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Bilaga 1: Terminologi
Avrinningsområde
Ett avrinningsområde är ett område från vilket all ytvattenavrinning sker till havet via en sjö, bäck, å eller
älv eller via ett delta.
Bifurkation

En bifurkation är en naturföreteelse som innebär att ett vattendrag delar sig i riktning nedströms
och rinner i två grenar som inte återförenas.
CORINE
Databas med kartmaterial som beskriver markanvändningen och marktäcket i Finland i rutor om 25 x 25
meter. Materialet är tillgängligt på standardiserad nivå i EU:s alla medlemsländer. CORINE (Coordination
of Information on the Environment) är ett EU-program inom ramen för vilket miljörelaterade data samlas
in.
Dagvatten
Med dagvatten avses regn- eller smältvatten som samlas på markytan eller andra motsvarande ytor i
tättbebyggda områden.
Följd som är ogynnsam ur allmän synpunkt
Med följder som är ogynnsamma ur allmän synpunkt avses (L 620/2010, 8 §):
1. ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet,
2. långvariga avbrott i nödvändighetstjänster så som vattentjänster, energiförsörjning, datakommunikation,
vägtrafik eller annan motsvarande verksamhet,
3. långvariga avbrott i ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner,
4. långvariga eller omfattande ogynnsamma följder för miljön, eller
5. oersättliga ogynnsamma följder för kulturarvet.
Hantering av översvämningsrisker
Med hantering av översvämningsrisker avses en åtgärdshelhet som syftar till att bedöma och minska översvämningsrisker och förhindra eller förebygga skador som orsakas av översvämningar.
Hydrologi
Hydrologi är ett delområde inom geofysiken där vattnets förekomst, egenskaper och kretslopp undersöks.
Höjdsystem
Ett höjdsystem definierar referenshöjden för alla andra höjdangivelser. Allmänt används höjdsystemet
N60, vars nollpunkt är havsvattenståndets medelhöjd i Helsingfors 1960. Tidigare har höjdsystem en NN
och N43 använts i Finland. Det nyaste systemet är N2000.
IPPC-direktivet och IPPC-anläggningar
IPPC-direktivet (2008/1/EG, Integrated Pollution Prevention and Control) gäller de största industrianläggningarna. Syftet med direktivet är att förhindra och minska miljöförorening som orsakas av industrianläggningar.
Isdamm (ispropp)
En isdamm är en anhopning av is som hindrar vattnets strömning i en å eller älv. Med isdamm avses
vanligen en sådan anhopning av isflak under islossningen som kan höja vattenståndet i ån eller älven.
Karta över översvämningshotat område
Kartorna över översvämningshotade områden visar de områden som läggs under vatten och vattendjupet
samt det rådande vattenståndet vid en översvämning som har en viss sannolikhet. Kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker utarbetas åtminstone för översvämningar med
en årlig sannolikhet av 2 % och 1 % samt för sällsynt stora översvämningar.
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Karta över översvämningsrisker
Kartorna över översvämningsrisker visar antalet invånare i det översvämningshotade området samt särskilda objekt, infrastrukturen, miljöriskobjekt, kulturarvet och annan information som behövs. Jfr termen
karta över översvämningshotat område.
Kravis (sväll)
Med kravis avses iskristaller som bildas i strömmande underkylt vatten. Iskristallerna kan fastna i fårans
botten som bottenis eller i vattenkonstruktioner, vilket minskar vattenflödet.
Kravispropp (svällispropp)
En kravispropp är en propp av kravis som höjer vattenståndet.
Laserskanning
Laserskanning är en mätmetod genom vilken tredimensionella data med hög mätnoggrannhet fås med
hjälp av laserpulser som skickas t.ex. från flyg.
Nöd-HW (nödhögvattenstånd)
Nödhögvattenstånd är det högvattenstånd som kan leda till förändringar i dammkonstruktionerna om det
överskrids.
Område med betydande översvämningsrisk
Ett område där en eventuell betydande översvämningsrisk konstateras på grundval av en preliminär bedömning av översvämningsriskerna anges som område med betydande översvämningsrisk. Vid angivandet beaktas sannolikheten för och de ogynnsamma följderna av översvämningar. Hur betydande följderna
är bedöms ur allmän synpunkt. För områden med betydande översvämningsrisk utarbetas kartor över
översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker samt riskhanteringsplaner.
Plan för hantering av översvämningsrisker (riskhanteringsplan)
För avrinningsområden för vilka ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk har angetts och
för områden med betydande översvämningsrisk i kustområden utarbetas en plan för att förhindra och
minska översvämningsrisker. När åtgärderna väljs gäller det att sträva efter att minska sannolikheten för
översvämningar och att använda andra riskhanteringssätt än sådana som baserar
sig på konstruktioner för översvämningsskydd. I planen redogörs det för kostnaderna för och nyttan av
olika åtgärder och för prioriteringsordningen.
Planering av vattenvården, ramdirektivet för vatten
Syftet med planering av vattenvården, dvs. uppgörandet av vattenförvaltningsplaner, är bl.a. att skydda
och förbättra vattenekosystemens tillstånd. Lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004) genomför i
Finland Europeiska unionens ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) som syftar till att förenhetliga vattenskyddet inom gemenskapen .
Preliminär bedömning av översvämningsrisker
Med preliminär bedömning av översvämningsrisker (fi. tulvariskien alustava arviointi, TURINA) avses att
översvämningsriskerna i ett område bedöms utifrån de uppgifter som finns om tidigare inträffade översvämningar och tillgänglig information om hur klimatet och vattenförhållandena har förändrats. På grundval
av bedömningen identifieras eventuella områden med betydande översvämningsrisk.
Sjöprocent
Sjöprocent är detsamma som sjöarealens andel (%) av arealen i ett avrinningsområde.
Snöns vattenvärde
Med snöns vattenvärde avses den mängd vatten som snön innehåller. Enheten för vattenvärde är kg/m2
(snölast). Till sitt talvärde motsvarar snölasten snöns vatteninnehåll i millimeter.
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Topografi, höjdmodell
Med topografi avses detaljerad återgivning av markytans former. En höjdmodell är ett nät bestående av
punkterna i ett rymdkoordinatsystem (x, y, z). I nätet kan man bestämma z-koordinaten för en godtycklig
x,y-punkt på markytan.
Vattenföring, Q (flöde)
Med vattenföring avses den volym vatten per tidsenhet (m3/s) som passerar en tvärsektion i en fåra.
Medelvattenföringen eller medelflödet (MQ) är vattenföringen i medeltal under en viss observationsperiod,
medan högvattenföringen eller toppflödet (HQ) är lika med den högsta vattenföringen under observationsperioden.
Vattenförvaltningsområde
Ett vattenförvaltningsområde omfattar land och vatten i ett eller flera avrinningsområden, och vattenvården
planeras (= en vattenförvaltningsplan utarbetas) för det. I Finlands finns det åtta vattenförvaltnings områden.
Vattenreglering (reglering av vattendrag)
Genom vattenreglering ändras vattennivån eller vattenföringen med hjälp av dammar eller sådana konstruktioner som hör ihop med vattenkraftsanläggningar.
Vattenstånd, W
I vissa höjdsystem anges vattenståndet som höjd över havet. Medelvattenståndet (MW) betyder det genomsnittliga vattenståndet under en viss observationsperiod. Med högvattenstånd (HW) avses det högsta
vattenståndet under observationsperioden.
Återkomsttid (återkomstintervall) och sannolikhet för översvämningar
Återkomsttid är lika med den tid som i medeltal förflyter innan en översvämning som är av en viss storlek
eller ännu större förekommer på nytt. Översvämningar förekommer dock inte regelbundet. Så betyder t.ex.
en översvämning som statistiskt sett återkommer en gång på 250 år (1/250a) att översvämningen sannolikt
uppträder fyra gånger på tusen år. Den årliga sannolikheten för förekomsten av en översvämning av denna
storlek är 0,4 %. Som sällsynt stor kan betraktas en översvämning vars återkomsttid är en gång på
500…1000 år (den årliga sannolikheten 0,2…0,1 %).
Översvämning
Med översvämning avses tillfälligt vattentäckt mark till följd av förhöjt vattenstånd i vattendrag, förhöjt
havsvattenstånd eller ansamling av dagvatten.
Översvämningsområde som anges i en preliminär bedömning av översvämningsriskerna
Även: låglänt område, eventuellt översvämningsområde.
Ett översvämningsområde som anges i en preliminär bedömning av översvämningsriskerna utgör ett låglänt område där risk för översvämningar kan föreligga. Det är fråga om en grov bedömning av vilka områden som läggs under sällsynt stora översvämningar. Vid bedömningen används hydrologiska data och
data om markytans höjd (topografi). Det gäller att förhålla sig kritisk till bedömningen, eftersom den är
förknippad med stor osäkerhet. Så är t.ex. höjdexaktheten hos höjddata vanligen bara av klassen 1...2
meter.
Översvämningsrisk
Med översvämningsrisk avses en kombination av sannolikheten för översvämning och möjliga ogynnsamma följder för människors hälsa, säkerheten, miljön, infrastrukturen, den ekonomiska verksamheten
och kulturarvet i samband med en översvämning.
Översvämningsriskruta
Översvämningsriskrutor kan användas som hjälpmedel när områden med översvämningsrisk identifieras. Materialet består av 250 m x 250 m stora rutor, som räknas på basis av de byggnader i byggnads -
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och lägenhetsregistret (BLR) som finns inom översvämningsområdet. Riskklassen (1-4) för en ruta bestäms utifrån invånartalet och våningsytan i rutan på så sätt att första riskklassen är mest riskbenägen.
Metoden och riskklasserna bygger på en metod som räddningsväsendet använder.
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Bilaga 2. NTM-centralen i Södra Österbottens instruktioner för bekämpning av isdammar och
översvämningar 2015

SÖDRA ÖSTERBOTTENS NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALS INSTRUKTIONER FÖR BEKÄMPNING AV ISDAMMAR OCH
ÖVERSVÄMNINGAR 2015 (en förkortad version)
ALLMÄNT OM VERKSAMHET VID ÖVERSVÄMNINGAR

1.

Till verksamheten vid översvämningar hör de åtgärder som vidtas när en översvämning hotar eller vid en
översvämningssituation. Avsikten med dessa åtgärder är att förebygga eller minska de skador som översvämningen kan orsaka. Sådana åtgärder är bl.a. av situationen betingad reglering i vattendraget och
annan reglering av avtappningen, åtgärder som vidtas i vattendrag, t.ex. förhindrande av att kravisproppar
bildas, utläggande av isbommar eller upplösning av isdammar samt räddningsverksamhet, t.ex. evakuering av befolkning eller skyddande av objekt med tillfälliga konstruktioner (Rapport av arbetsgruppen för
översvämningsrisker 2009).
Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker, som trädde ikraft 24.6.2010, ansvarar närings-, trafikoch miljöcentralerna (NTM-centralerna) för myndighetssamarbetet och styrning av åtgärderna i vattendrag
när översvämning hotar och vid översvämning. Ytterligare ger NTM-centralerna rekommendationer om
samordningen av regleringar och avtappningar i vattendrag och sköter den hydrologiska övervakningen
samt vattenläges- och översvämningsvarningstjänsten i samarbete med Översvämningscentret, Finlands
miljöcentral (SYKE) och Meteorologiska institutet.
Det regionala räddningsverket ansvarar för räddningsverksamheten vid översvämningssituationer. Räddningsledaren informerar om inledandet av räddningsverksamheten och om ledningsansvaret till de övriga
myndigheter som agerar vid översvämningssituationen.

ORGANISATION FÖR BEKÄMPNING AV ÖVERSVÄMNINGAR VID
NTM-CENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN
2.

Organisationen för bekämpning av översvämningar vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten presenteras i organisationsschemat. Organisationen består av ledningsgruppen för översvämningar och områdesansvariga för bekämpningsområdena, som har delats vattendragsvis.
Koordinering och styrning av översvämningssituationer samt åtgärder som gäller den operativa
verksamheten, NTM-centralens LEDNINGSGRUPP (ett skilt översvämningstelefonnummer avsett
för myndighetsbruk under översvämningstiden):
Under exceptionella översvämningar kompletteras ledningsgruppen med sakkunniga inom informationen,
ansvarsområdet för trafik och ansvarsområdet för näringar.
-

Allmän ledning av översvämningsbekämpningen vid NTM-centralen.
Beslutar om bekämpningsåtgärder som vidtas på förhand.
Arrangerar NTM-centralens interna översvämningsorganisation och beredskap.
Organiserar information om översvämningar.
Beslutar om operativa åtgärder i samband med översvämningssituationer (upplösning av isdammar, ledning av flödesvatten till invallningsområden m.fl.).
Kommer överens med räddningsmyndigheten om att inleda från de normala avvikande eller mera
omfattande åtgärder.
Ansvarar för att organisationen för bekämpning av översvämningar samt övriga myndigheter,
massmedier och lokalbefolkningen får information om operativa åtgärder.
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Den hydrologiska övervakningen och pressmeddelanden om översvämningssituationen samt
verksamheten i de vattendragsvisa samarbetsgrupperna:
-

-

Användning av statens egna regleringar
Kontakt med andra som sköter reglering av vattendrag samt styrning av regleringen.
Uppföljning av hydrologiska uppgifter och av vattendragsprognoser samt kontakt med Finlands
miljöcentral.
Informerar organisationen för bekämpning av översvämningar samt övriga myndigheter och
massmedier om vattendragsprognoser, översvämnings- och isläget samt om organisationen vid
översvämningssituationen.
Upprätthållande av listan över aktuella adresser för information och övriga kontakter.
Tillförsäkrar att förbindelserna fungerar samt vid behov utreder kontaktpersoner och beredskap
(nödcentraler, regionala räddningsverk, polis, militärlän, tillståndshavare/skötare av reglering,
beredskapsdirektör).
Sammanställer rapporter om översvämningsläget och skickar dem till intressegrupperna.
Förbereder undantagstillstånd som söks från regionalförvaltningsverket.

Fältverksamhet under översvämningar:

-

-

-

Förberedning av förebyggande bekämpningsåtgärder (issågning, bommar för stöpis m.fl.),
utreder kärnisens och svallisens tjocklek och övriga motsvarade åtgärder före översvämningssituationen för att undvika översvämningar samt att dokumentera förverkligande av
dessa åtgärder.
Utläggande/avlägsnande av isbommar enligt en på förhand uppgjord plan.
Kontakt med de som utför förebyggande bekämpningsåtgärder samt stödåtgärder bl.a.
markering av såglinjen.
Förberedning och genomförande av bekämpningsåtgärder.
Övervakning av fältarbeten vid översvämningar och rapportering till NTM-centralens organisation
för bekämpning av översvämningar (främst till ledningsgruppens telefonnummer under översvämningar).
Dokumentera översvämningsläget i översvämningsdagboken dagligen. Ärenden som skall dokumenteras är bl.a.: mätning av exceptionella vattenstånd och/eller markering i terrängen, utveckling av översvämningsläget i allmänhet, genomförda bekämpningsåtgärder, översvämningsskador samt övriga faktorer i terrängen som har inverkan på översvämningens storlek.

Områdesansvariga och deras vikarier kommer vid behov överens om arbetsfördelning och jourskift. Organisationens sammansättning, kontaktuppgifter och befattningsbeskrivningar granskas, då översvämningen hotar. Samtidigt granskar man de tillstånd som behövs för verksamheten och kommer överens om
att skaffa tillstånd som fattas.

3.

SAMARBETSORGANISATIONER OCH DERAS KONTAKTPERSONER

Organisationen för bekämpning av översvämningar vid NTM-centralen i Södra Österbotten fungerar i nära
samarbete med Österbottens nödcentral samt med Södra Österbottens, Österbottens samt Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk. Övriga centrala samarbetsorgan är bl.a. jord- och
skogsbruksministeriet, Översvämningscentret, Finlands miljöcentral, områdets kommuner, regleringstillståndsinnehavare och de som sköter reglering samt Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk.

