur 5. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta havet yttre. 

 

 
Figur 6. Karta över geografisk avgränsning för hotkarta havet inre. 

4.3.3. Avgränsning i sak 
I riskhanteringsplanen beaktas översvämningar från Mölndalsån, Göta Älv, Säveån 
och havet samt översvämningar orsakade av skyfall. Mål och åtgärder skall anpas-
sas till de nivåer och flöden som används i Länsstyrelsens faktablad för vattendrag 
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och för kusten samt rekommendationer för hantering av översvämning till följd av 
skyfall. (Länsstyrelsen 2018). 

4.4. Metod 
Miljöbedömningen av riskhanteringsplanen har genomförts utifrån riskhanterings-
planen som helhet. Åtgärderna i riskhanteringsplanen är många och har därför kate-
goriserats enligt: 

• Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att und-
vika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden.  

• Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar 
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar.  

• Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form 
av tidig varning, planer, övningar och utbildningar.  

• Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar 
samt erfarenhetsåterföring. 
 

Miljöbedömningen har sedan gjorts utifrån de här åtgärdskategorierna. I miljöbe-
dömningen har de miljöeffekter som bedöms beröra riskhanteringsplanen jämförts 
med om planen inte skulle genomföras (det så kallade nollalternativ).  
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5. Miljöförhållanden och miljöns sannolika 
utveckling om planen inte genomförs 

Det nollalternativ som jämförs med är att Länsstyrelsen inte tagit fram någon risk-
hanteringsplan för Göteborg. I de riskkartorna som tagits fram för Göteborg besk-
rivs vilka verksamheter, befolkningsantal, infrastruktur som finns inom området 
och som hotas att översvämmas.  

Miljöns sannolika utveckling om riskhanteringsplanen inte genomförs, har utgått 
från riskkartorna och beskrivs kortfattat nedan uppdelat i respektive fokusområde 
samt i flödena 50-årsflöde, 100-årsflöde, beräknat högsta flöde (BHF) och beräk-
nad högsta nivå. Riskkartorna för Göteborg hittas här: Översvämningsportalen 
(msb.se) 

5.1. Människors hälsa 
I ett värsta läge beräknas 3 413 boende3 drabbas. Mycket av samhällets allmänna 
service med vårdcentraler, brandstation, butiker och annan offentlig service kom-
mer att drabbas av svåra störningar.  

Dricksvattenförsörjningen kan påverkas, då markytor ovanför vattenintaget blir 
översvämmade. Översvämningar kan medföra stor påverkan på kommunens av-
loppsreningsverk och avloppssystemen för spillvatten, särskilt vid kombinerade sy-
stem då även dagvatten leds till spillvattennätet. Även avfallshanteringen i delar av 
staden, då renhållningsfordon inte kan ta sig fram i staden.  

Transportvägar och infrastrukturproblematik kan leda till att räddningstjänst, polis, 
ambulans och hemtjänst får svårare att snabbt och effektivt förflytta sig, då de kan 
få längre körsträckor vid en översvämning orsakade av höga flöden eller skyfall.  

En översvämning kommer även att påverka friskvård/idrott och rekreationsmöjlig-
heter. 

5.2. Miljön 
Industriell verksamhet har bedrivits längs vattendragen under en lång tid. 
Verksamheterna har orsakat mycket föroreningar i markområdena och stora 
områden är fortfarande förorenade, vilket innebär att det vid översväm-
ningar finns risk att farliga ämnen och förorenade fyllnadsmassor sprids. 
Det finns ett flertal Sevesoverksamheter och andra miljöfarliga anläggningar inom 
området som riskerar att drabbas vid en översvämning. Skarvikshamnen som inte 
direkt påverkas men som kan komma att påverkas då deras in- och utleveranser på-
verkas. Stora delar av hamnverksamheten kan komma att påverkas och det finns 
risk att vattennivån når uppställningsplatser för lastcontainers. 

Inom området ligger flera Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet 
samt fågeldirektivet. Dessa områden är beroende av en naturlig flödesregim i vat-
tendragen och områdenas värden kommer sig av och är beroende av att de 

 
3 Nattbefolkning enligt data från SCB 

https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/alingsas/riskkartor.html
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor/alingsas/riskkartor.html
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översvämmas emellanåt. De största riskerna för dessa områden är de föroreningar 
som kan spridas vid en översvämning.  

Samtliga vattenförekomster har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 
status. Den kemiska statusen är ej god på grund av att mängderna av skadliga äm-
nen överskrids. Den ekologiska och kemiska statusen kan försämras vid sprid-
ningen av ämnen från industrier och förorenade områden, som inte finns naturligt i 
naturen.  

5.3. Kulturarvet 
Kulturmiljöer, kulturarv, enskilda objekt och fornlämningar påverkas vid en över-
svämning.  

Stora delar av Göteborg är storstadsmiljö och full av historiska platser som kan på-
verkas vid en översvämning. Ett flertal områden är också riksintressen för kultur-
miljövården. Till exempel kan Gårda med dess byggnader och Lindholmen med 
dess arbetarbebyggelse och varvsdockor samt delar av Trädgårdsföreningen 
komma svämmas över. Även de utpekade kulturmiljöerna i Billdalsområdet, Lång-
edrag/Saltholmen, Nya varvet och Aspholmen. 

5.4. Ekonomisk verksamhet 
En omfattande översvämning kan 1 516 arbetsställen med 21 520 anställda att 
drabbas. De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli omfattande då översvämning-
arna kommer att påverka bostadsfastigheter, affärs- och butikområden, kontorsfas-
tigheter, offentlig service samt hamnar och industriverksamheter.  

Transportinfrastrukturen kan komma att påverkas mer eller mindre. Det gäller 
bland annat Västkustbanan, Västra Stambanan, Norge-Vänerbanan, Bohusbanan 
och Kust till Kustbanan samt sträckor på flera större vägar såsom E6, E45 och E20. 
Det finns även ett flertal broar inom områdena som kan påverkas. 

Översvämmade transportvägar och infrastrukturproblem kan också försvåra för till 
exempel räddningstjänst, polis och ambulans att snabbt och effektivt förflytta sin 
inom områdena. Översvämningar som påverkar transportinfrastruktur kan även 
medföra att varuflöden och att människor inte kan ta sig till och från sina arbets-
platser. 
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6. Betydande miljöpåverkan 
Riskhanteringsplanens mål och åtgärder syftar till att minska de negativa konse-
kvenserna av en översvämning. Riskhanteringsplanens åtgärder har kategoriserats 
enligt följande: 

• Förebyggandeåtgärder – åtgärder som förhindrar skador genom att und-
vika eller anpassa utvecklingen av översvämningshotade områden.  

• Skyddsåtgärder – strukturella och icke-strukturella åtgärder som minskar 
översvämningshot, sårbarhet eller konsekvenser av översvämningar.  

• Beredskapsåtgärder – förberedelser för en översvämningshändelse i form 
av tidig varning, planer, övningar och utbildningar.  

• Återställningsåtgärder – förberedelser för återställning och förbättringar 
samt erfarenhetsåterföring. 
 

Det finns inga åtgärder i kategorin återställningsåtgärder i riskhanteringsplanen. 
För mer detaljerad information om vilka åtgärder som kategoriserats i vilken kate-
gori, se mål- och åtgärdstabell i riskhanteringsplanen.  

Nedan redovisas den miljöbedömningen som gjorts för riskhanteringsplanen. En 
jämförelse görs även med nollalternativet som redovisades under rubrik 5. Efter 
miljöbedömningen för respektive åtgärdskategori, finns en sammanfattning av mil-
jöbedömningen.  

6.1. Miljöbedömning av förebyggandeåtgärder 
Åtgärderna i den här kategorin innefattar mestadels åtgärder som handlar om att 
identifiera, utvärdera och kartlägga sårbarheter och konsekvenser. Även åtgärder 
som innebär att identifiera och utvärdera åtgärder för att minska de konsekvenser 
som kan uppstå vid en översvämning.  

I den här åtgärdskategorin har även utvecklingen av planeringsarbetet kategorise-
rats in. Översvämningsrisken beaktas i översiktsplaner, detaljplaner, prövningar 
och tillsyn för att förebygga risker som kan inträffa vid en översvämning i området. 
En åtgärd i riskhanteringsplanen innebär att ta fram stöd i planeringen med anvis-
ningar om områden med översvämningsrisk samt vilka skyddsnivåer som gäller.  

