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Översvämningar
Minska risken för översvämningar.



Översvämning
Översvämning och storm är de vanligaste naturskadetyperna  
i Göteborg och de ökar. I takt med klimatförändringarna är det 
sannolikt att denna utveckling fortsätter. I bladet finns fakta om 
naturskador men framför allt tips till er som fastighetsägare eller 
verksamhetsutövare att minska era risker.

Fakta om naturskador,  
skyfall och översvämning
Under 2015–2020 inträffade det i genomsnitt  
13 300 naturskador per år i Sverige. De försäkrings
bara kostnaderna för skadorna under perioden var 
drygt 3,5 miljarder kronor i Sverige och cirka 90 mil
joner kronor i Göteborgs kommun. I Göteborg stod 
stormskador för cirka 50 procent och översvämnings
skador för cirka 45 procent. 

En tidsserie på sex år är egentligen för kort för att 
ge en komplett bild av ekonomiska konsekvenser av 
naturskador då en enskild händelse i en enskild kom
mun avsevärt kan påverka statistiken. Ett exempel är 
skyfallet i Malmö i augusti 2014 som kostade cirka 
300 miljoner kronor i försäkringsbara skador. 

Naturskadorna förväntas öka i takt med klimat
förändringarna. Men risker kopplade till naturskador 
går att påverka – såväl globalt, regionalt och lokalt 
som på kort och lång sikt.

På regional och kommunal nivå går det att påverka 
risken genom att förstå vilka områden som är expo
nerade för översvämning och i planarbetet anpassa 
utformningen av stadsmiljön för att minska sanno
likhet och konsekvens av översvämningar. På individ 
och fastighetsnivå kan man påverka risken genom att 
undersöka om ens fastigheter är exponerade för till 
exempel översvämning och i så fall se till att det finns 
en plan för att hantera och minska konsekvenserna 
av en sådan händelse. Det går också att se till att 
värde full eller kritisk utrustning inte förvaras/placeras 
i källare som är det första stället där vatten kommer 
att ansamlas. 

Att försäkra sig mot kostnader som uppstår i sam
band med naturskador är ett annat sätt att hantera 
risken. Men i takt med att naturskador blir vanli
gare och mer omfattande kommer priset för sådan 
försäkring med största sannolikhet att öka, vara starkt 
begränsade i omfattning eller i vissa fall inte möjlig 
att teckna.

Vad är sannolikheten för en viss naturhändelse?

Återkomsttider, till exempel 100-års eller  
50-års regn, är ett mått på hur ofta en na-
turhändelse förväntas ske. Med en händelses 
återkomsttid menas att händelsen i genom-
snitt inträffar eller överträffas en gång under 
denna tid. Eftersom man exponerar sig för 
risken under flera år blir den ackumulerade 
risken större. Om en fastighets livslängd be-
räknas till 100 år blir den ackumulerade risken 
63 procent att 100-årsvärdet överskrids någon 
gång under 100 år. 

Återkomsttider beräknas genom analys av his-
toriska data. Eftersom vi nu vet att klimatet är 
i förändring råder det osäkerheter i framtida  
uppskattningar av återkomsttider. Klimat-
anpassade justeringar naturhändelser visar  
på cirka 25 procents ökning av intensiteten/
nivåer vid en viss återkomsttid till år 2100. 

Som en jämförelse kan man säga att för en 
publik byggnad som ligger i en 100-års över-
svämningszon är det 5–6 gånger mer sanno-
likt att byggnaden under sin livstid drabbas av 
översvämning än av en brand. 
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Hur bör vi tänka? 
Höga vattennivåer i hav och vattendrag eller kort
variga men intensiva regn kan göra att vatten stiger 
över flod och åbäddskanter eller över avloppsmyn
ningar. Då kommer vattnet att breda ut sig och leta 
sig nedåt. Detta kan leda till vattenansamlingar i 
lågpunkter både i den öppna terrängen och i bygg
nader. Det kan också leda till vattenflöden med höga 
hastigheter som påverkas av terrängens lutning, olika 
hinder samt grundflödet i vattenkällan. 

Vid översvämningar kan vattnet även föra med sig 
större bråte, föroreningar, avloppsvatten och smuts 
som ökar skadans omfattning när det träffar eller 
kommer in i en byggnad. Under och efter en över
svämning ökar även risken för brand på grund av 
skadade elinstallationer. 