4.

FÖRHANDSÅTGÄRDER

I samband med beredskap inför översvämningar är tillräcklig uppföljning av hydrologiska uppgifter och
vattendragsprognoser viktigt. Man fäster speciellt uppmärksamheten på de hydrologiska uppgifterna, när
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det förekommer stöpisflöden, under långvariga regnperioder och när det finns hot av översvämningar som
eventuellt orsakas av snösmältningen på våren. Övervakningen förverkligas genom att följa upp vattendragsprognoser för varje å och väderleksförhållanden med hjälp av det hydrologiska modellsystemet. Vid
behov är man i nära samarbetet med de som sköter vattendragsregleringar och med Finlands miljöcentrals
ansvariga för den hydrologiska övervakningen. Om vattenstånden i vattendragen, snöns vattenvärden,
istjockleken och vid behov utarbetas pressmeddelanden om övriga hydrologiska observationer.
Områdesansvariga inom bekämpningsområdena ser över den utrustning som behövs i samband med
bekämpningen av stöpis- och isproppar och kompletterar den vid behov i enlighet med miljöministeriets
publikation miljöförvaltningens anvisningar 3sv/2006 Arbetarskydd vid bekämpning av is- och stöpisproppar. Ansvarspersonen försäkrar sig om tillgången till sprängämnen och att det vid behov finns en
laddare att tillgå (t.ex. frivilliga brandkåren, entreprenörer). De lagar, förordningar, statsrådsbeslut och
övriga myndighetsbestämmelser och anvisningar som gäller bekämpningen av is - och stöpisproppar finns
i miljöförvaltningens anvisningar som nämns ovan. Vid behov ber man om handräckning för sprängningar
från räddningsmyndigheter och NTM-centralen ger sakkunnig hjälp för att välja sprängningsobjekt. Om det
behövs, ber räddningsmyndigheten om handräckning från försvarsmakten.
NTM-centralens områdesansvariga inom bekämpningsområdena som har ansvar för fältverksamheten
bör redan före akut verksamhet följa upp hur stöpis-, is- och översvämningsläget utvecklas och rapportera
sina observationer till NTM-centralens ledningsgrupp. Innan operativ verksamhet vid översvämningssituationen påbörjas bör ansvarspersonen för den operativa verksamheten kontakta räddningsmyndigheter
och nödcentraler för att förvissa sig om samarbetet.
NTM-centralen i Södra Österbotten arrangerar årligen i mars-april före översvämningsperioden ett diskussionstillfälle angående översvämningar med samarbetsorganisationerna. Till tillfället kallas Österbottens nödcentral, Södra Österbottens och Österbottens samt Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk, räddningsväsendet och beredskapen vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre
Finland samt de centrala kommunerna på översvämningsområdena.

5. ÅTGÄRDER VID ÖVERSVÄMNINGAR
NTM-centralen i Södra Österbotten strävar efter att ha så noggrant som möjligt klart för sig hur översvämningsläget utvecklas och försöker med alla tillgängliga medel utreda hur vädret, vattenstånd och vattenföringar ändras i en snar framtid. Översvämningschefen och andra representanter från ledningsgruppen
ansvarar för den operativa verksamheten inom NTM-centralen i Södra Österbotten. Beslut om eventuell
operativ verksamhet (upplösning av stöpis- och isproppar, sprängningar m.fl.) görs utgående från rapporten som den områdesansvarige inom bekämpningsområdet som ansvarar för fältverksamheten har gett.
På NTM-centralens interna konstituerande palaver besluter man när information om översvämningsläget
påbörjas. Informationen sker huvudsakligen via NTM-centralens informationspersonal och meddelanden
utarbetas i regel både på finska och på svenska. Meddelandena lagras även på NTM-centralens nätskiva.
Utöver de utarbetade meddelandena uppdaterar ledningsgruppen tillsammans med NTM-centralens informationspersonal Twitterkontot @tulvatpohjanmaa. I mån av möjlighet utförs uppdateringar både på
finska och på svenska.
Översvämningscentret samt jord- och skogsbruksministeriet informeras om farliga situationer i anslutning
till översvämningar och dammar samt om utveckling av översvämningssituationer. Översvämningscentrets jourberedskap för översvämningar i vattendrag upprätthåller en lägesbild som baserar sig på realtida
uppgifter och prognoser samt på översvämningsuppgifter av NTM-centralerna och övriga myndigheter och
ytterligare förmedlar informationen direkt till myndigheterna och via LUOVA-systemet. Översvämningscentrets jour vid översvämningar kan kontaktas på det för myndighetsbruk avsedda telefonnumret.
Då väderutsikterna är sådana att bildning av stöpisproppar och islossningen snart är att vänta eller översvämningsläget kan komma att förvärras, ger översvämningschefen order om beredskap till bekämpningsorganisationen. Beredskap innebär att alla personer som hör till bekämpningsorganisationen bör vara an160
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träffbara per telefon och aktionsberedda inom 1-2 timmar, även utanför tjänstetiden. Åtminstone de regionala räddningsverken, Översvämningscentret och jord- och skogsbrukministeriet informeras om beredskapen. Ytterligare publiceras informationen på Twitterkontot @tulvatpohjanmaa.
Avsikten är att dirigera alarmen om översvämningar, stöpisproppar och isdammar på NTM-centralens
verksamhetsområde till den regionala nödcentralen och därifrån förmedlas anmälningar i första hand till
räddningsmyndigheten, som vidare informerar övriga vederbörande myndigheter. De regionala räddningsmyndigheterna ombeds kontrollera svårighetsgraden hos inkomna alarm och själva aktivt följa med hur
läget för isproppar och översvämningar utvecklas. Om läget är hotande och räddningsmyndigheten inte
anser sig kunna klara av situationen ensam och isdammar eventuellt måste sprängas eller behövs andra
bekämpningsåtgärder, anmäls alarmet vidare till ledningsgruppen för översvämningar vid närings -, trafikoch miljöcentralen i Södra Österbotten.
Representanten i NTM-centralens ledningsgrupp fattar under anförande av NTM-centralen beslut om
eventuella sprängningar i vattendrag. NTM-centralen har ansvar för de behövliga bekämpningsåtgärderna
gällande översvämningsbekämpning i statens byggda vattendrag. I övriga vattendrag deltar staten i bekämpningsåtgärderna i mån av möjlighet. Innan isdammen sprängs bör man tillsammans med den regionala räddningsmyndigheten bedöma vilka risker isdammen kan medföra, när den sättar sig i rörelse.
Ytterligare informeras polisen om sprängningar.
Om kontaktpersonerna för närings-, trafik- och miljöcentralens organisation för bekämpning av översvämningar kan inte kontaktas via telefon i angett nummer, bör man försöka kontakta personen en nivå uppåt i
organisationsschemat och ifall de andra inte kontaktas, ringer man till ansvarsområdets direktör. En person som hör till bekämpningsorganisationen ska alltid före frånvaro komma överens med sin förman om
frånvaron och ersättare under frånvaron. Personalen som hör till NTM-centralens bekämpningsorganisation tillkännager betydande flödesobservationer, såsom is- och stöpisproppar, sprängningar, övriga bekämpningsåtgärder samt observerade översvämningsskador t.ex. med ett grupptextmeddelande eller epostmeddelande till de andra som hör till organisationen för bekämpning av översvämningar vid NTMcentralen eller till räddningsverken.
Om översvämningsläget blir kritiskt kan all information från NTM-centralen och räddningsverken koncentreras till nödcentralen. Vid Österbottens nödcentral kan tillsättas en ledningscentral, dit NTM-centralen
skickar för detta uppdrag utnämnda personen.
Räddningsledaren informerar om inledandet av räddningsverksamheten och om ledningsansvaret till de
övriga myndigheter som agerar vid översvämningssituationen. Räddningsmyndigheten tar kontakt med
försvarsmakten för att be om eventuell handräckning.

6.

OBSERVATIONER OCH DOKUMENTATION

De områdesansvariga inom bekämpningsområdena som har ansvar för fältverksamheten följer upp hurdan inverkan förhandsåtgärder som t.ex. issågning har, följa upp de kostnader som bekämpningsåtgärderna medför, observera vattenstånd vid broöppningar och på övriga objekt som anses vara viktiga med
tanke på översvämningen och översvämningshotet. Ytterligare försöker man i mån av möjlighet arrangera
mätning av exceptionellt höga vattenstånd och/eller markering i terrängen för noggrann dokumentation i
senare skedet och göra anteckningar om eventuella stöpis- och isproppar och om de skador som dessa
proppar samt flödesvatten har orsakat. Under flödestoppen karteras skador vid behov genom flygfotografering. Flygspaningar som eventuellt behövs, skall i första hand beställas från Lantmäteriverket. De ovan
nämnda ärendena bör antecknas i översvämningsdagboken. De viktigaste observationerna tillställs dagligen ledningsgruppen och en rapport som utarbetas efter översvämningar skickas till den översvämningsansvariga och översvämningschefen.
Dokumenten som utarbetas vid betydande översvämningssituationer samlas i en årlig översvämningsrapport i elektronisk form av den som är ansvarig för myndighetsverksamheten. Dokument, såsom tidningsurklipp, skannas till elektronisk form.
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Tabell 1. Den utvidgade översvämningsgruppens sammansättning i Lappfjärds ås avrinningsområde.
Ordinarie medlemmar:

Organisation

Liisa Maria Rautio ordf.

NTM-centralen i Södra Österbotten

Esa Koskenniemi

NTM-centralen i Södra Österbotten

Seppo Rinta-Hoiska

Södra Österbottens förbund (Områdesplanering)

Christine Bonn

Österbottens förbund (Enheten för områdesanvändning)

Minna Uusimäki

NTM-centralen i Österbotten (Fiskerigruppen)

Vesa Ristiharju

Storå kommun

Niklas Brandt

Kristinestad

Heikki Rinta-Hoiska

Bötom kommun

Kari Pajuluoma

Södra Österbottens räddningsverk.

Ole Wik
Suppleanter:

Österbottens räddningsverk

Sari Yli-Mannila

NTM-centralen i Södra Österbotten

Leena Rinkineva-Kantola

NTM-centralen i Södra Österbotten

Katriina Peltonen

Södra Österbottens förbund (Områdesplanering)

Jan Wikström

Österbottens förbund (Enheten för områdesanvändning)

Frank Norren

NTM-centralen i Österbotten (Fiskerigruppen)

Jouni Niemi

Storå kommun

Joakim Ingves

Kristinestad

Ahti Malm

Bötom kommun

Keijo Kangastie
Sakkunniga:

Södra Österbottens räddningsverk.

Petter Höglund

NTM-centralen i Södra Österbotten (Enheten för vattenresurser)

Erika Raitalampi

NTM-centralen i Södra Österbotten (Enheten för vattenresurser)

Kim Klemola

NTM-centralen i Södra Österbotten (Enheten för vattenresurser)

Fredrik Nygård

NTM-centralen i Södra Österbotten (Enheten för vattenresurser)

Markus Leppikorpi

NTM-centralen i Österbotten

Fredrik Brännback

Kristinestad

Lisbeth Saxberg-Blomkvist

Kristinestad

Henrik Antfolk

Kristinestad

Timo Rintamäki

Österbottens räddningsverk

Kaj Enqvist

Österbottens räddningsverk

Thomas Åman

Otso Skogstjänster

Nina Jungell

Finlands skogscentral

Göran Ådjers

Finlands skogscentral

Stefan Pellas
Producentorganisationer, skifteslag och näringar:
Matias Ålgars
Olav Lillgäls
Samuli Uusitalo
NTM-centralen i Södra Österbotten
Matti Seppälä
NTM-centralen i Österbotten

Finlands viltcentral, Kust-Österbotten

Kyösti Nousiainen
Natur- och vattenvård samt fiskeområden:
Eeva Kaarina Aaltonen
Teemu Tuovinen
Paavo Rantala
Hannu Kortesniemi
Matti Järviharju
Skogscentralen
Matti Seppälä

NTM-centralen i Österbotten

Österbottens svenska producentförbund r.f.
Lappfjärds skifteslag
MTK Kristinestad
NTM-centralen i Södra Österbotten

Österbottens vattenskyddsförening
Finlands naturskyddsförbund (Österbotten)
Kristinestads-Storås fiskeområde
Storå och Kärjenkoski fiskeområde
Kyro älvs fiskeområde
Skogscentralen
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Kartorna över översvämningshotade områden och översvämningsrisker enligt lagstiftningen om
hantering av översvämningsrisker finns i översvämningskarttjänsten som upprätthålls av Finlands
miljöcentral och NTM-centralerna på adress: http://www.ymparisto.fi/tulvakartat (på finska).
När kartorna tolkas är det skäl att beakta tillförlitligheten och noggrannheten hos ursprungsdata.
Utmaningen i översvämningsavbildningen är att fastslå vattenståndet vid sällsynta, stora översvämningar. Bedömningen av vattenstånden omfattar många osäkerhetsfaktorer, eftersom hydrologiska observationer endast finns från en kort tid. För översvämningsmodellerna behövs utöver
vattenståndsuppgifter även en modell som visar markytans höjd i granskningsområdet. Som höjdmodell har man använt den noggranna höjdmodellen som Lantmäteriverket har framställt med
laserskanning. Markytans höjd som använts i modellerna avviker från t.ex. lägsta höjden på golvytan i en byggnad som finns i ett översvämningshotat område, varför byggnaden nödvändigtvis
inte utsätts för skada, trots att den ligger i ett översvämningsområde. På motsvarande sätt kan
husets källare bli våt, trots att byggnaden inte ligger i ett egentligt översvämningsområde.
Översvämningskartorna grundar sig på bästa möjliga information som var tillgänglig när kartorna
utarbetades. I översvämningskartjänsten kan endast riskobjekt som överlåtits för publicering presenteras, vilket minskar antalet riskobjekt som visas på kartan.
Redigerad av: Elina Latvala, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Pärmbild: Översvämningen i Lappfjärds å hösten 2012, Liisa Maria Rautio, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
Rapporten om karteringen av översvämningsrisker har behandlats i översvämningsgruppen för Lappfjärds
å 2.9.2014
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1. Inledning
Lappfjärds ås avrinningsområde ligger huvudsakligen i Södra
Österbotten och Österbotten (bild 1).
I den preliminära
bedömningen av översvämningsrisker utsågs inte Lappfjärds å
till ett område med betydande översvämningsrisk, men området
i Lappfjärds tätort är ett av övriga områden med
översvämningsrisk
(bild
2).
En
kartläggning
av
översvämningsrisker har gjorts för Lappfjärds å, vilken omfattar
Lappfjärds ås nedre lopp ända till sammanflödet i Bötom och
Bötom ås (Lillåns) nedre lopp på en sträcka av ca 2 kilometer
(ända till påle 20+00). Kartan över översvämningshotade
områden beskriver spridningsområdena för översvämningar
som förekommer med olika stor sannolikhet såsom även
vattendjupet. För Lappfjärds å har dessutom utarbetats kartor
över översvämningsrisker, av vilka framgår skadliga följder som
översvämningarna eventuellt orsakar.
I hela karteringsområdet har man använt den noggranna
höjdmodellen (KM2) som Lantmäteriverket framställt med
laserskanning. Denna kartering av översvämningsrisker
omfattar hela riskområdet i Lappfjärds å (bild 2). Området som
karterats ligger i sin helhet i Kristinestad.
Bild 1. Lappfjärds ås avrinningsområde på Finlands karta.

Bild 2. Det riskkarterade området och det övriga området med översvämningsrisk i Lappfjärds ås avrinningsområd e.
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Denna rapport har gjorts upp av Elina Latvala på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
på basis av karteringen av översvämningsrisker år 2014. Kartorna över översvämningshotade områden
och översvämningsrisker finns i översvämningskarttjänsten på adress: http://www.ymparisto.fi/tulvakartat.

