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Minska risken för stormskador.



Stormskador
Stormskador är en vanligt förekommande naturskadetyp i Göteborg 
och skadorna ökar. I takt med klimatförändringarna är det sannolikt 
att denna ökning fortsätter. Vi vill med detta informationsblad 
bidra med kunskap kring naturskador men framför allt ge er som 
fastighetsägare eller verksamhetsutövare tips på möjligheter att 
minska risken.

Fakta om natur- och stormskador
Under perioden 2015–2020 inträffade det i genom
snitt 13 300 naturskador per år i Sverige. De för
säkringsbara kostnaderna för skadorna under denna 
period var drygt 3,5 miljarder kronor i Sverige och 
cirka 90 miljoner kronor i Göteborgs kommun.  
I Göteborg stod stormskador för cirka 50 procent 
och översvämningsskador 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. 

Enligt SMHI ger klimatscenarier inga tydliga svar 
på hur vind kan komma att förändras i ett framtida 

klimat. Det är många komplexa förhållanden och sam
band som styr stormarnas banor, styrka och frekvens. 
Skadebilden är dock beroende av andra omständigheter 
också. Ett mildare klimat med blöta marker och brist 
på tjäle kan leda till större stormskador oavsett föränd
ringar i vindklimatet. Ökat elberoende innebär också 
att sårbarheten för störningar i infrastrukturen ökar.  

Antalet naturskador förväntas öka över tid i takt 
med klimatförändringarna. Men risker kopplade till 
naturskador går att påverka – såväl globalt, regionalt 
och lokalt som långsiktigt och kortsiktigt. Att för
säkra sig mot kostnader som uppstår i samband med 
naturskador är ett annat sätt att hantera risken. Men 
i takt med att naturskador blir vanligare 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, t.ex. 100-års eller 50-års regn,  
är ett mått på hur ofta en naturhändelse kan 
förväntas ske. Med en händelses återkomsttid 
menas att händelsen i genomsnitt 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 beräknas till 100 år blir den ackumulera-
de risken 63 procent att 100-årsvärdet överskrids 
någon gång under 100 år. 

Beräkning av återkomsttid för vindhastighet  
baseras på en statistisk analys av vind som utför-
des i samband med utarbetandet av Boverkets 
handbok för beräkning av snö- och vindlast.
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Hur bör vi tänka?
Vindar (luftflöden) uppstår på grund av skillnader 
i lufttryck som får luften att röra sig från områden 
med högtryck till områden med lågtryck. Ju större 
tryckskillnad desto kraftigare vind. Vindens styrka 
mäts i meter per sekund (m/s) och antingen som 
ett högsta momentanvärde (två sekunder), så kallad 
byvind, eller som medelvind under 10 minuter.

Generellt kan man säga att vindstyrkor över 20 m/s 
kan ge upphov till skador på byggnader. Skadornas 
omfattning ökar med vindstyrkan. När vindstyrkan 
överstiger 25 m/s, vilket i Sverige benämns storm, kan 
omfattande skador uppstå. Vanliga skador vid vind
styrkor mellan 25–30 m/s är avblåsta tak, omkring
flygande föremål som krossar rutor, fallande träd etc. 
De senaste tio åren har vi haft 17 namngiva stormar  
i Sverige. Vid vindstyrkor som överstiger 32 m/s börjar 
även större föremål flyga runt, byggställningar och 
kranar kan rasa, mindre byggnader/förråd kan helt 
blåsa bort och fönster kan blåsa sönder. Detta betyder 
förutom stor skada på egendom även stor risk för per
sonskador. Återkomstiden för vindar med orkanstyrka 
(32 m/s) i medelvind är cirka 70–100 år i Göteborg 
(beroende på avstånd från kusten).

Som en referens kan nämnas att vid nybyggnation så 
dimensioneras byggnadens skal generellt för vind
styrkor med 50års återkomsttid vilket för Göteborg 
är 25 m/s i medelvind (ej byvind).