De här åtgärderna bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan och beskrivs inte vi-
dare i den här MKB:n. Åtgärderna medför ingen faktisk miljöpåverkan men i ett 
större sammanhang så har man förflyttat sig mot en positiv miljöeffekt. 

6.2. Miljöbedömning av skyddsåtgärder 
De åtgärder som kategoriseras som skyddsåtgärder är de som finns i förvaltnings-
planen (Vattenmyndigheten Västerhavet, 2020a) och som bedöms ha effekt på 
översvämningssituationen nedströms i avrinningsområdet. Det är åtgärderna som 
har en kvarhållande funktion på vattnet i terrängen.  

De här åtgärderna bedöms ha en positiv betydande miljöpåverkan. Åtgärderna kan 
dock ha en kortvarig negativ miljöpåverkan vid genomförande av åtgärderna. 
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6.3. Miljöbedömning av beredskapsåtgärder 
Beredskapsåtgärder ökar beredskapen inför och vid en översvämning, genom att ha 
tydlig kommunikation och bra samverkan. En tydlig kommunikation till bland an-
nat allmänhet och andra berörda aktörer minskar risken för negativa konsekvenser 
vid en översvämning. 

Samverkan kring utveckling och underhåll av prognoser och övervakningssystem 
ökar beredskapen genom att få tidiga indikationer om höga flöden. Förmåga att 
hantera en översvämning anses även öka vid medverkan av övningar, där medver-
kan i Länsstyrelsens övningar tas upp som en åtgärd i riskhanteringsplanen. Fram-
tagande av en kommunal beredskapsplan för översvämningsrisken är också en åt-
gärd som ökar kommunens förmåga. Det gör att kommunen blir mer förberedd på 
att hantera en översvämning och att få kunskap om de konsekvenser höga flöden 
och skyfall kan ge. Kommunens förmåga att hantera en översvämning bör kontroll-
eras vid uppföljning av RSA och tematillsyner enligt Lagen om skydd mot olyckor, 
Miljöbalken och Sevesolagstiftningen.  

Dessa åtgärder bedöms ha en positiv betydande miljöpåverkan. Flera av bered-
skapsåtgärderna genomförs utifrån annan lagstiftning, till exempel Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO), Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder in-
för och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), Plan- och 
bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB).  

6.4. Sammanfattande bedömning av miljöpåverkan 
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av riskhanteringsplanen ha en positiv 
betydande miljöpåverkan jämfört med nollalternativet. Nollalternativet bedöms 
dessutom ha en negativ miljöpåverkan på samtliga miljöeffekterna som den här 
MKB:n har avgränsats till. 

De förebyggandeåtgärderna i riskhanteringsplanen bedöms inte ha någon bety-
dande miljöpåverkan i det här skedet. Beroende på vilka åtgärder som identifieras 
att genomföras av ansvarig aktör, behöver en ny miljöbedömning genomföras i ett 
senare skede.  

Nedan sammanfattas bedömningen på respektive miljöeffekt med riskhanterings-
plan samt utan riskhanteringsplan, det så kallade nollalternativet. 

6.4.1. Befolkning och människors hälsa 
Riskhanteringsplanen bedöms medföra en positiv miljöpåverkan på befolkningen 
och människors hälsa. Åtgärderna i riskhanteringsplanen syftar till att säkra sam-
hällsviktiga verksamheter, dricksvattenförsörjningen, avfallshanteringen samt sä-
kerställa framkomligheten för räddningstjänst, ambulans, polis och hemtjänst.  

Om däremot inte planen genomförs bedöms det bli en negativ påverkan, då männi-
skor kan komma att skadas vid en översvämning både indirekt och direkt, till ex-
empel via negativ påverkan på dricksvattnet eller att inte få hjälp på grund av svår-
framkomlig väg.  

6.4.2. Djur- och växtliv samt biologisk mångfald 
Positiv miljöpåverkan medförs även vid åtgärder som handlar om att skydda djur- 
och växtliv samt den biologiska mångfalden. Åtgärder i planen förebygger 
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spridningen av föroreningar till skyddade områden, utreder om vilka ämnen som 
kan spridas samt vilka konsekvenserna kan bli. Den ekologiska och kemiska statu-
sen får inte försämras, då kan djur och växter påverkas negativt. Naturreservat i 
riskområden ska skyddas med sitt rikliga fågelliv.  

Om inte planen och åtgärderna genomförs kommer det bli en negativ miljöpåver-
kan på djur- och växtliv samt på den biologiska mångfalden.  

Inom området ligger flera Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet 
samt fågeldirektivet. Dessa områden är beroende av en naturlig flödesregim i vat-
tendragen och områdenas värden kommer sig av och är beroende av att de över-
svämmas emellanåt. De största riskerna för dessa områden är de föroreningar som 
kan spridas vid en översvämning. Det finns risk för att ämnen som inte finns natur-
ligt i naturen som kommer från industrier och förorenade områden sprids inom 
detta område och påverkas därför negativt utan riskhanteringsplanen. 

6.4.3. Mark och bebyggelse 
Det behöver finnas en bra förutsättning för att beakta översvämningsrisken i plane-
ringsarbetet. Åtgärder i riskhanteringsplanen bidrar till att översvämningsrisken be-
aktas i större utsträckning i översiktsplaner, detaljplaner och prövningar. Genom att 
vidta åtgärderna minskar de negativa effekterna på bland annat människors hälsa, 
miljön, bebyggelse, infrastruktur och kulturmiljön.  

6.4.4. Kulturmiljön 
Riskhanteringsplanen bidrar till en betydande positiv påverkan på kulturmiljön, ge-
nom att skydda kulturmiljöer inom riskområdet. De förutsättningar som finns nu 
medför att kulturmiljön påverkas negativt, då finns risk att kulturmiljö skadas vid 
en översvämning om åtgärderna i riskhanteringsplanen inte genomförs.  
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7. Hur hänsyn tas till relevanta miljökvali-
tetsmål 

Sveriges riksdag har tagit beslut om ett antal miljökvalitetsmål för att ge en tydlig 
struktur för miljöarbetet. Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som 
utrycker det miljötillstånd som eftersträvas i den svenska miljön (Sveriges miljö-
mål, 2020). 

Planens genomförande bedöms kunna påverka uppfyllandet av målen: 

• Giftfri miljö 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

7.1. Giftfri miljö 
Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska 
produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. För att skydda männi-
skors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen 
förebyggas och minska. (Sveriges miljömål, 2020) 

Riskhanteringsplanen innehåller åtgärder som minskar risken för spridning av far-
liga ämnen från industrier, avloppsreningsverk, andra verksamheter samt förore-
nade områden. Åtgärderna hindrar eller minskar risken för skador på människor, 
djur och växter i samband med spridning av farliga ämnen i samband med över-
svämning orsakade av höga flöden och skyfall.  

Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.  

7.2. Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmil-
jöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövär-
den samt ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas. (Sveriges miljömål, 2020) 

Riskhanteringsplanens åtgärder främjar levande sjöar och vattendrag på många 
olika sätt. Reproduktionsförmågan och den biologiska mångfalden kan skadas vid 
spridning av farliga ämnen i samband med en översvämning. Åtgärder i planen 
medför att minska den risken. Inom riskområdet finns naturreservat som är skyddat 
område med rikligt fågelliv och växtliv. Om det här området påverkas negativt vid 
en översvämning kan den biologiska mångfalden skadas. Området främjar också 
friluftslivet, då det är ett välbesökt område.  

Kulturmiljövärden har tagits hänsyn till i planen, där kulturarvet runt vattendraget 
bevaras och förvaltas så att de kommer kunna upplevas av framtida generationer.  

Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.  
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7.3. Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet är viktigt som dricksvatten för människor och påverkar även miljön 
för växter och djur i ytvattnet. Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grund-
vattnet. (Sveriges miljömål, 2020) 

Genom att samhällsviktig verksamhet skyddas och upprätthålls minskar risken för 
spridning av farliga ämnen och medför att vattendraget blir ekologiskt hållbart och 
livsmiljön bevaras. Bakterier och andra föroreningar är ett problem för lagringen 
och distributionsnät för dricksvatten men med det här målet främjas en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning. 

Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.  

7.4. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Havsmiljön påverkas av fiske, spridning av miljögifter och utsläpp av näringsäm-
nen som hamnar i vatten och leder till övergödning. Den biologiska mångfalden i 
havet kan störas på grund av de främmande arter som kan etablera sig i haven. 
(Sveriges miljömål, 2020) 

Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna inom riskområdet kan försämras vid 
översvämningar. Riskhanteringsplanen innehåller därför åtgärder som minskar den 
här risken och bidrar därför till ett hav i balans. Risken för att föroreningar sprids 
vid en översvämning ska minska enligt riskhanteringsplanen.   

Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.  

7.5. God bebyggd miljö 
Den bebyggda miljön ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda livsmil-
jöer och bidra till en hållbar utveckling (Sveriges miljömål, 2020). 

Riskhanteringsplanen innehåller åtgärder som förhindrar att bebyggelse anläggs på 
platser som riskerar att översvämmas. Genom att beakta översvämningsrisken i 
planeringen bidrar det till ett mer hållbart byggande. Men även i redan bebyggda 
områden som riskerar att översvämmas, ha reducerande åtgärder för att minska 
skadorna. 

Genom att tillhandahålla god information före, under och efter en översvämning bi-
dra till att risken för skador på människors hälsa och egendom minskar. Att ha en 
tydlig kommunikation medför även en trygghet för människor, då de vet hur de kan 
förbereda sig inför en översvämning. 

Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet.  

7.6. Ett rikt växt- och djurliv  
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuva-
rande och framtida generationer. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och väl-
färd. (Sveriges miljömål, 2020) 

Riskhanteringsplanens åtgärder främjar växt- och djurlivet på många olika sätt. 
Den biologiska mångfalden kan skadas vid spridning av farliga ämnen i samband 
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med en översvämning. Åtgärder i planen medför därför att minska risken för sprid-
ning av farliga ämnen. Inom riskområdet finns naturreservat som är skyddat områ-
den med rikligt fågelliv och växtliv. Om det här området påverkas negativt vid en 
översvämning kan den biologiska mångfalden skadas. Området främjar också fri-
luftslivet, då det är ett välbesökt område.  

Kulturmiljövärden har tagits hänsyn till i planen, där kulturarvet runt vattendraget 
bevaras och förvaltas så att de kommer kunna upplevas av framtida generationer.  

Riskhanteringsplanen bedöms medföra positiv påverkan på miljökvalitetsmålet. 
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8. Uppföljning och övervakning av den bety-
dande miljöpåverkan som genomförandet 
av planen medför 

Riskhanteringsplanen kommer att följas upp på olika nivåer. Länsstyrelsen följer 
årligen upp hur arbetet enligt riskhanteringsplanerna fortskrider och rapporterar till 
MSB.  

I samband med den årliga uppföljningen av riskhanteringsplanen kommer även den 
här MKB:s slutsatser och förslag att ses över. Uppföljningen är en viktig del av 
miljöbedömningen som visar på faktisk betydande miljöpåverkan och utgör ett un-
derlag för kommande nya eller reviderade planer. I samband med uppföljningen 
kommer slutsatser och förslag från MKB:n att följas upp för att bevaka eventuella 
oförutsedda miljöpåverkan som planen kan leda till. (Naturvårdsverket, 2020) 
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg

ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# T.ex: Människors hälsa Måltyp
Måltext

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd M# GS# 1 till 5 Ja/Nej kr Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX T.ex: Pågående

1 Människors hälsa Resultatmål 
Samhällsviktig verksamhet ska 
upprätthållas

1.1.1 Människors hälsa Kunskapsmål 
Samhällsviktiga verksamheter är 
utvärderade vad gäller sårbarhet 
och eventuella konsekvenser vid 
en översvämning orsakade av 
höga flöden eller skyfall.

Utvärdera samhällsviktiga verksamheters 
sårbarhet och de konsekvenser en 
översvämning kan innebära.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 5-Kritisk Nej Göteborg stad, annan 
berörd aktör

2022-2023 Pågående LEH

1.1.2 Människors hälsa Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda 
samhällsviktiga verksamheter är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda samhällsviktig verksamhet mot 
översvämningar.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 5-Kritisk Nej Göteborg stad, annan 
berörd aktör

2022-2025 Pågående LEH

1.1.3 Människors hälsa Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
samhällsviktig verksamhet är 
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda samhällsviktig verksamhet 
genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 5-Kritisk Nej Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående LEH

1.2.1 Människors hälsa Kunskapsmål
Kommunala 
distributionsbyggnader för gas, 
värme, el eller vatten är kartlagda 
vad gäller funktion och sårbarhet. 
De konsekvenser som en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall kan innebära 
för denna typ av anläggningar är 
kartlagda. 

Identifiera och klassificera de kommunala 
distributionsbyggnaderna vad gäller 
funktion och sårbarhet inför en 
översvämning. Utvärdera de konsekvenser 
en översvämning kan innebära.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 5-Kritisk Nej Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2023 Pågående LEH

1.2.2 Människors hälsa Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda 
kommunala 
distributionsbyggnader är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda de kommunala 
distributionsbyggnaderna mot 
översvämningar.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 5-Kritisk Nej Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2025 Pågående LEH

1.2.3 Människors hälsa Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda de 
kommunala 
distributionsbyggnader mot 
översvämning är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda de kommunala 
distributionsbyggnader genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 5-Kritisk Nej Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående LEH

1.3 Människors hälsa Åtgärdsmål
För att säkerställa 
framkomligheten vid en 
översvämning orsakad av höga 
flöden eller skyfall bör kommunen 
genomföra Lantmäteriets och 
Trafikverkets koncept, 
Blåljuskollen.

Genomföra Lantmäteriets och Trafikverkts 
koncept, Blåljuskollen.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 2-Måttlig Nej Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2023 Ej pågående LSO
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg

ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# T.ex: Människors hälsa Måltyp
Måltext

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd M# GS# 1 till 5 Ja/Nej kr Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX T.ex: Pågående

2 Människors hälsa Resultatmål
Kommunikationen till berörda 
aktörer ska vara tydlig före, under 
och efter en översvämning.

2.1 Människors hälsa Åtgärdsmål
Enskilda fastighetsägare, 
verksamhetsutövare och boende 
ska ha tillgång till lättillgänglig och 
tydlig information om 
översvämningsrisken i området. 
Det ska vara tydligt vem som har 
ansvar för vad och hur var och en 
kan skydda sig mot 
översvämningar.

Informera allmänheten om 
översvämningsrisken och hur den kan 
hanteras via Länsstyrelsens webbplats och 
via berörda aktörers webbplatser.

Beredskapsåtgärd M43 Allmänhetens medvetenhet 
och beredskap

Hela riskområdet 4 - Mycket hög Nej Länsstyrelsen, 
Göteborgs stad

2022-2027 Pågående

2.2 Människors hälsa Åtgärdsmål
Riskhanteringsplanen och 
riskkarteringen är utvecklade, 
reviderade och kommunicerade 
till berörda aktörer. 

Utveckla, revidera och kommunicera 
riskkarteringen och riskhanteringsplanen. 

Beredskapsåtgärd M43 Allmänhetens medvetenhet 
och beredskap

Hela riskområdet 3 - Hög Nej Länsstyrelsen 2022-2027 Ej pågående

2.3 Människors hälsa Åtgärdsmål
Det finns möjlighet att få tidiga 
indikationer om höga flöden i 
Säveån.

Samverka kring utveckling och  underhåll 
av prognos- och övervakningssystem i 
Säveån.

Beredskapsåtgärd M41 Förbättring av 
översvämningsprognoser och 
varning

Säveån 4-Mycket hög Nej Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2023 Pågående

2.3.1 Människors hälsa Åtgärdsmål
System för prognos- och 
övervakning är installerade.

Installera system för prognos- och 
övervakning av flöde i Säveån.