2. Material och metoder
I lagen och förordningen om hantering av översvämningsrisker fastställs minimikraven för en karta över
översvämningsrisker. Kartorna över översvämningsrisker grundar sig på kartorna över
översvämningshotade områden, som beskriver flödesvattnets spridningsområden vid olika återkomsttid
för översvämningar och olika vattendjup. I karteringen över översvämningsrisker utreds vilka eventuella
skadeobjekt som ligger i översvämningsområdet. I riskkartläggningen utreds bl.a. det ungefärliga antalet
invånare som lider av följderna, vilken typ av ekonomisk verksamhet som bedrivs i området, objekt som
är skadliga för miljön och skyddsområden som lider av följderna (Alho m.fl. 2008).
I karteringen av översvämningsrisker i Lappfjärds å har objekten granskats med återkomsttiderna i
kartorna över översvämningshotade områden 1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a och 1/1 000a. Granskningen
av objekten grundar sig på indelningen i ogynnsamma följder enligt 8 § i lagen om hantering av
översvämningsrisker (tabell 1). Kartorna över översvämningshotade områden har också utarbetats för
återkomsttiderna för översvämning MHQ 1/5a och 1/10a, men dessa återkomsttider har inte granskats i
denna rapport. Dessutom har kartorna över översvämningshotade områden gjorts för återkomsttiderna för
genomsnittligt vattenflöde i kustområden MHQ 1/5a, 1/10a, 1/20a, 1/50a, 1/100a, 1/250a och 1/1000a
samt återkomsttiderna för högvattenflöde i kustområden 1/5a, 1/10a, 1/120a, 1/50a och 1/100a. Dessa
specialscenarier har inte heller granskats i denna rapport. Utgångsdata för objekten är både
riksomfattande och lokalt material samt uppgifter av utomstående aktörer och kommuner (tabell 1).
Indikatorerna för skadegruppen som beskriver människornas säkerhet, såsom antalet människor,
svårevakuerade objekt och andra byggnader i riskområdet har granskats utgående från uppgifterna i
byggnads- och lägenhetsregistret som har uppdaterats år 2011. Dessutom har riskobjekten granskats på
grundkartan och med Google Maps Street View.
BLR-materialet som utnyttjades i karteringen är ganska inexakt när det gäller byggnadernas läge. Punkten
som beskriver byggnaden kan vara på fel ställe i förhållande till byggnaden, byggnaden har nödvändigtvis
ingen punkt alls eller så är punkten på en plats där det inte finns några byggnader alla. Vanligtvis har man
dock försökt placera punkten mitt på byggnaden. Detta minskar antalet byggnader som blir våta och via
detta också antalet invånare, eftersom de byggnader dit vattnet når enligt modellen inte automatisk blir
utvalda. Man har försökt granska byggnaderna i hela det riskkarterade området på basis av bakgrundskartan och flygfotografier och i fråga om byggnaderna som blir våta vid alla återkomsttider har man försökt
införa även alla byggnader som blir lite våta i kanterna. Detta visade sig vara en utmaning, eftersom det
fanns skillnader mellan bakgrundkartan och flygfotografierna. Denna noggranna granskning ökar betydligt
antalet byggnader som blir våra, men det kan också anses vara den korrekta bedömningen. Man har
försökt att flytta byggnadspunkterna till de rätta platserna, men trots otaliga korrigeringar kan antalet bostadshus och invånarantalet endast anses vara riktgivande. I VAHTI-materialet finns dessutom brister och
fel, i materialet saknas bl.a. objekt som är i bruk och objekt som har tagits ur bruk kan fortfarande finnas
med i materialet. VAHTI-objekt och BLR-specialobjekt har granskats av kommunen och uppgifterna har
vid behov korrigerats, varför dessa uppgifter kan anses vara tillförlitliga.
Vägnätet i området med översvämningsrisk har erhållits från Trafikverkets datasystem Digiroad och
vägavsnitt som läggs under vatten grundar sig på kartan över översvämningshotade områden.
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Tabell 1. Indelning i ogynnsamma följder enligt 8 § i lagen om hantering av översvämningsrisker och material som
utnyttjats i karteringen.

Indikatorer som används vid bedömningen av hur betydande översvämningsrisken är
Skadegrupp

Indikator

Människors säkerhet

Människor som bor i
översvämningsområdet, objekt
som är svåra att evakuera (bl.a.
sjukhus, hälsovårdscentraler,
åldringshem)

Människors hälsa

Vattentäkter, avloppsreningsverk
och -pumpverk

Ekonomisk
verksamhet som
tryggar samhällets
vitala funktioner

Livsmedels- och
läkemedelsindustri, hamnar,
flygplatser

Kraftverk, elstationer och elnät,
Nödvändighetstjänster dataförbindelser, väg- och
järnvägsnät

Miljön

Miljötillståndspliktiga objekt, farliga
kemikalieanläggningar och
anläggningar som tillverkar
sprängämnen, Naturaområden
enligt vattenramdirektivet och
Natura 2000-områden

Kulturarv

Kulturmiljö och skyddat
byggnadsarv, världsarvsobjekt,
fornminnen, byggnader som är
skyddade i kommunens plan,
bibliotek, arkiv, museer

Material
Byggnads- och lägenhetsregistret
(BLR), kommunen

Registret för
vattentjänstverksinformation
(VELVET), datasystemet för
grundvatten (POVET), datasystemet
för övervakning och belastning
(VAHTI), kommunen
Byggnads- och lägenhetsregistret
(BLR), Övervaknings- och
belastnings-datasystemet (VAHTI),
grundkartan,
kommunen
Byggnads- och lägenhetsregistret
(BLR), Övervaknings- och
belastnings-datasystemet (VAHTI),
Caruna Oy, Anvia, Digiroadmaterialet, terräng-databasens
järnvägar, grundkartan, flygbilder
Datasystemet för övervakning och
belastning (VAHTI),
informationssystemet för markens
tillstånd (MATTI), avstjälpningsplatser
i terrängdatabasen, SEVESOregistret för kemikalieanläggningar,
databasen över Natura 2000områden, kommunen, grundkartan,
flygbilder
Byggnads- och lägenhetsregistret,
RKY-registret över betydande byggda
kulturmiljöer av riksintresse 2009,
fornlämningsregistret,
byggnadsarvsregistret, kommunen
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I denna rapport används för beskrivning av översvämningarnas återkomsttid de termer som nämns i tabell
2:
Tabell 2. Termer som används för att beskriva översvämningarnas återkomsttid.

Beskrivning av översvämningen i
ord
Mycket vanlig översvämning
Vanlig översvämning
Tämligen sällsynt översvämning
Sällsynt översvämning
Mycket sällsynt översvämning

Översvämningens återkomsttid
(annuell sannolikhet)
1/2a (50 %), 1/5a (20 %), 1/10a (10
%)
1/20a (5 %)
1/40a (2,5 %), 1/50a (2 %),
1/60a (1,66 %)
1/80a (1,25 %), 1/100a (1 %)
1/250a (0,4 %), 1/1 000a (0,1 %)

3. Översvämningsriskerna i Lappfjärds å
Det finns knappast alls någon information om översvämningar i Lappfjärds å från tiden före år 1984. I likhet
med andra österbottniska åar inträffade även i Lappfjärds å en omfattande översvämning år 1984. Större
översvämningar än så har prövat Lappfjärds å under de senaste åren när en stor höstöversvämning
inträffade i ån i oktober 2012 och en nästan lika stor våröversvämning i april 2013. Under dessa år uppkom
stora översvämningsskador längs Lappfjärds å när flera bostadshus blev våta. I Lappfjärds ås nedre lopp
har det byggts en vall som skyddar mot översvämningar. Enligt planerna ska vallen skydda mot
översvämningar 1/20a. Vallen har byggts för att i första hand skydda jordbruket.

3.1. Ogynnsamma följder för människors hälsa eller säkerhet
I det riskkarterade området (bild 2) bor enligt byggnads- och lägenhetsregistret (2011) 1 910 invånare. I
denna siffra ingår utöver fast boende även tillfälliga invånare. Invånarantalet beskriver situationen vid karteringstidpunkten när byggnaden eventuellt kan ha varit tom. Jämfört med invånarantalet i det riskkarterade område är andelen invånare som hotas av översvämning vid mera sällsynt översvämning (1/1000a)
26 % av alla invånare i området.
Vid mycket sällsynt och sällsynt översvämning ligger de största invånarkoncentrationerna som hotas av
översvämning längs båda sidorna av ån i Lappfjärds by. Vid tämligen vanlig översvämning ligger invånarkoncentrationerna som hotas av översvämning huvudsakligen på den norra sidan av ån. Vid vanlig översvämning är främst enskilda bostadshus hotade av översvämning. I bild 3 presenteras bostadshusen för
fast boende i översvämningsområdet, vilka vid karteringstidpunkten var bebodda samt antalet fast boende
vid olika återkomsttider för översvämning. I bilden beaktas invallningarna som har gjorts i Lappfjärds ås
nedre lopp, vilka minskar antalet byggnader som blir våta och antalet invånare hotade av en översvämning
1/20a. Enligt BLR bor enligt uppskattning ca 15 invånare i det översvämningsskyddade området. I tabell
3 presenteras antalet invånare som hotas av översvämning vid olika återkomsttider för översvämning.
Tabell 3. Riktgivande anta fast boende och tillfälligt boende som hotas av översvämning i riskområdet längs Lappfjärds å vid olika återkomsttid för översvämningar. (BLR 2011)

Återkomsttid för
översvämning

1/20a

1/50a

1/100a

1/250a

1/ 1 000a

Invånarantal (BLR)

22

68

148

277

491

173

Rapport om k arteringen av översvämningsrisk er

Bilaga 5

I tabell 4 finns samlad information om antalet byggnader skilt för varje byggnadstyp i översvämningsområdet längs Lappfjärds å vid olika återkomsttid för översvämningar. Enligt BLR finns sammanlagt 1 828
byggnader i det riskkarterade området. Enligt BLR har rivna och övergivna hus filtrerats bort ur beräkningarna, men tomma byggnader har medtagits. Vid en mera sällsynt översvämning blir enligt BLR sammanlagt 433 byggnader våta. I riskkartläggningen medräknas bland bostadshusen alla byggnader, vars användningsstatus har beteckningen ”används för fast boende”. I fråga om övriga byggnadstyper har användningsstatus inte särskilt nämnts. Bostadshusen delas in enligt byggnadstyp i egnahemshus och radhus. Till egnahemshusen räknas hus med en bostad och hus med två bostäder räknas som radhus. I
tabellen är en samlingslokal ett förenings- och klubbhus. Övriga byggnader omfattar bastubyggnader, ekonomibyggnader, icke klassificerade byggnader på annat håll samt bostadshus som är tomma eller som
används för annat ändamål än fast boende eller fritidsboende. Bostadshus som används för fritidsboende
eller tillfälligt boende har räknats med som fritidsbostadshus.
De procentuella andelarna översvämningshotade bostads- och jordbruksbyggnader varierar ganska
mycket vid olika återkomsttider för översvämningar. Å andra sidan är fritidsbostadshusens procentuella
andel jämn vid alla återkomsttider för översvämning. I dessa andelar har inte en vanlig översvämning
granskats på grund av översvämningsskyddet. Bostadshusens andel är 25–39 %, jordbruksbyggnadernas
11–16 % och fritidshusens andel 2,1–2,7 % av andelen byggnader som eventuellt blir våta.

Översvämningsområdet

Översvämningsskyddadde området

Tabell 4. Antalet byggnader i översvämnings området per byggnadstyp vid olika återkomsttid för översvämningar. (BLR 2011)
Översvämning 1/20a
Översvämning
1/50a

4

5

28

57

98

169

Egnahemshus
Radhus

4
0

5
0

28
0

54
2

91
6

152
16

Andra bostadsvåningshus

0

0

0

1

1

1

Skolor

0

0

0

0

3

3

Fritidsbostadshus

1

1

3

4

6

11

Jordbruksbyggnader

5

1

18

22

31

47

0

0

0

0

1

2

4

1

12

14

20

34

1

0

6

8

9

10

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

Trafikbyggnader

1

0

5

8

11

21

Affärs- och kontorshus

0

0

1

1

2

3

Industri- och lagerbyggnader

1

0

4

8

8

14

Samlingslokaler

1

0

1

1

1

1

Övriga byggnader

20

4

52

75

119

163

SAMMANLAGT

34

11

113

177

280

433

Byggnadsklass

Bostadshus

Ladugårdar, svinhus, hönshus
o.dyl.
Övriga jord- och skogsbruksbyggnader samt fiskeribyggnader
Växthus
Spannmålstorkar och lager för
spannmålslagring
Byggnader för energiproduktion och samhällsteknik

Översvämning
1/100a

Översvämning
1/250a

Översvämning
1/1 000a
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Bild 3. Byggnader för fast boende i översvämningsområdet vid återkomsttiderna 1/20a, 1/100a och 1/1 000a för
översvämningar. Bilden visar det översvämmade området vid en översvämning 1/100a. Punkternas storlek beskriver
antalet fast boende invånare i byggnaden.(BLR 2011)

Svårevakuerade objekt är specialobjekt som finns bland bebyggelsen såsom åldringshem, sjukhus, skolor
och daghem. Utöver att svårevakuerade objekt blir våta kan det också uppstå problem om de på grund av
avbrutna vägar omringas av översvämningen, varför det bl.a. blir svårare att evakuera objekten. I översvämningsområdet finns tre skolbyggnader som alla blir lite våta i kanten vid en översvämning 1/250a.
Skolbyggnaderna är Axxell Utbildning Ab:s, Lappfjärds folkhögskolas byggnader. Dessutom omges Lappfjärds skola och daghem av översvämningen. Objekt som ligger i översvämningsområdet och objekt som
inringas av översvämningen visas i tabell 5 och bild 6.
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Tabell 5. BLR-specialobjekt som ligger i översvämningsområdet och som inringas av översvämning vid olika återkomsttid för översvämningar. (BLR 2011, Brandt & Wiklund 2014)

Översvämning
1/1 000a
i översväm ningsområdet
inringas av
översvämningen

inringas av
översvämningen

Översvämning
1/250a

inringas av
översvämningen
i översvämningsområdet

Översvämning
1/100a

inringas av
översvämningen
i översvämningsområdet

Översvämning
1/50a

inringas av
översvämningen
i översvämningsområdet

RHR-specialobjekt

i översvämningsområdet

Översvämning
1/20a

Axxell folkhögskola,
byggnad 1

x

x

Axxell folkhögskola,
byggnad 2

x

x

Axxell folkhögskola,
byggnad 3

x

x

Lappfjärds skola
Lappfjärds daghem
SAMMANLAGT

x
0

0

0

1

x
0

1

3

x

x

x

x

2

3

2

3.2. Avbrott i nödvändighetstjänster
Med nödvändighetstjänster avses samhällets infrastruktur och upprätthållande av den. I denna kartering
av översvämningsriskerna har el-, datatrafik-, väg- och järnvägsnätet i översvämningsområdet utretts.
I översvämningsområdet kan gatornas kabelskåp orsaka problem för dataförbindelserna om de blir våta.
Funktionen kan störas redan vid ett vattendjup på 0–0,5 m. I Lappfjärds ås översvämningsområde finns
inga gatukabelskåp (Kankaanpää 2014).
Översvämningarna kan påverka eldistributionen genom att eldistribuerande park- och fastighetstransformatorer samt öppna transformatorer blir våta, varvid eldistributionen förhindras. Parktransformatorerna
kan störas när vattenytan stiger över 0,3 meter, varvid vattnet når upp över transformatorns golvnivå. Det
finns inga tillgängliga höjduppgifter om parktransformatorerna, varför alla transformatorer i översvämningsområdet har räknats med bland de transformatorer som blir våta. I stolptransformatorer ligger transformatorn högt upp i stolpen, vilket betyder att flödesvattnet inte kommer åt att väta ner den. Antalet stolptransformatorer har därför inte karterats. Vid en översvämning 1/1 000a riskerar 3 parktransformatorer,
som betjänar sammanlagt 196 kunder att bli våta. I översvämningsområdet finns dessutom en kraftverksbyggnad, Pärus-Fors, som är ett gammalt kraftverk, som fortfarande är i bruk i liten skala. Perus Byaförening ansvarar för kraftverkets drift. Enligt översvämningskartan blir kraftverksbygganden längs ån våt redan vid en mycket vanlig översvämning, men detta stör dock knappast kraftverkets konstruktioner eller
dess drift. Infrastrukturen som finns i översvämningsområdet presenteras i tabell 6 och bild 6.
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Tabell 6. Infrastrukturen i översvämningsområdet. (BLR 2011, Caruna Oy 2014)
Översvämning
1/20a