Den vanligaste stormskadan är skador på tak och 
taktäckning. En viktig riskreducerande åtgärd är att 
årligen kontrollera infästning av takpapp och takplå
tar speciellt utmed takets sidor och hörn. Den lyft
kraft som takets sidor utsätts för är 70 procent högre 
än lyftkraften i mitten av taket. I hörn är lyftkraften 
160 procent högre. En lös takplåt eller takpapp som 

börjat släppa utmed takets sidor kan snabbt leda till att 
taktäckningen ”skalas av” vid vindstyrkor över 20 m/s.

Förutom direkta skador på byggnader, som till exem
pel bortblåst taktäckning kan efterföljande vatten
inträngning orsaka ytterligare skador. För kommer
siella fastigheter leder skadorna i sin tur till bortfall 
av intäkter för hyror, produktion och försäljning. 

Ta fram en plan
En av skillnaderna mellan naturrelaterade händelser 
som översvämning och storm jämfört med exempelvis 
brand eller explosion är att det går att få en varning 
innan händelsen inträffar. Denna skillnad 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 naturrelatera
de händelser behöver man undersöka vilka skador 
händelsen kan föra med sig och lämpliga skade
begränsande åtgärder. Planen kan innehålla allt från 
organisatoriska åtgärder som rutiner för att ta bort 
löst material. Man kan också behöva beakta hur 
mycket tid och vilka resurser som finns tillgängliga. 
Samhällets resurser är begränsade och kommer att 
fokusera på samhällskritiska funktioner 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 är det värt att själv skaffa denna utrustning. 

En plan bör också innehålla åtgärder för skade
begränsning efter en väderhändelse. Skador kan 
förvärras avsevärt om inte skadebegränsande åt gärder 
vidtas tillräckligt snabbt. Bortblåst taktäckning, 
kvarstående vatten och fukt i byggnader kan orsaka 
följdskador och förlust av hyresintäkter. 

Larm- och varningstjänster

SMHI erbjuder gratis vädervarningstjänst via 
sms och email som kan anpassar utifrån den 
region/område man är intresserad av. SMHI 
har nyligen (oktober 2021) ändrat sitt väder-
varningssystem ifrån att tidigare endast vara 
knutet till en viss naturhändelse tex så utfär-
dades Klass 2 varning vid storm (> 25 m/s). 
Det nya systemet är mer konsekvensbaserat 
dvs tar i större uträckning till vilka skador och 

störningar som händelsen kan ge upphov till. 
Det nya systemet har tre nivåer gul, orange 
och röd. Orange varning innebär en väder-
utveckling som kan medföra allvarliga kon-
sekvenser för samhället, fara för allmänheten 
samt allvarliga skador på egendom och miljö. 
Allmänheten uppmanas att vidta lämpliga 
förebyggande åtgärder för att minska konse-
kvenser för liv, miljö och egendom.
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Checklista och tips för att reducera 
risker med kraftiga vindar
Att göra – nu

 Tillse att det löpande (minst årsvis)  
genomförs kontroll av taktäckning, tak-
plåtar, huvar, solcellspaneler och andra 
takmonterade installationer och att de är 
ordentligt infästa. Tillse att takbrunnar, 
stuprör och dagvattenbrunnar inte är 
igensatta. 

 Undvik större träd i närheten av bygg-
nader om dessa riskerar att falla och 
skada byggnader eller utrustning.

 Anslut er till vädervarningstjänst,  
till exempel via SMHI.

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

 Om handlingsplanen inkluderar materiella 
hjälpmedel som exempelvis elgenerator, 
vattendammsugare, plywood och avfuk-
tare, överväg då att skaffa denna typ av 
material i händelse av en storm. 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 storm

 Ta bort löst material i byggnadens 
närhet som riskerar att flyga bort och 
skada egen eller annans byggnad eller 
människor. Finns det byggställningar bör 
dessa speciellt ses över och ytterligare 
förankring eller nedmontering bör  
övervägas.

 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-
försörjningen 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 storm  
med skadeföljder

 Genomför en skadebedömning.

 Om det har skett skador i byggnadens 
väderskydd (tak, fönster) så bör dessa  
åtminstone temporärt repareras och 
tätas.

 Om vatteninträngning har skett, torka av 
och rengör utsatt inredning/utrustning 
med prioritet på det av högre värde.

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

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