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Uppföljning av riskhanteringsplan för 
Göteborg, Västra Götalands län, 2020 

1. Beskrivning av hur arbetet med riskhanteringsplanen har utförts och 

utvecklats under 2020. 

(skriv om något inträffat som gör att arbetet inte startat och även vad 

som planeras för att åtgärda det) 

Samtliga 26 åtgärdspunkterna är påbörjade varav 15 

(10) är genomförda, övriga 11 (16) pågående. 

(Siffror inom parentes anger motsvarande antal 2019) 

 

 
 

Länsstyrelsen: Arbetet med de åtgärder där Länsstyrelsen står 

som ansvarig har påbörjats och i de flesta fall genomförts.  

Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret: Göteborgs stad 

arbetar vidare med omfattande projekt kopplat till hanteringen 

av översvämningsrisker. Man har tagit fram omfattande 

strukturplaner för översvämningssäkring i hela centrala staden 

och gjort kostnads/nyttoanalys inklusive multikriterieanalys.  

En sammanräkning av graden av genomförande visar att de 

flesta åtgärderna är genomförda. De åtgärder som återstår är av 

omfattande karaktär som kommer att ta några tiotals år att 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2020 2019 2018 2017 2016

Genomfört Pågående Ej startat



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap Uppföljningsmall FRMP 2 (3) 

 Datum 

2021-05-04 
Diarienr 

MSB Dnr 2021- 
Lst Dnr  

 

 

genomföra. Åtgärdspunkterna i planen kommer att hanteras 

succesivt.  

 

Göteborgs stad, Miljöförvaltningen:  

Under 2019 har ett förslag till nytt vattenskyddsområde för Göta Älv 

och Vänersborgsviken lämnats intill Länsstyrelsen för fastställande. 

Det har skett i samarbete med kommunerna upp till 

Vänersborgsviken. 

Trafikverket: Utvärderar den väsentliga 

transportinfrastrukturens sårbarhet för en översvämning 

allteftersom de stora projekten genomförs. Under 2020 

färdigställdes Marieholmstunneln och området i anslutning till 

tunneln har säkrats mot översvämning. 

 

Vilka berörda parter har deltagit i uppföljningen? 

Länsstyrelsen har för att genomföra uppföljningen inhämtat 

information internt från Länsstyrelsens olika avdelningar, från 

Göteborgs stad (Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen samt 

Kretslopp och Vatten), och från Trafikverket. 

 

2. Uppföljning av resultatmålen 

(- har det inträffat något som gör att målen behöver revideras?) 

Varken Länsstyrelsen eller de andra aktörer som har deltagit i 

uppföljningen för 2020 ser något behov av att revidera 

riskhanteringsplanens resultatmål.  

 

3. Uppföljning av åtgärder inom annan lagstiftning 

Vid årets uppföljningstillfälle har en fördjupad analys skett av 

rapporterad status i Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 

(samrådsversionen, dnr. 537-34925-2014-3) för Västerhavets 

vattendistrikt. För merparten av de tänkta åtgärderna 

rapporteras status som ”möjlig” och endast 8 st åtgärder 

rapporteras som ”genomförd” i bifogad Excel fil. 

 

Av övriga 21 åtgärder har alla åtgärder startats, 19 (18) åtgärder 

genomförts och 2 (3) åtgärder pågår. 
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4. Uppföljning av hotkartor 

(har det tex tillkommit förändringar i vattendraget som gör att de 

behöver revideras? Bör vara i större omfattning.) 

Nej – vi har inte identifierat några faktorer som föranleder att 

hotkartorna behöver uppdateras. Har uppdaterats inför Cykel 2 

 

5. Uppföljning av riskkartor 

(har det t.ex. tillkommit nya bostadsområden eller verksamheter som 

innebär behov av revidering? Bör vara i större omfattning.) 

Nej – vi har inte identifierat några faktorer som föranleder att 

riskkartorna behöver uppdateras. Kartorna har uppdaterats inför 

Cykel 2 

 

6. Uppföljning av åtgärder, enligt excel-filen, se bifogad upplåst excel-fil. 

Excel-filen fylls i med följande information: 

Fyll i kolumnen för varje åtgärd för 2020, vilket underlättar 

uppföljningen. Använd samma begrepp och termer som när ni fyllde i 

excel-filen första gången.  

Länsstyrelsen har fyllt i bifogad Excel fil. Där status på åtgärden 

ändrats står status vid föregående år inom parentes och ny status 

bredvid i kolumnen ”Status på genomförandet av åtgärden”.  

1 åtgärd har ändrat status från Pågående till Genomfört. 

Åtgärderna har kommenterats i kolumnen ”Uppföljning 2020”. 

 