Översvämning
1/50a

Översvämning
1/100a

Översvämning
1/250a

Parktransformator
(Kundantal)

0
(0)

1
(36)

1
(36)

1
(36)

3
(196)

Kraftverksbyggnad

1

1

1

1

1

Översvämningshotad
infrastruktur

Översvämning
1/1 000a

Trafiknätet och översvämningshotade vägar
Längs Lappfjärds å stiger vattnet på många ställen så högt att det rinner ut över vägen, varvid det är möjligt
att trafiken bryts av. I tabell 7 presenteras de sammanlagda kilometrarna avbrutna vägar och viktiga hotade
trafikförbindelser vid olika återkomsttid för översvämning. I de sammanlagda kilometrarna medräknas hela
trafiknätet förutom de lätta trafiklederna. Riksväg 8 från Vasa till Björneborg hotar att brytas av vid en
översvämning 1/250a. Vid en översvämning 1/1 000a är vägen av på många ställen, sammanlagt på en
sträcka av 1,9 km. Riksväg 8 var hotad vid höstöversvämningen 2012 och dessutom var flera mindre vägar
av. Genom översvämningsområdet går ingen stamväg. Av de lokalt viktiga regionvägarna bryts regionväg
664 från Honkajoki till Kristinestad av på två ställen. Vid en översvämning 1/250a bryts vägavsnittet Norra
Lappfjärdsvägen av. Vid en översvämning 1/1 000a är vägen av på en sträcka av ca 350 meter. Vid en
översvämning 1/1 000a är Lappfjärdsvägen av på en sträcka av ca tjugo meter. Utöver dessa bryts flera
mindre vägar av. Genom det riskkarterade område går inget järnvägsnät. Vägavbrott kan medföra problem
för räddningsarbetet och för livsmedels- och vattendistribution till hushållen. Vägar och järnvägar som
bryts av vid en översvämning 1/1 000a presenteras i bild 5.
Tabell 7. Sammanlagda vägkilometrar som bryts av och viktiga översvämningshotade trafikförbindelser vid olika
återkomsttider för översvämning (Digiroad 2011)
Viktiga översvämningshotade
trafikförbindelser

Översvämningens återkomsttid

Avbrutna vägar sammanlagt

1/20

1,1 km

1/50

13,5 km

1/100

16,7 km

1/250

20,1 km

Riksväg 8
Regionväg 664 (Norra
Lappfjärdsvägen)

26,9 km

Riksväg 8
Regionväg 664 (Norra
Lappfjärdsvägen)
Regionväg 664 (Lappfjärds vägen)

1/1 000

Trafikverkets översvämningsgrupp har karterat översvämningskänsliga landsvägsobjekt år 2013. Karteringsobjekt var översvämning både i vattendrag, i havet och objekt som svämmar över på grund av bristfälliga trummor, diken och pumpverk. I vägregistret infördes endast väsentliga objekt, dvs. sådana objekt,
där översvämningen är ett verkligt problem och översvämningen utgör en fara för trafiken. Av vägarna i
översvämningsområdet Lappfjärds å har endast förbindelseväg Lillsundsvägen framträtt i karteringen som
en väg känslig för översvämning i vattendrag (bild 5). (Trafikverket 2013).
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Bild 5. Avbrott på vägar vid en översvämning 1/1 000a och översvämningskänsliga vägavsnitt karterade av
Trafikverket. (Digiroad 2011, Trafikverket 2013).

3.3. Avbrott i ekonomisk verksamhet som tryggar samhällets vitala funktioner
Som vitala funktioner klassificeras objekt inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. I det riskkarterade
området i Lappfjärd finns ingen sådan industriell verksamhet som skulle vara livsviktig för samhällsfunktionerna.

3.4. Ogynnsamma följder för miljön
Miljötillståndspliktiga verksamheter som ligger i det översvämningshotade området kan i en översvämningssituation orsaka plötslig förorening av miljön när miljöskadliga ämnen transporteras med flödesvattnet ut i vattendraget och i marken. Uppgifterna om verksamheter har samlats in från från kommunerna. I
översvämningsområdet finns inga IPPC-objekt eller kemikalie- och sprängämnesanläggningar (SEVESO).
I översvämningsområdet finns en livsmedelsindustrianläggning, träförädlingsindustrianläggning och en
bränsledistributionsstation. I tabell 8 presenteras antalet översvämningshotade miljötillståndspliktiga objekt vid olika återkomsttid för översvämning.
Tabell 8. Miljötillståndspliktiga objekt i översvämningsområdet vid olika återkomsttider för översvämning. (Grönholm 2014)
Översväm ning
1/20a

Översväm ning
1/50a

Översväm ning
1/100a

Översväm ning
1/250a

Översvämning
1/1 000a

Livsmedelsindustrianläggning;
potatisförädlingsanläggning
Träförädlingsindustri;
impregneringsanläggning

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

Bränsledistributionsstation

0

0

0

1

1

SAMMANLAGT

0

2

2

3

3

VAHTI-objekt
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Bränsledistributionsstationen längs Lappfjärdsvägen riskerar bli våt vid en översvämning 1/250a. Flödesvattnet sköljer sällan ut bränslen i vattendraget, eftersom bränslecisternerna är slutna och ligger nergrävda
i marken. Bränsle som runnit ut i marken kan dock i små mängder sköljas ut i vattendraget tillsammans
med flödesvattnet. Vid potatisförädlingsanläggningen tvättas och skalas potatis. På fastigheten finns tre
industrianläggningar. Vid impregneringsanläggningen som finns i översvämningsområdet impregnerades
år 2013 200-400 m 3 trävirke.
Vid översvämning kan miljön dessutom förorenas av avloppsvatten som leds ut utanför det riskkarterade
området, bl.a. från bränsledistributionsstationen samt vatten från stenbrott och stenkrossar, vilka kan spridas från diken ut i miljön.

Bild 6. BLR-specialobjekt, VAHTI-objekt samt elnät som ligger i översvämningsområdet 1/1000a. (BLR 2011,Grönholm 2014, Caruna Oy 2014)

Om avloppsreningsverket blir vått kan det uppstå överbelastning i reningsverket eller så stoppas verksamheten helt och hållet, vilket kan leda till att avloppsvatten rinner ut i närmiljön. I tabell 9 presenteras avloppsreningsverken i översvämningsområdet vid olika återkomsttider för översvämning. Områdets avloppsvatten leds till det kommunala avloppsreningsverket på Björnön. Avloppsreningsverket ligger inte i
det riskkarterade området.
Tabell 9. Avloppsrenings verken i översvämningsområdet vid olika återk omsttider för översvämning (Sjöqvist 2014)

AVLOPPSNÄT

Översvämning
1/20a

Översvämning
1/50a

Översvämning
1/100a

Översvämning
1/250a

Översvämning
1/1 000a

Pumpverk för avloppsvatten (antal)

0

1

2

6

9

I översvämningsområdet går också Lappfjärds kommuns gamla avloppsrör, i vilket bl.a. avloppsvattnet
från oljeavskiljaren på bränsledistributionsstationen som ligger utanför det riskkarterade området leds vidare ut i ett dike på det riskkarterade området.
Objekt med förorenad mark (PIMA-objekt) har tagits med om det är uppenbart att byggnaden eller byggnadens gårdsområde blir vått, eftersom det inte för alla objekt finns noggrannare information om verksamheten på objekten, hur verksamheten är förlagd eller eventuellt var det förorenade markområdet ligger på
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fastigheten. I Lappfjärds ås översvämningsområde finns inget markområdet som konstaterats vara förorenat, men i översvämningsområdet finns fyra eventuellt förorenade markområden som är i behov av utredning (tabell 10). Det finns ingen noggrannare information om de eventuella objektens miljökonsekvenser innan det har utretts om områdena eventuellt är förorenade.
I översvämningsområdet finns inga avstjälpningsplatser i drift eller stängda avstjälpningsplatser. I översvämningsområdet finns heller inga grundvattenområden eller vattentäkter. I granskningen beaktas de
vattentäkter, från vilka tas hushållsvatten i genomsnitt 10m 3/dygn eller för över 50 personers behov.
Tabell 10. Eventuellt förorenade markområden i översvämningsområdet som är i behov av utredning. (Datasystemet
för markens tillstånd 2014)
OBJEKT

I översvämningsområdet

Föroreningsgrad

Verksamhetens tillstånd

SÅGVERK

1/20a - 1/1 000a

Utredningsbehov

I drift

SÅGVERK

1/20a – 1/1 000a

Utredningsbehov

I drift

BRÄNSLEDISTRIB UTIO
NS-STATION

1/250a – 1/1 000a

Utredningsbehov

I drift

PRIVAT
BRÄNSLECISTERN

1/1 000a

Utredningsbehov

I drift

Lappfjärds ås huvudfåra hör till Natura 2000-områdena enligt vattenramdirektivet på basis av flodpärlmusslan och det mångsidiga fiskbeståndet. Av Natura 2000-områdena enligt vattenramdirektivet finns
även Lappfjärds ådal i översvämningsområdet. Lappfjärds ådal tillsammans med tre sjöar i närområdet
utgör en värdefull grupp av fågelvatten i Vasa kustregion. Ådeltat är en lång och smal vik som omges av
en vidsträckt zon av vass, säv och starr. Viken är ett mycket viktigt lekområde för havsfisken. I området
finns också en population med 200 individer av en hotad art. Lappfjärds å och ådeltat hör också till UNESCOs internationella vattenskyddsprogram Project Aqua på grund av den fiskeriekonomiskt värdefulla
havsöringsstammen (miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst). Utöver dessa finns i översvämningsområdet ett Natura 2000-objekt, åkeröppningen i Lålby, som är ett av landets viktigaste rast- och matområde för gäss. Området riskerar att bli vått vid en översvämning 1/50a och större.

3.5. Ogynnsamma följder för kulturarvet
Till kulturarvsobjekt har valts byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY), världsarvsobjekt, fornminnen,
skyddat byggnadsarv och objekt som har skyddats i kommunens detaljplan.
I det riskkarterade området finns överhuvudtaget inga världsarvsobjekt, byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY) eller fornminnen. I översvämningsområdet finns heller inga skyddade byggarvsobjekt.
Byggnader i översvämningsområdet som har skyddats i kommunens plan har utretts av delgeneralplanerna för Lappfjärd och Dagmark i Kristinestad. I delgeneralplansområdet i Lappfjärd ligger sammanlagt
13 skyddade byggnadsobjekt i översvämningsområdet, medan det i delgeneralplansområdet i Dagmark
inte finns ett enda skyddat objekt. I plan skyddade byggnadsobjekt i Lappfjärd har presenterats skilt för
varje återkomsttid i tabell 11. Objektet kan omfatta två separata byggnader, men båda blir nödvändigtvis
inte våta även om objektet ligger i översvämningsområdet.
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Tabell 11. I kommunens plan skyddade byggnader i översvämnings området. (Myllyniemi 2014)
BYGGNADSOBJEKT SKYDDAT I
KOMMUNENS PLAN

Översvämning
1/20a

Översvämning
1/50a

Översvämning
1/100a

Översvämning
1/250a

Översvämning
1/1 000a

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

x

-

-

-

-

x

-

-

-

x

x

-

-

-

-

x

-

-

-

-

x

-

-

-

x

x

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IVARSBY (bostadshus år 1912,
bostadshus, 1800-talet, idag
magasin)
NORRHOLM (bostadshus och
lemonadfabrik, 1880-talet,
lemonadfabrik, i dag magasin)
LILLÄNGEN (bostadshus, flyttats i
mitten av 1910-talet)
LANDGÄRDS (bostadshus, slutet av
1930-talet)
ISULS (2 bostadshus, 1800-talet, det
andra idag magasin)
ALLEGRO (folkhögskola, år 1906, i
dag bostadshus)
MANNFOLK (bostadshus, slutet av
1800-talet)
GRANKULLA, ”GAMLA SKOLAN”
(bostadshus, slutet av 1800-talet i
dag undervisningsutrymmen och
internat)
ODINSLUND, folkhögskola
(undervisningsutrymmen och internat,
år 1928-31)
ÖHMAN II (bostadshus år 1915, i dag
fritidsbostad)
ALGRUND I (kvarn år 1930)
UNGDOMSHEMMET, ”LOKALIN”
(ungdomsföreningshus år 1952)
HOLMFORS, kvarn (bostadshus år
1910-1920 och gammal vattenkvarn)

3.6. Markanvändningens fördelning
Markanvändningens fördelning i översvämningsområdet har granskats med Corine 2006-materialet. I tabell 12 visas markanvändningsklassernas arealer i hektar i hela området med betydande översvämningsrisk och vid olika återkomsttider. Av tabellen kan man se att arealen för områden som täcks av översvämning ökar jämnt ju sällsyntare översvämning det är frågan om.
Det riskkarterade området Längs Lappfjärd å är ca 53 km 2. Lite över hälften av det riskkarterade området
är åkermark och andra jordbruksdominerade områden (ca 53 %) (tabell 12 och bild 7). Vid sällsyntare
översvämning ligger ca 91 % av våtmarkerna och de öppna myrarna i hela riskkarterade området under
vatten. Den näst största gruppen är jordbruksområden, av vilka ca 46 % ligger under vatten vid sällsyntare
översvämning.
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Tabell 12. Markanvändningens fördelning i hektar i det riskkarterade området i Lappfjärd. (Corine 2006)

Översväm
ning
1/20a

Översvä
mning
1/50a

Översvä
mning
1/100a

Översvä
mning
1/250a

Översvä
mning
1/1 000a

Riskkarterade
området (ha)

Bebyggda områden

42

67

91

122

174

668

Jordbruksområden

858

977

1 052

1 154

1 304

2 819

Skogsområden

119

154

179

209

249

1 676

Våtmarker och öppna
myrar

100

106

108

110

115

127

SAMMANLAGT (ha)

1 119

1 304

1 430

1 595

1 842

5 290

Markanvändningsklass

Bild 7. Markanvändningens fördelning i det riskkarterade området i Lappfjärd. (CORINE 2006)
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1. Inledning
Med hantering av översvämningsrisker avses en
åtgärdshelhet som syftar till att bedöma och
minska översvämningsrisker och förhindra eller
förebygga ogynnsamma följder av översvämningar. Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) och för-ordningen om
hantering
av
översvämningsrisker
(SRf
659/2010) måste kartor över översvämningshotade områden och över översvämningsrisk samt
en plan för hantering av översvämningsriskerna
som omfattar hela avrinningsområdet utarbetas
för områden med betydande översvämningsrisk.
Lappfjärds tätort har identifierats som ett översvämningsrisk-område och kommer sannolikt att
anges som ett område med betydande översvämningsrisk för planeringsperioden 20212027.