I Göteborg finns områden som är exponerade för 
översvämning vid så låga återkomsttider som 10 år. 
Generellt sett är alla byggnader med källare som inte 
ligger högre än omkringliggande terräng exponerade 
för vatteninträngning vid skyfall. Riskreducerande 
åtgärder för byggnader med källare kan inkludera att 
sätta backventiler på avloppsledningar som myn
nar i källarplan. Om inte markytan tydligt sluttar 
ifrån öppningar till källarplan kan trösklar på 10 cm 
anordnas samt andra öppningar inom 10 cm ifrån 
markytan för till exempel kablar tätas.

En viktig förutsättning för att hantera och minska 
risken för översvämning är att förstå hur ett konser
vativt men rimligt, till exempel 100 eller 200års, 
scenario kan se ut för era fastigheter. Om fastigheten 
enligt översvämningskartor är exponerat för över
svämningar med åtkomsttider på 200 år eller oftare 
bör ni fundera vidare på följande:

• Vilken vattennivå kan man förvänta sig? 

• Kan vi förvänta oss långsamt stigande och relativt 
stillastående vatten eller kan vatten flöda mot/ 
förbi fastighet i höga hastigheter?

• Hur länge kan översvämningen förväntas pågå, 
timmar eller dagar?

Information om vilka områden i Göteborg som är  
exponerade för olika typer av översvämningar finns  
via Göteborgs Stads karttjänster (Vatten i staden:  
vattenigoteborg.se). 
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Olika typer av  
översvämningar

Översvämning vattendrag  
Höga flöden och vattennivåer i  
vattendrag/sjöar som uppstår på 
grund av ökad tillrinning till följd  
av perioder med mycket regn eller  
snösmältning.

Översvämning skyfall 
Kortvarigt och intensivt regn  
(enligt SMHI > 50 mm/timme) som 
i främst urbana områden, på grund 
av otillräcklig dränering via brunnar/
avlopp, leder till vattenflöden längs 
hårdlagda ytor, ansamlingar i låg-
punkter samt backflöde i avlopp.

Översvämning stormflod/hav 
Högt vattenstånd i öppet hav och 
flod/åmynningar som uppstår på 
grund av lågtryck och starka vindar 
där vattenmassor pressas mot och 
översvämmar kustnära områden.

Kombinationer 
Ovanstående naturfenomen kan 
kombineras och då förvärra över-
svämningssituationen till exempel 
höga flöden i vattendrag samtidigt  
som det råder lågtryck och pålands-
vind, vilket gör det svårare för  
vatten att rinna ut i öppet hav.  
Ett sådant exempel är Göta älv där 
havsnivån påverkar vattennivån  
upp till Lilla Edet, cirka 5 mil från 
mynningen.



Ta fram en plan
En av skillnaderna mellan naturrelaterade händel
ser som översvämning och storm jämfört med till 
exempelbrand eller explosion är att det går att få en 
varning innan händelsen inträffar. Det bör man ut
nyttja. Vid vädervarning kan en förberedd plan sättas 
i verket för att minska konsekvenserna av händelsen. 

Under framtagningen av en plan för naturrelaterade 
händelser behöver man undersöka vilka skador hän
delsen kan föra med sig och lämpliga skadebegräns
ande åtgärder. Planen kan innehålla allt från organi
satoriska åtgärder till att flytta upp värdefull materiel/
utrustning ifrån källare eller att stänga av strömmen 
när vatten börjar tränga in. 

Beräkna även hur mycket tid och vilka resurser som 
finns tillgängliga. Samhällets resurser är begränsade 
och kommer att fokusera på samhällskritiska funk
tioner vid stora händelser. Det innebär att man kan få 
vänta länge på hjälp. Om det bedöms som viktigt att 
ha tillgång till dräneringspumpar, nödströmsaggregat, 
avfuktare etc så se till att själv ha denna utrustning.  

En plan bör också innehålla åtgärder för skade
begränsning efter en väderhändelse. Skador kan 
förvärras avsevärt om inte skadebegränsande åtgär
der vidtas tillräckligt snabbt. Bortblåst taktäckning, 
kvarstående vatten och fukt i byggnader kan orsaka 
följdskador och förlust av hyresintäkter.  
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Är er fastighet exponerad för översvämning?