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt Säveån 4-Mycket hög Nej Göteborg stad, annan 
berörd aktör

2022-2027 Ej pågående

2.3.2 Människors hälsa Åtgärdsmål
Det finns möjlighet att reglera 
flödet i Säveån för att undvika 
översvämningar.

Utred förutsättningarna för en samordnad 
reglering av flödet i Säveån

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt Säveån 4-Mycket hög Nej Göteborg stad, annan 
berörd aktör

2022-2027 Ej pågående

2.4 Människors hälsa Åtgärdsmål
Det finns möjlighet att reglera 
flödet i Mölndalsån så att 
oönskade översvämningar inte 
uppstår

Genomför åtgärder som gör det möjligt att 
förhindra oönskade översvämningar.

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt Mölndalsån 4-Mycket hög Nej Göteborg stad, annan 
berörd aktör

2022-2027 Pågående

2.5 Människors hälsa Åtgärdsmål
Berörda aktörer har en god 
förmåga att dela lägesinformation 
med hjälp av tekniska system. 

Medverka i Länsstyrelsens övningar i 
kommunikationssystemet Rakel och andra 
tekniska system t.ex. WIS och 
telefonkonferens.

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt Hela riskområdet 4-Mycket hög Nej Göteborg stad, annan 
berörd aktör

2022-2027 Pågående LEH
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg

ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# T.ex: Människors hälsa Måltyp
Måltext

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd M# GS# 1 till 5 Ja/Nej kr Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX T.ex: Pågående

2.6 Människors hälsa Åtgärdsmål
Förmågan att hantera 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall hos 
kommunerna med en betydande 
översvämningsrisk kontrolleras

Genomföra tematillsyn över förmågan att 
hantera översvämningar hos kommuner 
med en betydande översvämningsrisk.  

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt Hela riskområdet 4-Mycket hög Nej MSB, Länsstyrelsen 2022-2027 Ej pågående LSO, MB

2.7 Människors hälsa Åtgärdsmål
Kommunen är förberedda vid en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall och har 
kunskap om vilka konsekvenser 
som kan medföra.

Ta fram en kommunal beredskapsplan för 
översvämningsrisken.

Beredskapsåtgärd M42 Räddningstjänst och 
beredskapsplanering

Hela riskområdet 4-Mycket hög Nej Göteborgs Stad 2022-2023 Ej pågående

2.8 Människors hälsa Åtgärdsmål
Ansvarsfördelning och 
organisation kring 
översvämningsproblematiken 
inom kommunen är tydlig. 

Tydliggöra organisation och 
ansvarsfördelning kring 
översvämningsproblematiken i staden. 

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 4-Mycket hög Nej Göteborgs Stad 2022 Pågående

2.9 Människors hälsa Åtgärdsmål
Minska översvämningsrisken för 
framtida utbyggnad vid 
Salkthusområdet som är lågt 
beläget.

Anlägg högvattenskydd mot Säveån i 
Slakthusområdet.

Skyddsåtgärd M21 Åtgärd för att undvika 
översvämningshotat område

Slakthusområdet 4-Mycket hög Nej Higab och Klövern 2022-2027 Pågående

2.10 Människors hälsa Åtgärdsmål
Skydda stadsbebyggelsen från 
översvämning.

Anlägg högvattenskydd längs med Göta älv 
samt inre vattenvägar.

Skyddsåtgärd M33 Byggande av kanaler, 
invallning av kust och invallningar 
längs vattendrag

Längs Göta Älv 
och inre 
vattenvägar

4-Mycket hög Nej Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2027 Pågående

2.11 Människors hälsa Åtgärdsmål
Skydda stadsbebyggelse från 
översvämning orsakade av högt 
vattenstånd i havet.

Bygga barriär mot havet. Skyddsåtgärd M33 Byggande av kanaler, 
invallning av kust och invallningar 
längs vattendrag

Mot havet 4-Mycket hög Nej Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2027 Pågående

2.12 Människors hälsa Minska risken för översvämning i 
Möldalsån.

Ombyggnation av Stensjö dämme Skyddsåtgärd M32 Flödesreglering. Mölndalsån (vid 
Stensjöns utlopp)

3-Hög Nej Mölndals stad, 
Mölndals kvarnby

Pågående Vattenverksa
mhet enligt 
11 kap 
Miljöbalken

2.13 Människors hälsa Säkra mot skred i Säveån, E20 vid 
Finngösa.

Planering av erosionsskydd och 
stabilitetshöjande åtgärder i och i 
anslutning till Säveån 

Förebyggande 
åtgärd

M21 Åtgärd för att undvika 
översvämningshotat område

Väg E20 vid Säveån i Partille3-Hög Nej Trafikverket Pågående Vattenverksa
mhet enligt 
11 kap 
Miljöbalken

2.14 Människors hälsa Säkra mot skred i Göta älv, Backa 
Bergögata 

Invallning mot Göta älv Skyddsåtgärd M33 Byggande av kanaler, 
invallning av kust och invallningar 
längs vattendrag

Backa Bergögata, 
Göteborg, vid 
Göta älv 

3-Hög Nej Bergöns första 
samfällighet

Pågående

3 Människors hälsa Resultatmål
Översvämningsrisken ska beaktas 
i översiktsplaner och detaljplaner, 
prövningar och tillsyn.

3.1 Människors hälsa Åtgärdsmål
Intern handläggningstöd för 
planhandläggning, tillsyn och 
prövning för översvämningsrisken 
finns framtagen. 

Ta fram internt handläggarstöd för 
planhandläggning, tillsyn och prövning för 
översvämningsrisker. Stödet ska ge 
anvisningar om i vilka områden 
översvämningsrisker förekommer, vilka 
skyddsnivåer som gäller och grundläggande 
principer för hanteringen.

Förebyggande 
åtgärd

M21 Åtgärd för att undvika 
översvämningshotat område

Hela riskområdet 4-Mycket hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2024 Pågående PBL
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg

ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# T.ex: Människors hälsa Måltyp
Måltext

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd M# GS# 1 till 5 Ja/Nej kr Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX T.ex: Pågående

4 Miljön Resultatmål
En översvämning får inte medföra 
att föroreningar sprids så att det 
orsakar negativa miljö-och 
hälsoeffekter.

4.1.2 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka 
markföroreningar som riskerar att 
spridas inom karterat område. 

Identifiera och bedöm riskerna för de 
markföroreningar som kan spridas inom 
karterat område.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2023 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

4.1.3 Miljön Kunskapsmål
De åtgärder för de 
markföroreningar som kan spridas 
är identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
föroreningar inte ska spridas.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2024-2025 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

4.1.4 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att 
föroreningar inte ska spridas är 
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att en översvämning inte medför att 
föroreningar sprids genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2027 Ej pågående

4.2.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka 
utsläpp från avloppsystemet, 
reningsverket och industriella 
verksamheter som kan ske vid en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall. Det finns 
också kunskap om vilken hälso- 
och miljöpåverkan det kan orsaka. 
För industriella verksamheter är 
det de som är klassade med 
miljöfarlig verksamhet A och B 
som ska vara med. 

Kartlägg utsläppen från avloppsnätet, 
reningsverket och industriella 
verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och 
B) som kan ske vid en översvämning. 
Kartlägg också vilken hälso- och 
miljöpåverkan som kan uppstå. 

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2023 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

4.2.2 Miljön Kunskapsmål
Åtgärder för att förebygga utsläpp 
från avloppsnätet, reningsverket 
och industriella verksamheter 
(miljöfarlig verksamhet A och B) 
är identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
kunna förebygga utsläpp från avloppsnätet, 
reningsverket och industriella 
verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och 
B).

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2025 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

4.2.3 Miljön Åtgärdsmål
Åtgärder som är identifierade och 
utvärderade för att kunna 
förebygga utsläpp är genomförda.

Identifierade  och utvärderade åtgärder  för 
att förebygga utsläpp från avloppsnätet, 
reningsverket och industriella 
verksamheter (miljöfarlig verksamhet A och 
B) genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2027 Ej pågående

4.3.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om PFAS 
(perfluorerade och polyfluorerade 
ämnen) förekommer inom 
karterat område. 

Identifiera och bedöm om PFAS finns inom 
karterat område.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2023 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg

ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# T.ex: Människors hälsa Måltyp
Måltext

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd M# GS# 1 till 5 Ja/Nej kr Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX T.ex: Pågående

4.3.2 Miljön Kunskapsmål
Åtgärder för att PFAS inte ska 
spridas är identifierade och 
utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
PFAS inte ska spridas.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3 - Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2025 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

4.3.3 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att inte PFAS 
ska spridas är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att en översvämning inte medför att PFAS 
sprids genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3 - Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2027 Ej pågående

5. Miljön Resultatmål
Skyddade naturområden ska 
skyddas mot negativa effekter vid 
översvämningar.

5.1.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka 
skyddade miljö-och naturvärden 
som riskerar att påverkas av en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall.