I lagen om bedömning av miljökonsekvenserna
av myndigheters planer och program (200/2005)
samt i den kompletterande förordningen (SRf
347/2005) föreskrivs bedömningen av miljökonsekvenserna av planer och program. Enligt dessa
bestämmelser ska en miljörapport i enlighet med
bestämmelserna beredas i samband med beredningen av en plan eller ett program. I miljörapporten ska utredas de betydande miljökonsekvenser
som genomförandet av planen och de undersökta alternativen kan antas ha. Miljörapporten
läggs fram som en del av planen för hantering av
översvämningsriskerna. Miljörapporten är samtidigt ett sammandrag av planen för hantering av
översvämningsriskerna och dess centrala innehåll.

2. Det centrala innehållet i planen för hantering av översvämningsriskerna
Under åren 2013-2015 utarbetades en plan för
hantering av översvämningsriskerna för
Lappfjärds ås avrinningsområde. I planen
presenteras en preliminär bedömning av
översvämningsriskerna, kartor över översvämningshotade områden och över översvämningsrisk, bedömning av översvämningsskadorna, målen för hanteringen av
översvämningsriskerna och åtgärder för att

förhindra och minska översvämningsriskerna.
I riskhanteringsplanen presenteras även de
berörda parternas och medborgarnas deltagande och hörande under planeringen. Planen för hanteringen av översvämningsrisker
har beretts i samarbete med översvämningsarbetsgruppen för Lappfjärds ås avrinningsområde och NTM-centralen i Södra Österbotten.

2.1 Översvämningskartor
För områden med betydande översvämningsrisk
utarbetas kartor som visar utbredningsområdet
för översvämningar med olika sannolikhet (kartor
över översvämningshotade områden) samt kartor
som visar eventuella ogynnsamma följder av

dessa (kartor över översvämningsrisker). Översvämningskarttjänsten som omfattar hela landet
finns på webbadressen
www.ymparisto.fi/tulvakartat. I bild 1 visas kartan
över översvämningsrisker i Lappfjärds tätortsområde där det finns risk för översvämning.

Översvämningens återkomstintervall

Tiden för återkomstintervall betyder den genomsnittliga längden på intervallet för att en översvämning
av en viss omfattning återkommer. Översvämningarna förekommer dock inte regelbundet. En översvämning som inträffar statistiskt t.ex. en gång per 250 år (1/250 a) betyder att översvämningen sannolikt upplevs fyra gånger under tusen år. Årlig sannolikhet för förekomsten av en översvämning av denna
storleksordning är 0,4 %.
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Bild 1. Detaljerad k arta över översvämningsrisk er i Lappfjärds tätortsområde där det finns risk för översvämning som
återk ommer en gång per hundra år. Alla k artor över översvämningsrisk er som gäller området finns på www.ympa-

risto.fi/tulvakartat.

2.2 Målen för hanteringen av översvämningsriskerna
Genom hanteringen av översvämningsrisker eftersträvas att minska sannolikheten för översvämningar, förebygga och lindra ogynnsamma
följder av översvämningar och att främja beredskapen för översvämningar. Dessutom är eftersträvan att de ogynnsamma följder som uppstår i
avrinningsområdet på grund av översvämningar
från vattendraget som helhet betraktade ska bli

så små som möjligt. Vid planeringen av hanteringen av översvämningsrisker har även vattendragsspecifika mål fastställts med avseende på
människans hälsa, säkerhet, nödvändighetstjänster, miljön och kulturarvet. I tabell 1 presenteras målen för hanteringen av översvämningsrisker för Lappfjärds å.

Tabell 1. Målen för hanteringen av översvämningsrisk er för Lappfjärds å och en besk rivning av risk objek ten
Skadegrupp

MÄNNISKORS
HÄLSA OCH
SÄKERHET

Mål
Fast bosättning på området som täcks av
flödesvatten vid en sällsynt översvämning
(1/100 a) är skyddad mot översvämningar
eller man har förberett sig inför översvämningar så att människors hälsa och säkerhet
inte riskeras
Det ligger inga svårevakuerade objekt på
området som täcks av flödesvatten vid en
mycket sällsynt översvämning (1/250 a) eller objekten är skyddade och evakueringsförbindelser säkrade

Nuvarande riskobjekt i Lappfjärds tätort

På området som täcks av flödesvatten vid en sällsynt översvämning (1/100 a) finns 177 bostadshus.

Vid en mycket sällsynt översvämning (1/250 a) i Lappfjärds
översvämningskarterade område riskerar tre skolbyggnader
att översvämmas. Dessa tillhör Axxell Utbildning Ab och
Lappfjärds folkhögskola. Lappfjärds skola och daghem, som
ägs av kommunen, omringas också av en sådan översvämning.
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Mål
Det finns inga vattentäkter inom översvämningsområdet och risken för förorening av
hushållsvatten är liten

Nuvarande riskobjekt i Lappfjärds tätort

El-, värme- och vattendistributionen blir inte
avbruten vid en mycket sällsynt översvämning (1/250 a)

Vid en mycket sällsynt översvämning (1/250 a) i Lappfjärds
översvämningskarterade område riskerar en parktransformator och Perus vattenkraftverk att översvämmas.

Viktiga trafikförbindelser blir inte avbrutna
vid en mycket sällsynt översvämning (1/250
a)

Längs Lappfjärds å stiger vattnet på många ställen så högt
att det flödar ut på vägen, varvid avbrott i trafiken är mycket
sannolika. Vid en mycket sällsynt översvämning (1/250 a) är
den totala längden på de vägar som blockeras cirka 20 kilometer. Översväm ningen hotar riksväg 8 och regionväg 664
(Norra Lappfjärdsvägen).

MILJÖ

En mycket sällsynt översvämning (1/250 a)
orsakar inte sådan skada för miljön som inte
kan återställas

Vid en översvämning med ett återkomstintervall på 1/250 år
riskerar bränsledistributionsstationen vid Lappfjärdsvägen
att översvämmas. I översvämningsområdet riskerar dessutom två andra miljötillståndspliktiga objekt att översvämmas:
en potatisförädlingsanläggning och en träimpregneringsanläggning. I översvämningsområdet finns även flera pumpstationer för avloppsvatten.

KULTURARV

En mycket sällsynt översvämning (1/250 a)
orsakar inte oersättliga ogynnsamma följder
för kulturarvet

På översvämningsområdet i Lappfjärds delgeneralplan finns
sammanlagt 13 skyddade byggnadsobjekt.

NÖDVÄNDIGHETS-TJÄNSTER

Inga vattentäkter hotas av översvämning.

2.3 Åtgärder för hanteringen av översvämningsrisker
Åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisker grupperas i åtgärder som minskar översvämningsrisken, åtgärder för över-svämningsskydd, beredskapsåtgärder, verksam-het i översvämningssituationer samt åtgärder efter översvämning.

Översvämningsarbetsgruppen för Lappfjärds ås
avrinningsområde har valt ett alternativ för fortsatt planering som innefattar de nedan presenterade åtgärderna. Ett sammandrag av åtgärderna
och instanserna som ansvarar för åtgärderna
presenteras i tabell 2. Urvalsförfarandet beskrivs
närmare i kapitel 7.



Metoder för hantering av översvämningsrisker som används och effektivisering av dem,
inklusive bl.a. planering av markanvändning och styrning av placeringen, invånarnas egen beredskap mot översvämningar, åtgärder för bekämpning av översvämning och temporära skyddskonstruktioner.



Kvarhållning av vattnet i avrinningsområdet med små åtgärder (minst 250 ha), inklusive
t.ex. uppdämningsområden för översvämningsvatten, översvämningsavsatser och -ängar,
grund- och rördammar i dikningsprojekt, återställning av myrarnas vattenhushållning, hantering
av dagvatten och motsvarande åtgärder.



Andra åtgärder i vattendraget, såsom avlägsnande av uppdämmande sandanhopningar och
bäverdammar, ställvis avlägsnande av trädbestånd på stranden som försvårar islossningen, förbättring av vattenflödet i Villamo damm samt anläggande av spridningsområde för flödesvatten
i Lappfjärds åmynning och breddning av fåran som leder mot åmynningen.



Skydd av objekt i Lappfjärds tätort med hjälp av vallar och andra konstruktioner minst till
en nivå som motsvarar en översvämning med återkomstintervallet 1/50 a.



Användning av invallningsområdena i Lappfjärds ås nedre lopp som lager för översvämningsvatten och återställning av översvämningströsklar.



Rensning av Lappfjärds å nedanför riksväg 8 så att vattenståndet blir 30 cm lägre än i dag
vid en översvämning med återkomstintervallet 1/100 a.
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Tabell 2. Åtgärder för hantering av översvämningsrisk er presenterade av översvämningsarbetsgruppen för Lappfjärds ås avrinningsområde
Åtgärder som m inskar översväm ningsrisken
Åtgärdsgrupper

Åtgärd

Ansvarig instans/finansiär

1.1 Angivande av översvämningsområden i planer
1. Planering av markanvändningen

2. Hydrologisk uppföljning
och utveckling av modelleringen

1.2 Beaktande av de lägsta bygghöjderna i general- och detaljplaner samt i byggnadsordningar

4. Kvarhållande av vattnet i
avrinningsområdet med små
åtgärder

Kommunerna

1.3 Beaktande av de krav som översvämningar ställer på
kommunaltekniken i detaljplaner och byggnadsordningar

Kommunerna och de som genomför projekt

2.1 Utveckling och förbättring av översvämningsprognosernas
och mätningarnas tillförlitlighet

Finlands miljöcentral och NTM-centralen

3.1 Utveckling av översvämningskarteringen
3. Översvämningskartering

Österbottens och Södra Österbottens
förbund, kommunerna.

3.2 Mer ingående kartering av de objekt som kan skadas på
översvämningsriskområdena

Översvämningscentret och NTM-centralen
Kommunerna och NTM-centralen

4.1 Effektivare planering och ibruktagande av objekt som lämpar sig för kvarhållande av avrinningsvatten

Verksamhetsutövarna, bl.a. jord- och
skogsbruksidkarna och kommunerna

4.2 Kartering av objekt som lämpar sig för kvarhållande av avrinningsvatten

Eventuellt pilotprojekt, NTM-centralen
och Finlands miljöcentral

4.3 Genomförande av åtgärder i anslutning till kvarhållande
av avrinningsvatten och utveckling av stödsystem för dessa

Verksamhetsutövarna, bl.a. jord- och
skogsbruksidkarna och ministerierna
(stöd)

4.4 Kvarhållande av avrinningsvatten i skogsområden främjas
med mångsidiga metoder, bl.a. med hjälp av lagstiftning

Ministerierna

Åtgärder för översväm ningsskydd
Åtgärdsgrupper

5. Skydd av objekt som kan
skadas i Lappfjärds områden med översvämningsrisk

6 Rensning av Lappfjärds ås
nedre lopp

7. Ändringar i konstruktioner
i invallningsområdena i
Lappfjärds ås nedre lopp

8. Övriga åtgärder för översvämningsskydd:

Åtgärd
5.1 Skydd av objekt som kan skadas i området mellan Lappfjärds tätort och Perus mot en översvämning med ett återkomstintervall på 1/50 år
5.2 Underhåll av vallar och andra konstruktioner

Ansvarig instans/finansiär
Översvämningsområdets fastighetsägare och staden Kristinestad
Fastighetsägarna, invallningsområdenas
vattenståndsregleringsbolag och kommunerna som äger vallarna

6.1 Rensning av Lappfjärds å nedanför riksväg 8 genom underhållsrensning och andra mindre rensningar (tillståndsbehandling och eventuellt genomförande)

Staden Kristinestad, EU-finansiering och
eventuellt bidrag från NTM-centralen

6.2 Planering och tillståndsbehandling av nödvändiga tilläggsrensningar och andra åtgärder

Staden Kristinestad, den eventuella planeringsarbetsgruppen och eventuellt bidrag från NTM-centralen

6.3 Eventuellt genomförande av nödvändiga tilläggsrensningar
och andra tilläggsåtgärder

Staden Kristinestad och eventuellt bidrag från NTM-centralen

7.1 Återställning av översvämningströsklar till tillståndsenlig
nivå (på invallningsområdena i åns nedre del)

Invallningsföretaget längs Lappfjärds ås
nedre lopp, Österbottens räddningsverk
(i nödsituationer)

7.2 Omplanering av användning och funktion för invallningsområdena i det nedre loppet, tillståndsbehandling och eventuellt genomförande av ändringen

Invallningsföretaget längs Lappfjärds ås
nedre lopp, NTM-centralen och staden
Kristinestad

8.1 Avlägsnande av sandanhopningar och sandöar i Lappfjärds ås avrinningsområde (planer, utredningar, tillståndsbehandling och eventuellt genomförande)

Kommunerna i avrinningsområdet samt
markägarna och vattenståndsregleringsbolagen

8.2 Avlägsnande av trädbestånd på stranden och bäverdammar som utgör översvämningsrisk (granskning av alternativ,
planer, tillståndsbehandling och eventuellt genomförande)

Markägarna

8.3 Genomförande av åtgärderna i enlighet med generalplanen för Villamo dammområde (tillståndsbehandling och eventuellt genomförande)

NTM-centralen och markägaren

8.4 Breddning av fåran i Lappfjärds åmynning, planering av
byggandet av en översvämningsfåra och liknande åtgärder,
granskning av alternativ, tillståndsbehandling och eventuellt
genomförande
8.5 Förnyande av Nybro och förbättring av flödeskapaciteten

Staden Kristinestad

NTM-centralen
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8.6 Skötsel av dammarna i Sandgrund, Holmfors och Perus
enligt tillståndsvillkoren
8.7 Utredning av möjligheterna att bilda en vattenrättslig sammanslutning för skötseln av Lappfjärds å
8.8 Beaktande av områdets särdrag i nationella forskningsprojekt

Dammägarna
Staden Kristinestad
NTM-centralen, landskapsförbunden,
kommunerna och nationella instanser

Beredskapsåtgärder
Åtgärdsgrupper

9. Översvämningsprognoser
och förhandsinformation

10. Översvämningsvarningar, räddningsplaner och
kommunala beredskapsplaner samt övningar i bekämpning av översvämningar

Åtgärd

Ansvarig instans/finansiär

9.1 Utveckling av förhandsinformationen om översvämningar
och översvämningsprognoserna riktade till medborgare

NTM-centralen, Översvämningscentret,
räddningsverken, kommunerna och det
regionala projektet

9.2 Förbättring av dokumentationen av hur översvämningsläget utvecklas, t.ex. med viltkameror

NTM-centralen och staden Kristinestad

10.1 Utveckling av varningssystemet för översvämningar i
Lappfjärds ås avrinningsområde

NTM-centralen, Finlands miljöcentral,
jord- och skogsbruksministeriet och det
regionala projektet

10.2 Ordnande av å- och älvspecifika övningar inför en storolycka på områden med betydande översvämningsrisk i Österbotten och Södra Österbotten

RFV i Västra och Inre Finland, räddningsverken och NTM-centralen

10.3 Uppgörande och uppdatering av en beredskapsplan för
översvämningar i Kristinestad

Staden Kristinestad

11. Egen beredskap

11.1 Beredskap inför en översvämning bland aktörerna i översvämningsriskområdena
11.2 Uppgörande av en personlig beredskapsplan för översvämningar

12. Förebyggande åtgärder
för bekämpning av översvämningar

12.1 Utveckling av en lätt issåg nationellt

13. Materialanskaffning på
förhand

13.1 Utredning om skydd av specialobjekt med hjälp av tillfälliga översvämningsbarriärer i kommunerna inom översvämningskänsliga områden
13.2 Anskaffning av flyttbara översvämningsbarriärer

Fastighetsägarna och andra lokala aktörer
Fastighetsägarna och andra lokala aktörer
Finlands miljöcentral, NTM-centralen
Kommunerna i översvämningskänsliga
områden och räddningsverken.
Räddningsverken

Verksam het vid översväm ning
Åtgärdsgrupper

14. Bild av översvämningsläget och information

15. Tillfälliga och fastighetsspecifika skyddsåtgärder
och pumpning
16. Evakuering

Åtgärd

Ansvarig instans/finansiär

14.1 Upprätthållande av situationsbilden och myndighetssamarbetet samt samarbetsmöten

NTM-centralen, räddningsverken, kommunerna, Översvämningscentret och
RFV i Västra och Inre Finland