Ta reda på hur översvämningsrisken ser ut 
för era fastigheter. Ligger de i ett område där 
ett 100-års regn eller vattennivåer kan orsaka 
översvämning bör riskreducerande åtgärder 
övervägas. Göteborgs Stad har tagit fram  
detaljerade karttjänster som visar på vilka  

områden i staden som ligger i riskzoner  
(Vatten i staden: vattenigoteborg.se). Om ni 
behöver hjälp med att analysera risksituatio-
nen eller diskutera riskreducerande åtgärder 
kan ni kontakta Göta Lejon.

Larm- och varningstjänster

SMHI erbjuder gratis vädervarningstjänst  
via sms och email som kan anpassas utifrån 
den region/område man är intresserad av. 
SMHI har nyligen (oktober 2021) ändrat sitt 
vädervarningssystem ifrån att tidigare endast 
vara knutet till en viss naturhändelse. Till ex-
empel så utfärdades klass 2-varning vid storm  
(> 25 m/s). Det nya systemet tar i större ut-
räckning hänsyn till vilka skador och störning-

ar som händelsen kan ge upphov till. Det nya 
systemet har tre nivåer: gul, orange och röd. 
Orange varning innebär en väderutveckling 
som kan medföra allvarliga konsekvenser för 
samhället, fara för allmänheten samt allvarliga 
skador på egendom och miljö. Allmänheten 
uppmanas att vidta lämpliga förebyggande 
åtgärder för att minska konsekvenserna för liv, 
miljö och egendom.



Checklista och tips för att reducera 
risker med översvämning
Att göra – nu

 Utvärdera risken för översvämning för 
er fastighet/verksamhet. Ligger vi i ett 
utsatt område? Hur omfattande förväntas 
översvämningen bli?

 Undvik att förvara värdefull utrustning 
eller material direkt på golv i källarplan.

 Om risken för översvämning är stor över-
väg fysiska skydd i form av cirka 10 cm 
upphöjda trösklar till källare. Se till att 
genomföringar inom 10 cm ifrån marknivå 
är tätade. Installera backflödesventiler på 
avloppsledningar som mynnar i källare.

 Tillse löpande att dagvattenbrunnar inte 
är igensatta. 

 Anslut er till vädervarningstjänst till  
exempel via SMHI.

 Ta fram en handlingsplan för vad ni bör/
kan göra inför och efter en eventuell 
översvämning. Om det är motiverat, till-
dela roller och ansvar i nödlägesplanen. 

 Om handlingsplanen inkluderar materiella 
hjälpmedel som länspumpar, elgenerator, 
vattendammsugare, avfuktare, sandsäckar,  
hydrobarriärer eller andra barriärer, över-
väg då att skaffa denna typ av material i 
händelse av en översvämning. Det finns 
serviceföretag som kan hjälpa till att hyra 
ut och genomföra restvärdesinsatser.  
Men om händelsen har drabbat ett större 
område är dessa resurser begränsade.

Att göra – inför en förestående 
översvämning

 Flytta värdefull utrustning/material ur 
källare och över förväntad vattennivå.

 Ta beslut om i vilket läge fastigheten ska 
utrymmas och teknisk försörjning som 
till exempel el eller gas ska stängas av. 
Om strömmen går av sig själv, stäng då 
även av huvudströmbrytare så att ström-
försörjning inte återställs i en situation 
där detta är olämpligt och medför fara 
för brand eller personskada. Notera att 
elförsörjning till brandskyddssystem om 
möjligt ska vara igång.

 Om möjligt placera barriärer vid  
nedgångar/öppningar till byggnaden.

Att göra – efter en översvämning 
med skadeföljder

 Genomför en skadebedömning.

 Påbörja upptorkning och rengöring så 
snabbt som möjligt.

 Sörj för god ventilation i områden med 
vattenskador.

 Flytta skadad utrustning/material till 
torra områden.

 Ta kontakt med behörig elektriker för  
skadebedömning och eventuell repara-
tion innan el slås på om utrustning har 
varit utsatt för vatten/fukt.

 Om personal kallas in för att hjälpa till i 
uppröjning och restvärdesinsatser tillse 
att de har rimlig utrustning och att arbe-
tet kan genomföras på ett säkert sätt.

 Ta kontakt med försäkringsbolag för att 
anmäla skadan. Ta bilder på skadade  
områden/utrustning och upprätta en  
lista på sådant som är skadat.
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