Skyddade miljö- och naturvärden ska vara 
identifierade och utvärderade vad det 
gäller sårbarhet mot översvämningar och 
hantering av översvämningar.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2023 Avslutad MB 7, 9, 11, 
12 kap.

5.1.2 Miljön Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda de 
skyddade miljö-och naturvärden 
är identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda de skyddade miljö-och naturvärden.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2025 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

5.1.3 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda de 
skyddade miljö- och naturvården 
är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder  för 
att skydda de skyddade miljö- och 
naturvården genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2027 Ej pågående

6 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

6.1.1 Miljön Kunskapsmål
Det finns kunskap om vilka risker 
som ger en långvarig försämring 
av ekologisk eller kemisk status 
vid en översvämning.

Identifiera och bedöm riskerna som ger en 
långvarig försämring av ekologisk eller 
kemisk status vid en översvämning.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2023 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

6.1.2 Miljön Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda Säveån 
från en långvarig ekologisk eller 
kemisk status vid en 
översvämning är identifierade och 
utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
de skyddade Säveån från en långvarig 
ekologisk eller kemisk status vid en 
översvämning. 

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2025 Ej pågående MB 7, 9, 11, 
12 kap.

6.1.3 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
Säveån från en långvarig 
försämring av ekologisk eller 
kemisk status vid en 
översvämning är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda Säveån från en långvarig 
försämring av ekologisk eller kemisk status 
vid en översvämning genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Länsstyrelsen eller 
annan aktör

2022-2027 Ej pågående
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ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# T.ex: Människors hälsa Måltyp
Måltext
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kommunen m.m

20XX T.ex: Pågående

6.2 Miljön Åtgärdsmål
De åtgärder i 
Vattenförvaltningsplanen som har 
effekt på 
översvämningssituationen är 
identifierade och uppdaterade.

Uppdatera åtgärdslistan i 
Vattenförvaltningsplanen och identifierade 
de åtgärder som har effekt på 
översvämningssituationen.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Västerhavets 
vattendistrikt

3 - Hög Nej Länsstyrelsen/ 
Västerhavets 
vattendistrikt

2022 Ej pågående

6.3 Miljön Åtgärdsmål
Effekten av de åtgärderna som 
identifierats ge på 
översvämningssituationen 
nedströms i avrinningsområdet är 
klarlagd. 

Beräkna vilken effekt åtgärderna som 
identifierats ger på 
översvämningssituationen nedströms i 
avrinningsområdet.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Västerhavets 
vattendistrikt

3 - Hög Nej Länsstyrelsen/ 
Västerhavets 
vattendistrikt

2023-2024 Ej pågående

7 Kulturarvet Resultatmål
Översvämningar ska inte orsaka 
allvarliga konsekvenser på 
kulturarvet.

7.1.1 Kulturarvet Kunskapsmål
Kulturarv är utvärderade vad 
gäller sårbarhet och allvarliga 
konsekvenser vid en 
översvämning orsakade av höga 
flöden eller skyfall.  

Utvärdera kulturarv och de konsekvenser 
en översvämning kan innebära.

Förebyggande 
åtgärd

M21 Åtgärd för att undvika 
översvämningshotat område

Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2023 Ej pågående

7.1.2 Kulturarvet Kunskapmål
Åtgärder för att skydda kulturarv 
som påverkas vid en 
översvämning är identifierade och 
utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda kulturarv som bedöms påverkas vid 
en översvämning.

Förebyggande 
åtgärd

M21 Åtgärd för att undvika 
översvämningshotat område

Hela riskområdet 3-Hög Nej Länsstyrelsen 2022-2025 Ej pågående

7.1.3 Kulturarvet Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
kulturarvet vid en översvämning 
är genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda kulturarvet vid en översvämning 
genomförs.  

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående

7.2 Kulturarvet Kunskapsmål
Enskilda fastighetsägare och 
förvaltare av kulturarvsobjekt ska 
vara medvetna om 
översvämningrisken.

Genomför en informationsinsats riktat åt 
fastighetsägare och förvaltare av 
kulturarvsobjekt i syfte att öka deras 
medvetenhet om översvämningsrisken.

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt Hela riskområdet 3-Hög Nej Länsstyrelsen 2022-2027 Ej pågående

7.3 Kulturarvet Åtgärdsmål
För att säkra kulturvärden mot 
översvämning ska råd och stöd 
finnas tillgänglig.

Råd och stöd ska finns uppdaterad och 
tillgänglig på webbsidan: 
www.kulturarvklimat.se.

Beredskapsåtgärd M44 Beredskapsåtgärder Övrigt Hela riskområdet 3-Hög Nej Länsstyrelsen 2022-2027 Ej pågående
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20XX T.ex: Pågående

8 Kulturarvet Resultatmål
Åtgärder för att minska 
översvämningsrisker ska inte 
orsaka några allvarliga skador på 
kulturmiljön.

8.1 Kulturarvet Åtgärdsmål
Åtgärder för att minska 
översvämningsrisken som medför 
indirekt negativ påverkan på 
värdefulla kulturmiljöer och 
byggnader ska undvikas. 

Åtgärder för att minska 
översvämningsrisken ska bedömas och 
anpassas för att minimera negativ 
påverkan på kulturmiljön.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3-Hög Nej Länsstyrelsen, 
Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2025 Ej pågående

9 Ekonomisk verksamhet Resultatmål
Transportinfrastrukturen ska 
skyddas och upprätthålla sina 
grundläggande funktioner. 

9.1.1 Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Transportinfrastruktur är 
utvärderade vad gäller sårbarhet 
och eventuella konsekvenser vid 
en översvämning orsakade av 
höga flöden eller skyfall.

Identifiera och utvärdera 
transportinfrastruktur och de konsekvenser 
en översvämning kan innebära för de här.

Förebyggande 
åtgärd

M23 Begränsning av skada Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Trafikverket, annan 
berörd aktör

2022-2023 Ej pågående

9.1.2 Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Åtgärder för att skydda 
transportinfrastrukturen är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda transportinfrastrukturen.

Förebyggande 
åtgärd

M23 Begränsning av skada Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Trafikverket, annan 
berörd aktör

2022-2025 Ej pågående

9.1.3 Ekonomisk verksamhet Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
transportinfrastrukturen är 
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda transportinfrastrukturen 
genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
Trafikverket, annan 
berörd aktör

2024-2027 Ej pågående

10 Ekonomisk verksamhet Resultatmål
Egendom ska skyddas från de 
omfattande ekonomiska 
konsekvenserna som en 
översvämning kan innebära.

10.1.1 Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
Egendom som ska skyddas från 
omfattande ekonomiska 
konsekvenser är identifierade.

Identifiera egendom som ska skyddas från 
de omfattande ekonomiska konsekvenser 
som kan uppstå vid en översvämning.

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2023 Ej pågående

10.1.2 Ekonomisk verksamhet Kunskapsmål
De åtgärder för att skydda 
egendom med omfattande 
ekonomiska konsekvenser är 
identifierade och utvärderade.

Identifiera och utvärdera åtgärder för att 
skydda identifierad egendom med 
omfattande ekonomiska konsekvenser. 

Förebyggande 
åtgärd

M24 Förebyggande åtgärd övrigt. Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2025 Ej pågående

10.1.3 Ekonomisk verksamhet Åtgärdsmål
De åtgärder som är identifierade 
och utvärderade för att skydda 
egendom med omfattande 
ekonomiska konsekvenser är 
genomförda.

Identifierade och utvärderade åtgärder för 
att skydda egendom med omfattande 
ekonomiska konsekvenser genomförs.

Skyddsåtgärd M35  Skydd Övrigt Hela riskområdet 3-Hög Nej Göteborgs Stad, 
annan berörd aktör

2022-2027 Ej pågående
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Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning
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11 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

11.1.1 Miljön Miljöanpassade flöden Skyddsåtgärd M32 Flödesreglering. Göta älvs 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt. 