14.2 Resurser för information om en översvämning och effektivisering av informationen under en översvämning

NTM-centralen, räddningsverken, kommunerna och Översvämningscentret

14.3 Överenskommelse om kostnadsfördelningen för förhandsbekämpning av översvämningar och bekämpning under
översvämningar

Kristinestad, Österbottens räddningsverk, NTM-centralen i Södra Österbotten

15.1 Övning i att göra tillfälliga skydd

Räddningsverken, kommunerna, frivilliga
aktörer och fastighetsägarna

16.1 Tryggande av tillräckliga resurser som behövs för en evakuering
Åtgärder i efterhand

Räddningsverken, kommunerna, försvarsmakten och frivilliga aktörer

Åtgärdsgrupper

Åtgärd

17. Krishjälp och främjande
av frivilligverksamheten

17.1 Upprätthållande och utveckling av tjänster som erbjuder
krishjälp
17.2 Gemensam övning av åtgärder efter översvämningar i
samarbete mellan den frivilliga räddningstjänsten, byföreningar
eller annan frivilligverksamhet samt myndigheterna

Kommunerna och de aktörer som erbjuder krishjälp

18.1 Utveckling av informationen om åtgärderna och återställningen efter översvämningen
19.1 Bevarande av de fastställda vattenstånden (1/50 år) som
berättigar till ersättning så att de inte ändras under planeringsperioden
20.1 Utredning och handlingsplan om reningsåtgärderna efter
översvämningar
20.2 Uppdaterad plan över tillfälliga skyddslokaler för specialobjekt i översvämningsriskområdet vid en översvämning

Översvämningscentret, NTM-centralen,
kommunerna och räddningsverken

18. Information om åtgärder
i efterhand
19. Bedömning av de faktiska översvämningsskadorna och skadeersättning
20. Städning, återuppbyggnad och omplacering av
verksamheter efter en översvämning

20.3 Broschyr om åtgärder efter översvämning

Ansvarig instans/finansiär

Frivilligorganisationerna, kommunerna
och räddningsverken

Översvämningscentret
Översvämningscentret, kommunerna
och räddningsverken
Kommunerna
NTM-centralen
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3. Beredning av hanteringsplanen
För det myndighetssamarbete som beredningen
av riskhanteringsplanerna kräver tillsattes en
översvämningsarbetsgrupp för Lappfjärds ås
avrinningsområde. Översvämningsarbetsgruppen behandlar utredningarna som gjorts för planen, fastställer målen för hanteringen av översvämningsriskerna och godkänner planen för
hantering av översvämningsriskerna.
Beredningen av planen för hantering av översvämningsriskerna på Lappfjärds ås avrinningsområde ansvaras av NTM-centralen i Södra Österbotten tillsammans med översvämningsarbetsgruppen för Lappfjärds ås avrinningsområde.
Södra Österbottens och Österbottens förbund,
NTM-centralerna och räddningsverken samt
kommunerna Storå och Bötom och staden Kristinestad finns representerade i översvämningsarbetsgruppen. De olika faserna i planeringen av
hanteringen av översvämningar presenteras i bild
2.
De olika faserna i planeringen av hanteringen av
översvämningsriskerna behandlas i samarbetsgruppen för vattenvården och vid möten för delegationen och arbetsgruppen för Lappfjärds åTjöck å. För utredningen av intressentgruppernas
åsikter ordnades fyra s.k. workshopar för den "utvidgade översvämnings-arbetsgruppen" till vilken
kallades utöver översvämningsarbetsgruppen
medlemmarna i arbetsgruppen för Lappfjärds åTjöck å och representanter för viktigaste intressegrupperna. I de viktigaste intressent-grupperna
ingår bl.a. intresseorganisationer inom näringslivet, ägare av vattenområden, samt naturskydds, vattenskydds-, fiskeri- och andra föreningar.

Andra intressenter har erbjudits en möjlighet att
framföra sina åsikter i samband med två offentliga höranden




hörande om preliminära bedömningen av
översvämningsriskerna och förslaget till
områden med betydande översvämningsrisk 1.4–30.6.2011
hörandet om förslaget till planen för hantering av översvämningsriskerna i Lappfjärds ås avrinningsområde 27.4.2015–
29.5.2015

Meddelanden om beredningen av riskhanteringsplanen har publicerats och beskrivits på Twitterkontot (@tulvatpohjanmaa) som tillhör NTM-centralen i Södra Österbotten. Beredningen av hanteringsplanen har varit möjligt att följa på översvämningsarbetsgruppens
webbsidor
www.miljo.fi\oversvamningsgrupper > Lappfjärds
ås arbetsgrupp för översvämningar.
Under hörandet om den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna år 2011 inlämnades ingen respons som gäller Lappfjärds å.
Detta innebär att ingen intressegrupp anförde att
Lappfjärds å borde anges som område med betydande översvämningsrisk.
Vid hörandet år 2015 inkom utlåtanden gällande
dels planeringsprocessen på allmän nivå och
dels åtgärdsförslagen på mer detaljerad nivå. Av
åtgärdsförslagen var det rensningar i Lappfjärds
å och åtgärder för kvarhållande av vatten på avrinningsområdet som gav mest kommentarer.
Planen kompletterades med några åtgärder på
basis av kommentarerna. Dessutom kompletterades planens text om bl.a. värdefulla landskapsområden och markanvändning.
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Prelim inär bedöm ning av översväm ningsriskerna, förslag till om råden
m ed betydande
översvämningsrisk

Hörande i om råden
m ed betydande
översvämningsrisk
1.4–30.6

Angivande av områden m ed betydande
översvämningsrisk
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2012

2013

2014

Tillsättandet av en
översväm ningsarbetsgrupp

Fastställande av
m ålen för hanteringen av översväm nings-riskerna
Bedöm ning av åtgärderna

2015
Översvämningsarbetsgruppen godkänner förslaget
till riskhanteringsplan och m iljörapporten

Hörande om förslaget till plan för
hantering av översväm ningriskerna
27.4.–29.5.2015

Utredning av intressentgruppernas synpunkter

Uppgörande av kartor över översvämningshotade om råden och översväm ningsrisker

Granskning av
riskhanteringsplanen

Bild 2. Tidsschema för planeringen av hanteringen av översvämningsrisk er under 2011–2015.

4. Nuvarande tillstånd för Lappfjärds ås avrinningsområde och förekomst av
översvämningar
4.1 Beskrivning av avrinningsområde
Lappfjärds ås avrinningsområde ligger i landskapen Södra Österbotten och Österbotten och
det sträcker sig till områden inom sex kommuner.
De viktigaste av dessa är Storå, Kristinestad och
Bötom. Lappfjärds område med översvämningsrisk ligger i sin helhet i Kristinestad (bild 3).
Lappfjärds ås huvudfåra är 75 km lång och har en
fallhöjd på 160 m. Avrinningsområdets yta är
1.098 km 2 och dess sjöprocent är endast 0,2 %.
De största sjöarna i avrinningsområdet, Haapajärvi (52 ha) och Kangasjärvi (47 ha) är belägna i
avrinningsområdets källområden på Storå kommuns område. Åns största sidogren är Kärjenjoki,
som kallas för Siironjoki i det övre loppet och för
Lillån i det nedre loppet. Andra betydande biflöden är Bötom å, Metsäjoki och Heikkilänjoki.
Lappfjärds å skiljer sig från de övriga åarna i Österbotten och Södra Österbotten i fråga om höjdförhållandena, vattenflödet, organismerna och
floran. Landskapet i Lappfjärd ås avrinningsområde är kuperat och flera av biflödena är slingrande hela vägen, dvs. meandrande. Inom avrinningsområdet finns flera grundvattenområden

och därför är vattenföringen och vattenkvaliteten
jämnare än i de andra närliggande vattendragen.
Jämfört med övriga avrinningsområden i Österbotten finns det mycket skog (ca 75 %) och
mindre mängd åker (ca 13 %) på Lappfjärd ås avrinningsområde. Åkerområdena är klart koncentrerade kring ådalarna. De bebyggda områdena
inom avrinningsområdet finns till största delen
längs ån och vid de större tätorterna såsom
Storå, Bötom och Lappfjärd.
Lappfjärd ås avrinningsområde är på grund av
det fiskeriekonomiskt värdefulla havsörings-beståndet ett av vattenskyddsobjekten inom UNESCO:s internationella Project Aqua-program. På
grund av flodpärlmusslan och havsöringen ingår
hela Lappfjärd ås huvudfåra och bifåran Heikkilänjoki med sidogrenar i Natura 2000-områden
i enlighet med ramdirektivet för vatten. Övriga Natura 2000-områden enligt ramdirektivet för vatten
är Kristinestads skärgård, Lappfjärd ås våtmarker, Lauhavuori och Haapakeidas.
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På avrinningsområdet finns flera vattentäkter,
varav de flesta är belägna inom staden Kristinestads område.
Kulturlandskapet i Storå ådal är ett nationellt värdefullt landskapsområde. Regionalt värdefulla
landskapsområden är Storå kulturlandskap i
Lappfjärd och kulturlandskapet i Korsbäck.

Bild 3. Lappfjärds ås avrinningsområde samt området
med identifierad översvämningsrisk och Lappfjärds ås
Natura-områden.

4.2 Översvämningar vid Lappfjärds å
Översvämningar orsakade av Lappfjärds å har inträffat ett flertal år. Sällsynta översvämningar har
inträffat åtminstone på våren 1965, 1984 och
2013 samt på hösten 2012. Översvämningar har
inte enbart uppstått av stora vårflöden som snösmältningen har orsakat, utan även av störtregn
och isproppar. Isproppar är vanliga i avrinningsområdet på våren, bl.a. i Villamo, Vanhakylä,
Dagsmark, Perus samt i Lappfjärds tätort och nedanför riksväg 8.

Flödet är vanligtvis störst på våren under snösmältning. Problemet förutom de stora flödena är
den branta vårflödestoppen, som delvis är en
följd av effektiv skogs- och åkerdikning, samt att
det finns få sjöar i avrinningsområdet och att sjöarna är belägna i källområden.

4.3 Genomförda översvämningsskyddsåtgärder
I Lappfjärds ås avrinningsområde har översvämningsskyddsarbeten genomförts sedan början av
1900-talet. I vattendragen har följande åtgärder
för bekämpning av översvämningar genomförts:
 Rensningar i Lappfjärds ås övre lopp och
nedre lopp på 1920-talet, och i Siironjoki
på 1950-talet.



Byggande av två invallningsområden och
rensning av åns nedre lopp i samband
med vattenståndsregleringen av Lappfjärds ås nedre lopp på 1970-talet.
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Justering av höjden på vallarna och ytterligare rensningar i nedre loppet på 1980-talet.
Restaurering av vattenleder i åmynningen
2010-2015.
Byggande av översvämningsvallar i Lappfjärds tätort (påbörjat år 2014).
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De lokala vattenståndsregleringsbolagen ansvarar för de gamla rensningarna, medan staden
Kristinestad ansvarar för restaureringen av
åmynningen och byggandet av översvämningsvallar.

5. Riskhanteringsplanen i förhållande till andra planer och program
5.1 Planering av områdesanvändning
I områdesplaneringssystemet ingår de riksomfattande målen för områdesanvändningen, landskapsplanerna samt general- och detaljplanerna
som utarbetas av kommunerna samt byggnadsordningar.
Enligt de riksomfattande målen ska man inom
områdesanvändningen ta hänsyn till de översvämningshotade områden som anges i myndigheternas redogörelser och försöka förebygga
översvämningsrisker. Vid planeringen av områdesanvändningen ska nybyggande inte placeras
i områden med översvämningsrisk. Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen ska
man i general- och detaljplanläggningen dessutom bereda sig på ökande stormar, störtregn och
översvämningar i tätorter. I byggnadsordningen
kan utfärdas föreskrifter om lägsta bygghöjden
samt förutsättningar för byggande på ett område
med översvämningsrisk.
Landskapstrategin består av landskapsöversikten och -programmet, vilka är centrala medel för
att kunna uppnå de mål som har ställts upp för
hanteringen av översvämningsrisker. Utgående

från Södra Österbottens landskapsprogram
2014-2017 (www.epliitto.fi > Suunnitelmat ja
ohjelmat) är det viktigt att ta bekämpning av översvämningsrisken i beaktande samt att främja
egen beredskap för översvämningar. I Österbottens landskapsstrategi 2014-2017 (www.obotnia.fi > Regionutveckling > Programarbete >
Landskapsstrategi) linjeras att man på bästa sätt
kan förbereda sig för översvämningar genom att
ta dem i beaktande i markanvändningen och
styra nybyggande bort från de översvämningskänsliga områdena. De viktigaste målen i Österbotten landskapsstrategi är att öka alla aktörers
kunskap om översvämningar och deras egen beredskap för översvämningar. Syftet är dessutom
att hanteringen av översvämningsrisker planeras
systematiskt och att man strävar efter att minska
översvämningsskador.
Även andra regionala program som utarbetats för
andra branscher har beröringspunkter med hanteringen av översvämningsrisker. Dessa är bland
annat programmet för utveckling av landsbygden
samt de regionala skogsprogrammen.

5.2 Beredskap för klimatförändring och bekämpning av översvämningar
EU:s anpassningsstrategi publicerades 2013.
Den nationella strategin för anpassning till klimatförändring 2022 reformerades 2014. Målet är att
förstärka och öka anpassningsförmågan till klimatförändringen i Finland. Utgångspunkten för
verkställandet av anpassningsstrategin är att anpassningen ska ingå som en genomgående
aspekt i den sedvanliga planeringen, verksamheten och uppföljningen inom olika branscher.
År 2013 inledde staden Kristinestad ett EU-projekt där man söker efter åtgärder för att minska
översvämningsriskerna i stadens område. Projektet omfattar bl.a. rensningar i Tjöck ås nedre
lopp (genomfördes 2014), en restaureringsplan
för Härkmerifjärden (fick tillstånd år 2015), underhållsrensning av Lappfjärds ås nedre lopp (under
arbete år 2015) och tilläggsrensningar i åns

nedre lopp (tillståndsbehandling år 2015) samt
planering och genomförande av översvämningsvallar i Lappfjärds tätort. Vallarna började byggas
2014.
I Villamo-området i Lappfjärds ås övre lopp startade man 2013 ett projekt med målet att minska
översvämningsrisken i området och att ta bort ett
hinder som har stor betydelse för fiskens vandring. Med utgångspunkt i projektets översiktsplan
(2013) valde man för den fortsatta planeringen ett
alternativ där fiskens stigning förbi dammen tryggas genom att anlägga trösklar i fåran. Översvämningssituationen underlättas genom att en
översvämningsfåra byggs bredvid den nuvarande betongkanalen och genom att bron nedanför byggs om. Ansökan om tillstånd ska lämnas in
till Regionförvaltningsverket under år 2015.
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5.3 Vatten- och miljöskydd
Det internationella samarbetet påverkar vattenskyddet och vattenvården i Finland. Finland har
gränsvattenöverenskommelser med Ryssland,
Sverige och Norge. Syftet med konventionen om
skydd av Östersjöområdets marina miljö
(HELCOM 1992) är att stoppa föroreningen i Östersjön. EU:s ramdirektiv för vatten och direktiv
om en marin strategi har satts i nationell verkställighet genom lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004).
Syftet med vattenvårdsförvaltningen är att
skydda, förbättra och iståndsätta yt- och grundvatten på så sätt att deras tillstånd inte försämras
och att deras tillstånd är minst bra. De viktigaste
målen för Lappfjärds ås avrinningsområde fastställs i förvaltningsplanen för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets vattenförvaltningsom råde. Åtgärderna för att uppnå målen presenteras
i åtgärdsprogrammet för vattenvården för Lappfjärds å-Tjöck å (miljo.fi/vattenvard/SodraOsterbottenOsterbottenMellerstaOsterbotten). Vattendragens ekologiska status inom Lappfjärds ås
område varierar från måttlig till hög. Den ekologiska statusen försämras särskilt genom belastning av näringsämnen, surhet och ändringar som
gjorts i åns struktur. Uppdateringen av vattenförvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet för

2016–2021 sker samtidigt som beredningen av
planen för hantering av översvämningsriskerna.
Havsöringsbeståndet i Lappfjärds å är nationellt
värdefullt eftersom det är ett av Finlands fem
kvarvarande ursprungliga öringsbestånd som
fortplantar sig naturligt. Området ingår också i ett
internationellt vattenskyddsprogram (Project
Aqua).
Finland har förbundit sig till flera fördrag som gäller naturens mångfald samt skydd av djur, växter
och livsmiljöer. Inom naturskyddsområden säkerställs artmångfalden och mångfalden av naturtyper. En del av skyddsområdena ingår i nätverket
Natura 2000 som tryggar den biologiska mångfalden i naturen.
Hela Lappfjärds ås huvudfåra och bifåran Heikkilänjoki med sidoflöden ingår i Natura 2000-programmet eftersom bl.a. flodpärlmussla och havsöring lever här. I Natura 2000-programmet ingår
också Lappfjärds våtmarker kring mynningsområdet med sina värdefulla fågelvatten och lekområden för fisk. På Lappfjärds ås avrinningsområde finns dessutom Lauhanvuori nationalpark
och artrika myrområdena kring Lauhanvuori och
Haapakeidas som alla ingår i Natura 2000-programmet.