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Pågående Vattendirektivet

11.1.2 Miljön Ekologiskt funktionella kantzoner - 19 st, 
374 ha 

Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Göta älvs 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.1.3 Miljön Fiskväg eller utrivning av
vandringshinder - 16 st, 63 m  

Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Göta älvs 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.1.4 Miljön Anpassade skyddszoner - 31 st, 1 339 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Göta älvs 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Pågående Vattendirektivet

11.1.5 Miljön Kalkfilterdike - 26, 1720 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Göta älvs 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.1.6 Miljön Skyddszoner i jordbruksmark, 134, 953 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Göta älvs 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.1.7 Miljön Tvåstegsdike - 22 st, 113 km Skyddsåtgärd M33 Byggande av kanaler, 
invallning av kust och invallningar 
längs vattendrag

Göta älvs 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.1.8 Miljön Fosfordamm - 30 st, 19 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Göta älvs 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.1.9 Miljön Våtmark för näringsretention - 30 st, 1082 
ha 

Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Göta älvs 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.2.1 Miljön Ekologiskt funktionella kantzoner - 19 st, 
230 ha 

Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Säveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.2.2 Miljön Fiskväg eller utrivning av
vandringshinder - 23 st, 75 m 

Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Säveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet
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11.2.3 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

Anpassade skyddszoner på åkermark - 324 
ha 

Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Säveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.2.4 Miljön Kalkfilterdike - 243 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Säveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.2.5 Miljön Skyddszoner i
jordbruksmark - 128 ha

Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Säveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.2.6 Miljön Tvåstegsdiken - 24 st, 6500 m Skyddsåtgärd M33 Byggande av kanaler, 
invallning av kust och invallningar 
längs vattendrag

Säveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.2.7 Miljön Våtmark - fosfordamm - 14 st, 5 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Säveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.2.8 Miljön Våtmark för
näringsretention - 6 st, 129 ha 

Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Säveåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.3.1 Miljön Ekologiskt funktionella
kantzoner - 13 st, 109 ha 

Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Mölndalsåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.3.2 Miljön Fiskväg eller utrivning av
vandringshinder - 9 st - 18 m 

Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Mölndalsåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Pågående Vattendirektivet

11.3.3 Miljön Anpassade skyddszoner - 1 st, 4 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Mölndalsåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Pågående Vattendirektivet

11.3.4 Miljön Kalkfilterdike - 1 st, 18 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Mölndalsåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.3.5 Miljön Skyddszoner i jordbruksmark, 1 st, 2 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Mölndalsåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.3.6 Miljön Tvåstegsdike - 2 st, 250 m Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Mölndalsåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet
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Bilaga 2. Mål- och åtgärdstabell Göteborg

ID Fokusområde Mål Åtgärd Typ Typkod Effektområde Prio K-N 
analys

Kostnad Ansvarig Tid Status Annan 
lagstiftning

# T.ex: Människors hälsa Måltyp
Måltext

Namn
Kort beskrivning

T.ex. Skydd M# GS# 1 till 5 Ja/Nej kr Länsstyrelsen/
kommunen m.m

20XX T.ex: Pågående

11.3.7 Miljön Resultatmål
Den ekologiska eller kemiska 
statusen ska inte försämras vid en 
översvämning

Fosfordamm - 1 st, 0,06 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Mölndalsåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

11.3.8 Miljön Våtmark för näringsretention - 1, 4 ha Skyddsåtgärd M31 Naturliga 
översvämningsskydd

Mölndalsåns 
åtgärdsområde 
inom Västerhavets 
vattendistrikt.

3-Hög Nej Berörda aktörer inom 
vattenförvaltningen 

2022-2027 Ej pågående Vattendirektivet

Sida 10



 

 

Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokollsutdrag 1 (1) 

  

   

Remiss – Länsstyrelsen Västra Götaland - 
Samrådsunderlag gällande riskhanteringsplan 
för Göteborg 2022-2027 enligt 
Översvämningsdirektivet 2007/60/E6 

§ 345, 0569/21 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-30, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

 

Dag för justering 

2021-08-24 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Alex Andersson 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-24 



 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vattennämnden, protokollsutdrag 1 (1) 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-25 

§ 152 0400/21 

Remissvar Samråd gällande riskhanteringsplan för 
Göteborg enligt Översvämningsdirektivet 
 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden beslutar att översända yttrandet till 

kommunstyrelsen som svar på remissen. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2021-07-07 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2021-08-25 

 

Vid protokollet 

 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Sekreterare 

 

________________________ 

Emilia Dahlstedt 

 

 

Ordförande 

 

________________________ 

Claes Johansson 

 

Justerande 

 

________________________ 

Jöran Fagerlund 

 



 

 

Göteborgs Stad [Kultur], protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 
Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-08-30 

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
från Länsstyrelsen i Västra Götaland – 
samråd gällande riskhanteringsplan för 
Göteborg 2022-2027 enligt 
Översvämningsdirektivet  

§ 177, 0499/21 

Beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden tillstyrker förslag till Riskhanteringsplan för Göteborg 2022-

2027 enligt Översvämningsdirektivet. 

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 

som eget yttrande.   

3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

Handling 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-21.  

Protokollsanteckning 
Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att delta i beslutet.   

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen.  

 

 

 

Dag för justering 

2021-08-30 

 

Kultur 

 
  



Utdrag ur protokoll 
Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-08-30 

 

Kultur 

 
  

Göteborgs Stad [Kultur], protokollsutdrag 2 (2) 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Stina Borrman 

 

 

Ordförande 

Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 

Grith Fjeldmose 



 

Göteborgs Stad Miljö- och klimatnämnden, utdrag ur protokoll 1 (2) 
  

   

§ 175 Dnr 2021-10484  
Yttrande till kommunstyrelsen över Samråd gällande 
riskhanteringsplan för Göteborg enligt 
Översvämningsdirektivet, SLK 0740/21 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss om Samråd gällande riskhanteringsplan för Göteborg enligt 
Översvämningsdirektivet till kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-12 med bilaga. 

Protokollsanteckning 
Representanterna för MP och V antecknar följande till protokollet: 
Riskhanteringsplanen kommer att följas upp på olika nivåer men med anledning av den 
senaste delrapporten ”Den Naturvetenskapliga grunden” från FN-organet IPCC den 9/8 
2021 kan riskhanteringsplanen behöva uppdateras mer generellt. Rapporten visar att 
omfattningen av klimatförändringarna är kraftigare än vad som tidigare rapporter antagit 
och att riskerna ökat. Havsnivåhöjning och extrema väderhändelser antas nu komma 
snabbare och bli mer omfattande än vad tidigare rapporter utgått från.  

Det är därför av vikt att nya planer hanterar att risknivån utifrån IPCC:s senaste rapport 
har höjts och att även antagna detaljplaner och pågående projekt behöver vägas in i 
förnyad riskbedömning. Vissa projekt som till exempel byggnation av ett garage i Göta 
Älv vid Skeppsbron och en konstgjord halvö vid Masthuggskajen kan behöva omprövas i 
ljuset av ny kunskap om förhöjda risker. 

Vi skulle även vilja se mer av förebyggande åtgärder mot översvämningar i form av blå- 
och grön infrastruktur i riskhanteringsplanen. Ett exempel på blå infrastruktur är 
vatteninfiltrering genom anlagda våtmarker i olika utformning och ett på grön 
infrastruktur är att plantera träd och gräs, samt anlägga parker och alléer i anslutning till 
låglänta, stora, områden av hårdgjorda ytor. Fördelarna med grön och blå infrastruktur är 
många där naturliga metoder fungerar, bl.a är de ekonomiskt fördelaktiga i jämförelse 
med grå infrastruktur. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-08-24 



 

 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-08-24 

Göteborgs Stad Miljö- och klimatnämnden, utdrag ur protokoll 2 (2) 
   
   

 

Dag för justering 
2021-08-27 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2021-08-30. 
 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 



 

 

Göteborgs Stad park- och naturnämnden, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-23 

Yttrande till stadsledningskontoret över 
Länsstyrelsen i Västra Götalands remiss – 
Samråd gällande riskhanteringsplan för 
Göteborg enligt Översvämningsdirektivet 

§ 153, 0557/21 
  

Beslut 
1. Park- och naturnämnden tillstyrker Länsstyrelsen i Västra Götalands remiss – Samråd 

gällande riskhanteringsplan för Göteborg enligt Översvämningsdirektivet och översänder 

förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret. 