5.4 Beaktande av miljömålen i riskhanteringsplanen
Vatten- och miljöskydd
Målen för vatten- och miljövård har beaktats i planeringen genom att använda följande bedömningskriterier vid bedömningen av åtgärderna:
 Åtgärdernas effekter på vattnens tillstånd
 Åtgärdernas effekter på fiskbeståndet
 Åtgärdernas effekter på naturskydd/skyddsområden
Vid valet och bedömningen av åtgärder som ska
granskas strävade man efter att prioritera sådana
åtgärder som har en positiv inverkan på vattenstatus och som inte orsakar betydande skada på
vattenstatus. Flera åtgärder som presenteras i
planen för hantering av översvämningsriskerna
främjar uppnåendet av målen för vattenvården
genom att minska belastningen på vattendragen
och öka vattnets uppehållstid inom avrinningsområdet. Muddring av Lappfjärds ås nedre lopp orsakar en tillfällig grumling av vattendragen och
kan tillfälligt påverka fiskbeståndet. Påverkan kan
minskas genom att undvika att muddra vid högt

flöde eller vid tidpunkten för fiskens vandring.
Rensningar och mindre åtgärder i vattendraget, t
ex. avlägsnande av sandhopar, bäverdammar
och minskning av trädbestånd skapar förändrade
livsmiljöer för djurpopulationerna i området. Vid
avlägsnande av bäverdammar ska fredningstiderna beaktas. Likaså ska fåglarnas häckningstider beaktas då strandvegetationen röjs.
Områdesanvändning
Planerna för hantering av översvämningsriskerna
och planerna för användning av områdena innehåller gemensamma mål. Markanvändnings- och
bygglagen erbjuder ett stort urval av möjligheter
för att utveckla hanteringen av översvämningsriskerna.
Bekämpning av översvämningar och anpassning till klimatförändring
Vid planeringen av översvämningsriskerna har
klimatförändringens påverkan på förekomsten av
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översvämningar beaktas. Även om översvämningarna förutspås minska i många delar av Finland då snömängden och våröversvämningarna
minskar, har som grund för planeringen använts
översvämningar som är av minst nuvarande storlek. Detta beror på osäkerhetsfaktorerna i anslutning till klimatförändringen och på förändringens

långsamma och eventuellt icke-lineära utveckling. Dessutom ökar extrema väderförhållanden
till följd av klimatförändringen vilket gör det ännu
svårare att förutspå översvämningar.

6. Aktuell utveckling om planen inte förverkligas (ALT 0)
Enligt de nuvarande bedömningarna börjar översvämningsskador uppstå inom Lappfjärds ås avrinningsområde när översvämningens återkomstintervall överstiger 1/20 år. Vatten flödar till invallningsområdet vid mycket sällsynta översvämningar.

eftersom höjdskillnaderna på annat identifierat
område med översvämningsrisk är små och uppgifterna om höjderna som ligger som grund för
uppskattningarna är inte helt tillförlitliga. I samband med höjderna beaktas endast markhöjden
och inte byggnadernas golvhöjder.

Invånarantalet inom området som identifierats
som annat område med översvämningsrisk, är
totalt cirka 490 vid en mycket sällsynt översvämning (återkomstintervall på i genomsnitt en gång
per 1.000 år). Majoriteten av dessa invånare bor
i Lappfjärds centrum. Enligt karteringen av översvämningsrisker hotas 177 bostadsbyggnader i
Lappfjärdsområdet av översvämningsrisk vid en
sällsynt översvämning (1/100 år). Riksväg 8 och
regionväg 664 är hotade vid mycket sällsynt översvämning (1/250 år).

Antalet invånare i kommunerna i Lappfjärds ås
avrinningsområde uppskattas minska fram till
2025 med cirka 6 %. Bosättningen kommer
också i framtiden att i första hand koncentreras till
områden nära städerna och tätorterna och till åns
strandområden. Den mest betydande översvämningsrisken gäller sannolikt tätorterna längs åfåran och de tättbebyggda områdena. Kommunsammanslagningar kan ändra bosättningens
tyngdpunkt på längre sikt.

Mer information om området med översvämningsrisk i Lappfjärds ås avrinningsområde presenteras i rapporten om kartering av översvämningsrisker som kan fås på Lappfjärds ås vattendragområdes
översvämningsarbetsgrupps
webbsidor: www.miljo.fi/oversvamningsgrupper >
Lappfjärds ås arbetsgrupp för översvämningar.
I tabell 3 presenteras en uppskattning av översvämningsskador vid olika översvämningssituationer för det översvämningskarterade området i
Lappfjärds å. I utvärderingarna ingår osäkerheter

Klimatförändringen påverkar vattentillgångarna,
den övriga miljön och samhället på många olika
sätt. Särskilt väntas en ökning av extremt väder.
Enligt prognoserna kommer vattenföringen i
Lappfjärds å under vårens översvämningar att
minska och nå sin maximala nivå tidigare än nu.
Däremot kommer de översvämningar som regnen förorsakar på hösten, men även under andra
årstider, att bli mer omfattande. Regnmängderna
kan till och med förorsaka en vattenföring som är
högre än den som råder under våröversvämningarna.

Tabell 3. Uppsk attningar av sk adorna inom Lappfjärds ås område med identifierad översvämningsrisk vid översvämningar med olik a återk omstintervall och invånarantalet inom området. Osäk erhetsfak torn vid sk adebedömningen beror på att grundhöjden för byggnaderna på översvämningsområdet är ok änd. (Källa: SYKE 2015)
Årlig sannolikhet för en översvämning (%) och återkomstintervall i genomsnitt

Uppskattade skador totalt, milj. €
(byggnadernas grundhöjd mellan 0,3–0,5
m)
Uppskattat invånarantal i
översvämningsområdet

5%

2%

1%

0,4 %

0,1 %

1/20 a

1/50 a

1/100 a

1/250 a

1/1 000 a

0,23

1,89

3,64

7,07

16,44

22

68

148

277

491
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7. Alternativ granskade genom multikriterieanalys
Vid planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna i Lappfjärds å utnyttjades multikriterieanalys för en systematisk utvärdering av åtgärderna och för att samla intressegruppernas
synpunkter. Granskningen av åtgärder skedde
vid fyra workshopar med intressegrupper. Översvämningsarbetsgruppen för Lappfjärds ås avrinningsområde och arbetsgruppen för Lappfjärds
å-Tjöck å samt medlemmarna i de viktigaste intressegrupperna deltog.
Multikriterieanalysen genomfördes i tre steg:
1) identifiering av åtgärder som främjar målen för hanteringen av översvämningsriskerna,
2) utvärdering av effekten av enskilda åtgärder och
3) bildning och utvärdering av alternativa åtgärdskombinationer.

Effekterna och genomförbarheten av åtgärderna
bedömdes i förhållande till faktorerna på bild 4.
Vid utvärderingen utnyttjades existerande utredningar och expertutlåtanden.
I multikriterieanalysen granskades åtgärderna
som presenteras i tabell 4. Multikriterieanalysen
resulterade i att översvämningsarbetsgruppen
beslöt att avlägsna en del av åtgärderna ur den
fortsatta planeringen för hanteringen av översvämningsrisker för perioden 2016–2021. Motiveringen var bl.a. liten nytta, höga kostnader eller
att åtgärderna strider mot målen för vattenvården
och anpassningen till klimatförändringen. Av åtgärderna som valdes för fortsatt planering bildades fem åtgärdskombinationer. Åtgärdskombinationerna formades så att de innefattade åtgärderna är tekniskt och juridiskt genomförbara, deras acceptans är relativt hög och att åtgärderna
inte strider mot målen för vattenvård.

BEDÖMNING AV ÅTGÄRDERNA FÖR HANTERING AV ÖVERSVÄMNINGSRISKERNA

MINSKNING AV
SKADOR VID
OLIKA ÖVERSVÄM-NINGAR

OMRÅDEN
MED
BETY DANDE
ÖVERSVÄMNINGSRISK

ÖVRIGA OMRÅDEN MED
ÖVERSVÄMNINGSRISK

NATURKONSEKVENSER

SOCIOEKONOMISKA
KONSEKVENSER

GENOM-FÖRBARHET

RISKER

Vattnets
tillstånd

Jordbruk

Teknisk

Godtag-barhet

Naturens
biologiska
mångfald

Vattenkraft

Finansiell

Uppnående
av fördelar

Fisk-beståndet

Sociala
konsekvenser

Juridisk

Oväntade
nackdelar

KOSTNADER

TID

1/50 år

1/100 år

1/250 år

Övriga
naturkonsekvenser

Bild 4. Bedömningsk riterier som användes i multik riterieanalysen (SYKE och NTM-centralen i Södra Österbotten
2013).
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De granskade alternativen är:
ALT 1. Ändring i användningen av invallningsområden;
ALT 2. Mindre rensningar;
ALT 3. Rensning (30 cm) Perus-åmynningen
ALT 4. Mindre rensningar och ändring i användningen av invallningsområden;
ALT 5. Rensning (100 cm) Perus-åmynningen

Utgående från granskningen av alternativen har översvämnings-arbetsgruppen
för Lappfjärds å valt att presentera kombinationsalternativet ALT 4 som plan för
hantering av översvämningsrisker. I alternativet ingår åtgärderna som presenteras i kapitel
2.3.

I alla alternativ ingår de nuvarande åtgärderna
och deras effektivisering samt en ökad kapacitet
för kvarhållning av vatten i avrinningsområdet.

Tabell 4. Preliminära åtgärder för hantering av översvämningsrisk er invid Lappfjärds å och deras utvärdering.
Åtgärd

Med i den fortsatta planeringen

Ytterligare information

Nuvarande åtgärder och effektivisering av dem

Ja

Med i alla granskade alternativ. Presenteras i
riskhanteringsplanen.

Kvarhållande av vattnet i avrinningsområdet på 250
ha

Ja

Med i alla granskade alternativ. Presenteras i
riskhanteringsplanen.

Skydd av bostadshus och specialobjekt i områden
med översvämningsrisk med hjälp av vallar eller
andra konstruktioner (till nivån 1/50 år)

Ja

Med i alla granskade alternativ. Presenteras i
riskhanteringsplanen.

Användning av invallningsområdena i Lappfjärds
nedre lopp som lager för översvämningsvatten och
återställning av översvämningströsklar

Ja

Presenteras i riskhanteringsplanen.

Avlägsnande av sandanhopningar/sandöar i vattendraget

Ja

Presenteras i riskhanteringsplanen tillsammans
med andra åtgärder i vattendraget.

Rensning av Lappfjärds å nedanför riksväg 8 (mål 30
cm lägre vid nivån 1/100 år)

Ja

Presenteras i riskhanteringsplanen.

Rensning av Lappfjärds å (åmynningen–Perus, mål
30 cm lägre vid nivån 1/100 år)

Ja

Presenteras i riskhanteringsplanen.

Rensning av Lappfjärds å (åmynningen–Perus, mål
100 cm lägre vid nivån 1/100 år)

Nej

Åtgärden är ytterst dyr och strider mot målen för
naturskyddet.

Tilläggsutredningar om anläggande av ett spridningsområde för flödesvatten i Lappfjärds åmynning samt
breddning av åmynningsfåran, sänkning av åbrinkarna och gallring av trädbestånd i strandområdet.

Ja

Presenteras i riskhanteringsplanen tillsammans
med andra åtgärder i vattendraget.

Förbättring av Villamos och andra små dammars flödeskapacitet

Ja

Presenteras i riskhanteringsplanen tillsammans
med andra åtgärder i vattendraget.

Minskning av trädbestånd på stranden och avlägsnande av bäverdammar

Ja

Presenteras i riskhanteringsplanen tillsammans
med andra åtgärder i vattendraget.

Nej

Dålig godtagbarhet. Åtgärden är dyr. Kan strida
mot målen för naturskyddet.

Byggandet av en ny översvämningsfåra/reservrutt
mellan Perus och Lappfjärds åmynning

8. Miljökonsekvenser vid genomförande av riskhanteringsplan
8.1 Bedömning av effekterna på minskningen av översvämningsskador
De nuvarande åtgärderna för hantering av
översvämningsrisker och effektivisering av
dem räcker inte till vid sällsynta översvämningar.

Behovet av effektivisering gäller främst anskaffning av tillfälliga skyddskonstruktioner och egen
beredskap, kommunikation, information och frivilligverksamhet.
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Fördelarna för översvämningsskyddet genom
kvarhållande av vatten i avrinningsområdet
bygger på lagring av vattnet på avrinningsområdet och således på en utjämning av flödestopparna i hela avrinningsområdet. Små åtgärder såsom våtmarker, översvämningsängar
och styrning av skogsdikningar uppvisar betydande fördelar för översvämningsskyddet först
när det finns hundratals eller tusentals sådana
områden. Lokalt kan åtgärderna dock ha en
större betydelse.
Fördelarna med andra åtgärder i vattendraget,
såsom avlägsnande av uppdämmande sandanhopningar, förbättring av flödet i Villamo
damm, anläggande av spridningsområde för
flödesvatten i Lappfjärds åmynning och
breddning av fåran är att risken för isproppar
minskar samt att översvämningsskadorna minskar.

Bilaga 7.

och andra konstruktioner är att skydda byggnader vid en översvämning med återkomstintervallet en gång per 50 år.
Användning av invallningsområdena i Lappfjärds ås nedre lopp som lager för översvämningsvatten och återställning av översvämningströsklar har effekt på minskningen av översvämningsskador då vattenståndet ovanför invallningsområdet sänks och vattenföringen minskar uppskattningsvis med 25 m 3/s per 2,5 dygn.
Invallningsområdet används endast vid sällsynta
översvämningar. Åtgärden är genomförbar om
området planeras och genomförs på ett bra sätt.
Effekterna av muddring av Lappfjärds å nedanför riksväg 8 så att vattenståndet blir 30 cm
lägre än idag vid en sällsynt översvämning
(1/100a) gäller främst översvämning av vattendraget, medan effekterna på bildning av isproppar är betydligt mindre.

Avsikten med skydd av bostadshus och specialobjekt i Lappfjärds tätort med hjälp av vallar
Bedömning av effekterna av de presenterade åtgärderna för minskningen av översvämningsskador
Om alla överenskomna åtgärder som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker invid
Lappfjärds å genomförs borde det inte uppstå betydande skada på bostadsbyggnader inom området med
översvämningsrisk vid en tämligen sällsynt eller sällsynt översvämning. Eventuella skador uppkommer vid
en mycket sällsynt översvämning (1/250 a). Nyttoområdet för åtgärderna är Lappfjärds tätortsområde med
översvämningsrisk. Nyttan av kvarhållningen av vatten i avrinningsområdet samt effektivering av åtgärderna för hantering av de nuvarande översvämningsriskerna riktar sig till hela avrinningsområdet. Avlägsnande av bäverdammar och åtgärderna i Villamo-området inverkar i första hand på översvämningsriskerna
i Storå kommuns område.

8.2 Uppskattning av naturkonsekvenser
De mest betydande naturkonsekvenserna som
orsakas av de nuvarande åtgärderna för hantering av översvämningsrisker är från sprängning
av isproppar, vilket kan medföra att yngelproduktion av vandringsfiskar skadas kortvarigt.
Ökningen av kapaciteten för kvarhållande av
vatten i avrinningsområdet har en betydande
positiv effekt på vattenvården. Konstruktionerna
för kvarhållning av vatten minskar belastningen
på vattendraget. Genom kvarhållning av flödesvatten i skogs- och våtmarksområden kan även
livsmiljöer som främjar den biologiska mångfalden skapas.

damm, anläggande av spridningsområde för
flödesvatten i Lappfjärds åmynning och
breddning av fåran är att åtgärderna skapar förändrade livsmiljöer för djurpopulationerna i området. Å andra sidan möjliggör exempelvis åtgärderna i Villamo fiskens vandring till yngelproduktionsområden i åns övre lopp.
Effekten av skydd av bostadshus och specialobjekt i områden med översvämningsrisk
med hjälp av vallar och andra konstruktioner
på naturen beror på hur vallarna placeras och anläggs. Eventuell skadlig inverkan på naturen
torde vara tillfällig.

Riskerna med andra åtgärder i vattendraget,
såsom avlägsnande av uppdämmande sandanhopningar, förbättring av flödet i Villamo
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Användningen av invallningsområdena i
Lappfjärds ås nedre lopp som lager för översvämningsvatten och återställning av översvämningströsklar har en varierande effekt på
naturen. Åtgärden innebär att näringsämnen och
fasta partiklar spolas bort från invallningsområdet
då det används. Dessutom kan åtgärden vara tillfälligt skadlig för fiskbeståndet om fisk hamnar på
invallningsområdet. Däremot kan det bildas en
tillfällig fågelvåtmark.

Bilaga 7.

Muddringen av Lappfjärds å nedanför riksväg
8 så att vattenståndet blir 30 cm lägre än idag
vid en sällsynt översvämning (1/100a) orsakar
en tillfällig grumling av vattendragen. Muddringen
påverkar dessutom lokalt bottenfaunan och fiskarnas livsmiljöer.

Bedömning av kombinationseffekterna av de presenterade åtgärderna för naturvärdena
Effektivisering av åtgärderna som används i nuläget har relativt små skadliga naturkonsekvenser. Ökningen av kapaciteten för kvarhållning av vatten inom avrinningsområdet kan beroende på omfattningen
av genomförandet ha betydande positiva naturkonsekvenser. Andra åtgärder såsom avlägsnande av uppdämmande sandahopningar mm, skydd av objekt i Lappfjärds tätort med vallar samt användningen av
invallningsområdet för lagring av flödesvatten bedöms inte orsaka långsiktiga negativa naturkonsekvenser. Negativa miljökonsekvenser är främst kopplade till rensningen av Lappfjärds å som hör till Natura
2000. Anläggande av spridningsområde för flödesvatten i Lappfjärds åmynning och breddning av fåran
som leder mot åmynningen kan leda till negativa effekter på naturvärdena i åmynningens Natura-område.

8.3 Bedömning av sociala och ekonomiska konsekvenser
Genom de nuvarande åtgärderna för hantering av översvämningsrisker kan säkerheten
för invånarna inom området med översvämningsrisk och samhällsfunktionernas upprätthållande
vid exceptionella översvämningar förbättras. En
effektivisering av åtgärderna har inga betydande
negativa konsekvenser. Effektivisering av planeringen av markanvändning kan delvis begränsa
bebyggelse på översvämningsområden.
Ökningen av kapaciteten för kvarhållning av
vatten i avrinningsområdet gör landskapet
mångsidigare inom åtgärdsområdet. Särskilt de
större våtmarkerna kan göra rekreationsmöjligheterna inom närområdet mångsidigare. Åtgärden kan dock i viss mån minska jordbrukets åkerareal.
Andra åtgärder i vattendraget, såsom avlägsnande av uppdämmande sandanhopningar,
förbättring av flödet i Villamo damm, anläggande av spridningsområde för flödesvatten i
Lappfjärds åmynning och breddning av fåran
bedöms inte ha någon större socioekonomisk betydelse. Avlägsnande av sandanhopningar kan
ha en liten positiv effekt på landskapsbilden.
Skydd av objekt i Lappfjärds tätort har vissa
socioekonomiska effekter. Skydden förbättrar invånarnas säkerhet och skyddar fastigheterna

från att bli våta. Beroende på vilket skydd som
används kan konstruktionen av skydd orsaka lokala förändringar i landskapet och användningen
av gårdsområden. Tillfälliga översvämningsskydd ger kortvariga effekter. Effekterna av översvämningsvallar som byggs av jord är permanenta.
Användningen av invallningsområdena i
Lappfjärds ås nedre lopp som lager för översvämningsvatten och återställning av översvämningströsklar leder till tillfälliga skador på
jordbruksmark och eventuellt fastigheter då området används. Skadan på jordbruket är som
störst om man tvingas släppa ut vatten på åkrarna under skördeperioden. Avsikten är att området används som lager för översvämningsvatten som en sista utväg vid översvämningssituationer.
Muddringen av Lappfjärds å nedanför riksväg
8 så att vattenståndet blir 30 cm lägre än idag
vid en sällsynt översvämning (1/100a) bidrar
till att skydda både bostadshus och jordbruksmarken. Åtgärden borde inte leda till större negativ inverkan på landskapet, om muddermassorna
avlägsnas från området.
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Bedömning av sociala och ekonomiska konsekvenser för de presenterade åtgärderna
De presenterade åtgärderna leder efter förverkligande till en betydande nytta för invånarna i Lappfjärds ås
tätortsområde med översvämningsrisk. Negativa sociala effekter (bl.a. störningar i landskapsbilden) bedöms särskilt bero på det permanenta lokala skyddet för bostadsbyggnader och eventuella objekt som
kan skadas. Muddringen av Lappfjärds å kan ha negativ inverkan på landskapet. För jordbruket invid invallningsområdena längs Lappfjärds ås nedre lopp innebär lagringen av flödesvatten på invallningsområdet en klar skada ifall området används under skördeperioden.
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9. Åtgärder för att förebygga och lindra negativa konsekvenser
Miljöperspektiven beaktas så bra som möjligt redan vid planeringen av åtgärderna. I samband
med åtgärderna och projektvalen gynnas åtgärder som orsakar så få skador som möjligt på miljön. I samband med bedömningen av åtgärderna
för hanteringen av översvämningsrisker utelämnades ur den fortsatta granskningen åtgärder
som är särskilt ogynnsamma för vattenvården.

I tabell 5 granskas de förutspådda negativa konsekvenserna för åtgärderna som valdes för fortsatt planering och metoder för att förebygga och
lindra dessa.

Tabell 5. Eventuella sk ador till följd av åtgärder för hantering av översvämningsrisk er invid Lappfjärds å och metoder
för att förebygga och lindra dessa
Åtgärd

Eventuella nackdelar

Åtgärder för att förebygga de negativa konsekvenserna

Nuvarande åtgärder för
hantering av översvämningsriskerna och effektivisering av dem

Negativa konsekvenser för vattenmiljön och Naturavärdena till
följd av sprängning av isproppar

Minimering av negativa konsekvenser planeras från fall
till fall.

Ökning av kapaciteten för
kvarhållning av vatten i avrinningsområdet

Vattenskador i närliggande skog
och annan mark

Beaktande av eventuella skador i samband med åtgärdsplaneringen.

Andra åtgärder i vattendraget, såsom avlägsnande
av uppdämmande sandanhopningar, förbättring av
flödet i Villamo damm, anläggande av spridningsområde för flödesvatten i
Lappfjärds åmynning och
breddning av fåran

Negativa konsekvenser i Naturaområdet

Beaktande av eventuella skador i samband med åtgärdsplaneringen. Arbetena bör inte utföras under perioder då fisken leker. Också bäverns fredningstid och
fåglars häckningsperioder bör beaktas.

Skydd av objekt med vallar
och murar i Lappfjärds
tätort

Landskapskonsekvenser av objektspecifika konstruktioner för
översvämningsskydd

Vallarna kan ersättas med tillfälliga översvämningsbarriärer eller anpassas så att de passar in i den existerande terrängen. Det är också möjligt att bygga en lägre
vall som vid behov höjs med hjälp av spontväggar eller
plankor.

Användningen av invallningsområdena i Lappfjärds nedre lopp som lager för översvämningsvatten och återställning av
översvämningströsklar

Skador på jordbruksmark och fastigheter

Eventuella skador beaktas i samband med åtgärdsplaneringen. Åtgärden tas i bruk endast i nödfall.

Muddringen av Lappfjärds
å nedanför riksväg 8 så att
vattenståndet blir 30 cm
lägre än idag vid en sällsynt översvämning
(1/100a)

Negativa konsekvenser för vattenmiljön och Naturavärdena till
följd av muddring

Negativa konsekvens er och lindrande av dem utreds vid
noggrannare planering.
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10. Uppföljning av riskhanteringsplanen och osäkerhetsfaktorer
NTM-centralen i Södra Österbotten har huvudansvaret för uppföljning av verkställandet av planen
för hantering av översvämningsriskerna. Målet är
dessutom att översvämningsarbetsgruppen för
Lappfjärds ås avrinningsområde ska sammanträda 1–2 gånger per år för uppföljning av hur åtgärderna framskrider under planeringsperioden
2016-2021.

För uppföljningen av genomförandet av åtgärderna används mätarna som presenteras i tabell
6. Resultaten av uppföljningen rapporteras i samband med uppdateringen av riskhanteringsplanen.

Tabell 6. Uppföljning av verk ställandet av åtgärderna för hanteringen av översvämningsrisk erna invid Lappfjärds å
Åtgärdsgrupp
ÅTGÄRDER
SOM MINSKAR ÖVERSVÄMNINGSRISK

Mätare
Antalet planer och byggnadsordningar som beaktar översvämningsområden och lägsta
bygghöjder/uppfyller villkoren
Problem med översvämningsprognosernas tillförlitlighet
Genomförda åtgärder (karteringar, utredningar, objekt)
Genomförda åtgärder (plan, tillståndsansökan, genomförande)

ÅTGÄRDER FÖR ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

Faktiska kostnader
Antal skyddade riskobjekt
Genomförda åtgärder (information, övning, plan, utredning)

BEREDSKAPSÅTGÄRDER
VERKSAMHET I ÖVERSVÄMNINS-SITUATIONER

Mängd material som skaffats för översvämningsskydd
Antal samarbetsmöten och övningar, resurser

Genomförda åtgärder (plan, övning, genomförande)

ÅTGÄRDER I EFTERHAND

Antal som erbjuder en tjänst

10.1 Osäkerhetsfaktorer vid bedömning
Planen för hantering av översvämningsriskerna
är generell med avseende på presentationen av
miljökonsekvenser, eftersom antalet åtgärder,
exakt vilket område åtgärden gäller, vem som genomför åtgärden och på vilket sätt inte anges för
alla åtgärder. Syftet med bedömningen av åtgärderna är att identifiera de mest centrala och betydande konsekvenserna och att beskriva omfattningen av skillnaden mellan alternativen. Konsekvenserna beskrivs i en situation då åtgärderna

genomförs i den planerade omfattningen. På
grund av att planen är generell ingår osäkerhetsfaktorer i bedömningen och presentationen av
konsekvenser. Osäkerhetsfaktorer ingår även i
genomförandet av åtgärderna. Den mest betydande osäkerhetsfaktorn är tillgången till resurser. Tillförlitligheten hos konsekvensbedömningen samt antaganden och osäkerheter i samband med bedömningarna anges i tabell 7.

Tabell 7. Utvärdering av tillförlitligheten hos k onsek vensbedömningen samt osäk erhetsfak torer i samband med bedömningen.
Bedömningskriterium
Antaganden och osäkerhetsfaktorer för bedömningen
MINSKNING AV
I översvämningsprognoserna och översvämningskarteringen ingår osäkerhet. I
ÖVERSVÄMNINGSSKAbedömningarna av översvämningsskadorna ingår även osäkerhet, eftersom till exDOR
empel byggnadernas grundhöjd inte är känd.
NATURKONSEKV ENS ER
Konsekvenserna är relativt välkända på basis av tidigare projekt.
SOCIOEKONOMISKA
Konsekvenserna är relativt välkända på basis av tidigare projekt.
KONSEKVENSER
Bedömningen av åtgärdernas juridiska och finansiella genomförbarhet är i många
GENOMFÖRBARHET
fall osäker.
RISKER
Genomförandet av åtgärderna beror främst på resurser och beviljande av tillstånd.
Kostnaderna för åtgärderna anges i storleksordning och i kostnaderna beaktas
KOSTNADER
endast byggkostnader. Vid bedömningen beaktas inte planeringskostnaderna eller kostnaderna för åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna.
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11. Sammandrag
I Lappfjärds tätortsområde har ett område med
översvämningsrisk identifierats. Betydande
översvämningsskador uppstod i området på
hösten 2012 och våren 2013. För detta område har utarbetas kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker
samt en plan för hantering av översvämningsrisker som täcker hela Lappfjärds ås avrinningsområde. NTM-centralen i Södra Österbotten har tillsammans med översvämningsarbetsgruppen för Lappfjärds ås avrinningsområde och andra berörda parter ansvarat för
planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna i området.
Utöver översvämningar som orsakas av snösmältningen på våren, uppstår översvämningsproblem i Lappfjärds å pga. störtregn och
isproppar.
Vid planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna granskades alternativa sätt att
förebygga och minska översvämningsskador.
De centrala åtgärderna för hanteringen av
översvämningsrisker under perioden 20162021 är effektivisering av de nuvarande metoderna för hanteringen av översvämningsrisker, ökning av kapaciteten för kvarhållning av
vatten i avrinningsområdet, avlägsnande av
uppdämmande sandanhopningar inklusive

andra åtgärder i vattendraget och skydd av objekt i Lappfjärds tätort med vallar. Dessutom
föreslås användning av invallningsområdena i
Lappfjärds ås nedre lopp som lagringsområde
för flödesvatten och en muddring av Lappfjärds ås nedre lopp. Genom de presenterade
åtgärderna strävar man efter att förbättra beredskapen för sällsynta översvämningar.
Vid val av åtgärder har målen för vattenvården
och anpassningen till klimatförändringen beaktats. Åtgärderna leder inte till långvariga eller omfattande negativa miljökonsekvenser.
Åtgärderna främjar och skapar en sund och
säker livsmiljö och förbättrar verksamhetsförutsättningarna för näringarna.
Förfarandet för allmänhetens hörande gällande förslaget till planen för hantering av
översvämningsriskerna i Lappfjärds ås avrinningsområde ordnades 27.4.2015–29.5.2015.
Genomförandet av planen för hantering av
översvämningsriskerna uppföljs årligen och
planen uppdateras 2021.
Översvämningsarbetsgruppen för Lappfjärds
å godkände planens innehåll 20.10.2015 och
ändringarna som gjordes på basis av det genom skriftligt förfarande 25.11.2015. NTMcentralen i Södra Österbotten godkände planen i december 2015.
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