2. Park- och naturnämnden beslutar justera paragrafen omedelbart.  

  

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-07-07 

 

Protokollsanteckning 
Björn Tidland (SD) anmäler yttrande från SD (protokollsbilaga 4) 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

Dag för justering 

2021-08-23 

 

Park- och naturförvaltningen 

 
  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-23 

 

Park- och naturnämnden 

 
  

Göteborgs Stad park- och naturnämnden, protokollsutdrag 2 (2) 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Hanna Jansson 

 

 

Ordförande 

AnnaSara Perslow (C) 

 

Justerande 

Martin Nilsson (MP) 

 



 

Göteborgs Stad Park- och Naturnämnden 1 (1) 

  

   

Yttrande angående – Yttrande till 
stadsledningskontoret över Länsstyrelsen i 
Västra Götalands remiss – Samråd gällande 
riskhanteringsplan för Göteborg enligt 
Översvämningsdirektivet 

 

Yttrandet 
 

Det pågår ett arbete i Göteborg vad gäller översvämningsrisker, även vad gäller 

förmodade klimatförändringar. Det som framkommer i rapporten är inte ny kunskap. 

” Denna riskhanteringsplan är en uppdatering av planen för cykel 1. Det innebär att 

större delen av det som har framkommit genom arbetet med denna plan inte kan 

betecknas som ny kunskap utan är sådant som kommunerna och Länsstyrelsen redan känt 

till och till viss del har hanterat. Göteborgs stad har flera pågående arbeten för att 

hantera översvämningsproblematiken.” (Citat sid 3 i riskhanteringsplanen) 

Det bör även noteras att inga åtgärder i planen är bindande, men att man kan söka statliga 

medel för att förebygga skador vid framtida översvämningar 

” Det bör dock förtydligas att riskhanteringsplanens åtgärder inte är bindande för 

berörda aktörer, däremot kan andra lagar och förordningar ligga till grund för att 

åtgärder genomförs. Som ytterligare information kan nämnas att det finns möjlighet att 

ansöka hos MSB om statsbidrag för förebyggande åtgärder mot översvämning i 

bebyggda områden (MSB, 2021).” (Citat sid 29 i riskhanteringsplanen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park-och naturnämnden  
  

  

 
Yttrande                                                                                 Ärende 8 

 

2021-08-23 

 

 

 

  



 

 

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 1 (3) 

Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-27 

Svar på remiss - Riskhanteringsplan för 
Göteborg enligt Översvämningsdirektivet 

§ 341, 03622/21 

Beslut 
1. Trafiknämnden tillstyrker förslaget utifrån trafikkontorets yttrande.  

2. Trafiknämnden översänder bilaga 1 till trafikkontorets tjänsteutlåtande till 

kommunstyrelsen som trafiknämndens eget yttrande 

3. Trafiknämnden justerar ärendet omedelbart. 

Handlingar 
Trafikkontorets tjänsteutlåtande från 2021-06-22 

Yttrande från (V) och (MP) (protokollsbilaga 1, § 341) 

Yrkanden 
Toni Orsulic (M) yrkar bifall till trafikkontorets tjänsteutlåtande.  

Propositionsordning  
Ordföranden Toni Orsulic (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga enligt 

trafikkontorets tjänsteutlåtande, och att trafiknämnden beslutar enligt det. 

Justering 
Omedelbar justering 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 

2021-08-27 

 

Vid protokollet 

Trafiknämnden 

 
  

Sekreterare 

  

Sara Olsson 

 



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-27 

 

Trafiknämnden 

 
  

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 2 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ordförande 

  

Toni Orsulic (M)  

Justerande 

  

Karin Pleijel (MP)  



Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-27 

 

Trafiknämnden 

 
  

Göteborgs Stad Trafiknämnden, protokollsutdrag 3 (3) 
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Bilaga 10 Förslag till yttrande till Länsstyrelsen Västra Götaland 
 

Till Länsstyrelsen Västra Götaland 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsens dnr: 451-18631-2021 

 

Göteborgs Stads yttrande gällande riskhanteringsplan för 
Göteborg enligt Översvämningsdirektivet 
Göteborgs Stad ser positivt på att Länsstyrelsen tagit fram en riskhanteringsplan för 
Göteborg. Förslaget är genomarbetat och omfattar relevanta åtgärder. Det är även positivt 
att planen visar på behovet av ett agerande från flera aktörer och ett utökat samarbete 
mellan staden och andra aktörer för att minimera översvämningsrisker med förebyggande 
strategiskt arbete, fysiska åtgärder och åtgärder vid en händelse.  

Göteborgs Stad känner till riskerna som beskrivs i planen och har flera pågående 
planeringsarbeten för att hantera översvämningsproblematiken. I nuläget planerar staden 
för genomförande av högvattenskydd och skyfallsåtgärder som behöver vara färdiga till 
2040 samt för yttre portar mot havet som behöver vara färdigt till 2070. Staden 
samordnar planering och utveckling av klimatanpassningsarbetet med andra närliggande 
kommuner genom Göteborgsregionens klimatanpassningsnätverk.  

Göteborgs Stad anser att det finns delar av föreslagen riskhanteringsplan och dess 
tillhörande mål- och åtgärdstabell som behöver förtydligas och justeras. Länsstyrelsen 
behöver förtydliga ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan olika aktörer, bland 
annat med hänsyn till rådighet. I synnerhet saknas tydlig beskrivning av fastighetsägarens 
särställda roll och ansvar. Även tidsaspekten för föreslagna åtgärder behöver ses över, 
dels för att stämma överens med åtgärdernas tidplaner, dels för att synkronisera med 
stadens processer. Planen behöver också förtydligas kring vad som gäller vid hantering av 
problematik vid skyfall. Vidare behöver informationen gällande uppföljning av planen 
utvecklas. Göteborgs Stad lämnar även en del övriga och detaljerade synpunkter. 

Planens vägledande karaktär 
Riskhanteringsplanen är inte juridiskt bindande utan mål och åtgärder styrs av annan 
lagstiftning. Det är oklart hur föreslagna åtgärder ska prioriteras och samordnas i 
förhållande till åtgärder enligt andra krav och planer. Samtidigt är många av de föreslagna 
åtgärderna relevanta för Göteborgs Stad och staden arbetar redan på olika sätt och nivåer 
med att skydda sin befolkning mot översvämningar. Staden kan utföra flera av 
kunskapsmålen och delvis stötta med kompetens för att genomföra åtgärdsmålen, men 
däremot inte driva frågorna åt verksamhetsutövarna. Därmed har staden inte rådighet över 
att målen uppfylls. Det är positivt att åtgärderna inte är formulerade som skall-krav. 

Ansvarsfördelning och gränsdragning mellan olika aktörer 
Göteborgs Stad vill poängtera att fördelningen kring vem som är ansvarig för respektive 
åtgärd behöver bli tydligare för att kunna få till en effektiv klimatanpassning. Staden ser 
en potentiell risk med att när ansvarsfördelningen är så otydlig som den är i 
riskhanteringsplanen och inom svensk lagstiftning blir klimatanpassningsarbetet 
ineffektivt och det finns risk att viktiga åtgärder uteblir. Staden efterfrågar en tydligare 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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nationell dialog kring vilket ansvar staten bör ha för klimatanpassningen av riket och hur 
samverkan mellan olika aktörer ska ske för att möjliggöra ett genomförande av 
nödvändiga skyddsåtgärder. Här ser Göteborgs Stad att staten behöver ta ett större ansvar 
än vad som är fallet idag. 

Nuvarande lagstiftning gör gällande att det är fastighetsägaren som är ansvarig för sin 
egen fastighet och står för risken vid extremt väder. Mål- och åtgärdstabellen behöver 
förtydligas med detta på flera punkter. Även riskhanteringsplanen behöver belysa detta 
tydligare i kapitlen 1.4.3 och 1.4.4. Kommunen har inte ett heltäckande ansvar för att 
skydda egendom utan det är respektive fastighetsägare som har ansvar för den egna 
fastigheten. Kommunen har ett delat ansvar tillsammans med fler aktörer för att skydda 
människors liv och hälsa samt egendom och miljön, och ta hänsyn till risker i sin 
planering. Riskhanteringsplanen borde omfatta fler berörda aktörer som till exempel de 
som bedriver samhällsviktig verksamhet. Bland annat borde Räddningstjänsten och 
Västra Götalandsregionen finnas med som aktörer under kapitel 1.3. 

Tidsaspekten 
Hur mål har ställts upp och knutits till en måltyp och ett fokusområde är pedagogiskt och 
bra. Det återstår dock en del frågor gällande de uppsatta målen och tidshorisonten. 

Några av förslagen där tid anges med 2022–2027 kommer inte att kunna genomföras 
under denna period utan långt senare. Här behöver det även förtydligas vad tidsperioden 
på de olika delmålen innebär i praktiken. Detta gäller till exempel uppförande av ID 2.10 
Anlägg högvattenskydd längs med Göta älv samt inre vattenvägar, och ID 2.11 Bygga 
barriär mot havet. 

Det är även oklart varför Länsstyrelsen landat i att målen bör utgå från 100-årshändelse 
som dimensionerande scenario. Det skiljer sig från den hantering Göteborgs Stad beslutat 
sig för i ny planering där 200-årsscenario är dimensionerande för stigande hav och ökade 
flöden i vattendrag. 

Skyfallshantering 
I riskhanteringsplanen anges att översvämningar från havet, Göta älv, Mölndalsån och 
Säveån samt översvämningar orsakade av skyfall beaktas. Översvämningsdirektivet, 
förordningen om översvämningsrisker och MSB:s föreskrifter om länsstyrelsens planer 
för hantering av översvämningsrisker, som ligger till grund för rikshanteringsplanen, 
inkluderar inte skyfallshantering. Göteborgs Stad har tagit fram strukturplaner som visar 
vilka områden som riskerar att drabbas i samband med skyfall. Riskhanteringsplanens 
hot- och riskkartor saknar dock uppgifter om de områden som riskerar att drabbas av 
översvämning i samband med skyfall. Det framgår inte varför denna avgränsning har 
gjorts. Denna otydlighet avspeglas också i ett stycke på sidan 33 i riskhanteringsplanen 
där begreppet ”översvämning och skyfall” används. 

Göteborgs Stad anser att de överväganden som gjorts för att komma fram till nuvarande 
upplägg bör förklaras och motiveras. Staden ser gärna att frågan tas upp igen för en 
eventuell omvärdering i samråd med staden. Att vidareutveckla skyfallsfrågan i sitt 
sammanhang i riskhanteringsplanen kan i förlängningen öppna för en tydligare hantering 
och ansvarsfördelning mellan Länsstyrelsen och staden. 

Riskhanteringsplanen ska leda till att åtgärder genomförs. Men det finns ett glapp mellan 
kunskapsmål och åtgärdsmål i praktiken, vilket är viktigt att ha med sig. Det är många 
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processer, organisationsförändringar, finansieringsmodeller mm som behöver vara på 
plats innan genomförande är möjligt. Läget just nu är att det finns ett fåtal anläggningar 
som skulle kunna börja byggas inom kort. Dock finns det ingen nämnd inom staden som 
kan genomföra alla skyfallsanläggningar. Beroende på vilken funktion de kombineras 
med krävs olika kunskap. En skyfallsanläggning i en väg byggs helt annorlunda än en 
anläggning i en park exempelvis. En del arbete, till exempel inom finansiering och 
organisation kvarstår innan skyfallsanläggningar kan börja byggas på bred front. 

Koppling till andra processer och nivåer 
Göteborgs Stad saknar kopplingen till avrinningsområden och det regionala perspektivet. 
Riskhanteringsplan för Alingsås har tagits fram med påverkan utifrån Säveån. Dess 
koppling till planen för Göteborg och Säveån som helhet är dock oklar.  

Åtgärder som är kopplade till både översvämningsdirektivet och vattendirektivet behöver 
samordnas tydligare. Det finns potentiella intressekonflikter vilket innebär att arbetet 
kräver ytterligare integration. Skred- och översvämningsförebyggande åtgärder kan till 
exempel innebära att kantzoner påverkas negativt om de inte utförs på rätt sätt och med 
ett helhetsperspektiv. 

Övriga och detaljerade synpunkter 
• Riskhanteringsplanen bör förtydligas så att det framgår om spridning vid risk för 

skred och ras, i samband med översvämning, ingår i begreppet 
föroreningsspridning. 

• Planen hänvisar till riskkartor på översvämningsportalen.se. I portalen saknas 
dock information om de identifierade objekt och verksamheter som berörs av 
översvämning. Åtgärdsarbeten skulle underlättas om informationen 
kompletterades med dessa uppgifter. Det är viktigt att det är lätt och logiskt att 
hitta den information som behövs i åtgärdsarbetet. 

• Enligt stadens kartunderlag tycks översvämningsområdet kring Kvillebäcken inte 
överensstämma med det som finns i kartorna på översvämningsportalen.se. Detta 
bör ses över så att informationen överensstämmer.  

• På sidan 23 i planen anges att samtliga vattenförekomster har måttlig ekologisk 
status, men det stämmer inte. Gullbergsån, som en förlängning av Mölndalsån 
mot Säveån, är klassad till otillfredsställande ekologisk status. 

• På sidan 33 i planen görs hänvisning till stadens översiktsplan från 2009 där nivå 
för säkert byggande med avseende på stigande hav anges till +12,8 meter. Det 
mest relevanta styrande dokumentet i frågan är stadens tematiska tillägg till 
översiktsplanen för översvämningsrisker från 2019. Där framgår att 
planeringsnivån ska vara +2,8 meter enligt höjdsystemet RH2000. 

• Det finns behov av vägledning i hur identifiering av markföroreningar ska ske så 
att det sker likadant i olika riskområden samt hur detta ska ske i förhållande till 
handlingsplaner för förorenade områden. Det skulle även underlätta med 
vägledning i hur kunskapsmålen kopplat till detta ska utvärderas. 

• Det bör finnas en hänvisning eller förklaring till varför ämnesgruppen PFAS lyfts 
specifikt i planen eftersom det finns flertalet andra ämnen som också kan 
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förekomma och riskerar att spridas från förorenade områden och industriell 
verksamhet. 

• Det finns i nuläget inga politiska beslut på åtgärderna gällande kanalmurar, portar 
och slussar mot Göta älv som ingår i punkten 2.10 i mål- och åtgärdstabellen. 

• Gällande ID 4.1.2–4 i mål- och åtgärdstabellen kan det vara svårt att få fram ett 
underlag för de övergripande kunskapsmålen som kan vara applicerbart i 
praktiken. Detsamma gäller flera av delmålen med ID 11. 

• ID 7.1.3 och 8.1 beskrivs som ej pågående. Dessa görs inte generellt i befintlig 
utformning men åtgärder genomförs vid varje ny detaljplan. 

• I sista kolumnen, Annan lagstiftning, i mål- och åtgärdstabellen anges för vissa 
åtgärder Vattenverksamhet enligt 11 kap MB, men för vissa åtgärder som borde 
beröras av detta saknas den informationen, till exempel åtgärderna med ID 2.9, 
2.10 och 2.11. 

• Frågan om dagvattenhantering genom förebyggande åtgärder är inte tillräckligt 
tydlig. Bland föreslagna åtgärder i mål- och åtgärdstabellen saknas det som i 
riskhanteringsplanen benämns som M34 = Dagvattenhantering. Detta är en åtgärd 
som bör ingå kopplat till avloppsledningsnät och planläggning. 

• Det behöver förtydligas vad industriella A- och B-verksamheter inkluderar. Det 
är oklart vad ”industriell verksamhet” omfattar och varför enbart A- och B- 
verksamheter ska omfattas istället för vad som kan resultera i en negativ 
miljöpåverkan. 

• Göteborg Stad arbetar med framkomlighetsfrågan men inte efter Blåljuskollen. 
Det framgår inte av planen om det är ett krav att arbeta efter Blåljuskollen eller 
om varje kommun kan använda ett passande arbetssätt. En flexibilitet i frågan är 
önskvärd så att det arbete som redan är gjort kan byggas vidare på. 
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