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I Sverige inträffar många skyfall och intensiva regn under sommarmånaderna. 
Det finns inga uppenbara geografiska mönster, vilket är en skillnad gentemot älv- 
eller sjööversvämningar där det vanligtvis är känt vilka områden som kan komma 
att översvämmas vid en viss vattennivå eller ett visst vattenflöde. För individer 
och samhällsaktörer innebär en skyfallshändelse i många fall en stor överraskning 
då skyfall utvecklas snabbt och dagens meteorologiska prognossystem i stort 
inte lyckas att prognosticera extrema regn korrekt med avseende på mängd, 
tid och plats. Vädervarningar kommer med kort varsel eller uteblir helt. 
Konsekvenserna av intensiv nederbörd och skyfall är främst översvämningar och 
erosionsskador på byggnader och infrastruktur, men även störningar och avbrott 
i olika samhällsfunktioner som kan påverka samhället och individer utanför det 
drabbade området.

I denna avhandling har 15 år av försäkringsskadedata använts för att undersöka 
samband mellan nederbördsintensitet och skyfallsskador. Även påverkan av andra 
faktorer som topografi, bebyggelse och socioekonomiska aspekter har undersökts. 
Resultaten visar att regnintensitet under ett 60 minuters intervall i kombination 
med korta perioder av extrem intensitet, tillsammans med topografiska faktorer 
spelar en betydande roll vid uppkomsten av skador.
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Abstract 

The analysis and prediction of flood damage is one of the main components of 
flood risk management. Previous research has focused on the analysis of riverine 
flood damages in large catchments and on inundation depth as the main causal 
factor for flood damage. Local floods in urban areas as a result of intense rainfall 
events, however, are not well understood. 

Intense rainfall events cause local damage and are a common phenomenon 
during the summer months in Sweden. The overall aim of these thesis was to 
examine the relationship between rainfall intensity, flood damage and other 
factors influencing the extent of damage. As a proxy for flood damage insurance 
data collected by a Swedish insurance company was used.  

In the first study, the role of rainfall intensity on local flood events during 
summer months was analyzed for urban and suburban study areas in the cities 
of Malmö and Gothenburg.  The results showed that intense rainfall on an 
hourly and sub-hourly time-scale was clearly correlated to insurance damage 
caused by floods during summer months. Two approaches for a damage 
function that describes the relationship between rainfall intensity and flood 
damage were used – one exponential and one based on a power function. In the 
future, a more developed model based on these approaches could be useful for 
the estimation of flood damage from rainfall intensity in the assessment of 
urban flood risk. 

In the second study, the role of other possible factors causing insured flood 
damages was examined in the same study area. A set of spatially distributed 
data, describing topography, land cover/land use, demography, purchasing 
power and building type was analysed. Solely the topographic wetness index 
(TWI) indicated a clear and significant correlation with insurance damage 
caused by floods. The calculation of TWI could be used as a first step in urban 
flood risk assessment, as a time and resource efficient alternative to traditional 
depth–damage models and hydraulic modelling. 

In general, the results of this thesis emphasizes the importance of insurance 
flood damage data as a proxy for flood damage, and the potential of geographic 
information for identifying flood-influencing factors.  
 
In the future, a more precise location of the damage records would be useful to 
refine the geographical approaches applied in this thesis. There is a need for a 
more holistic and systematic damage data assessment, not only from insurance 
companies, but also damages on the infrastructure, uninsured damages and 
damages caused by interruptions of infrastructure and services. It is an 
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important task to establish flood damage databases based on established loss 
frameworks in the field of natural hazards. 
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Sammanfattning 

Analys och prognos av översvämningsskador är ett huvudproblem inom 
hantering av översvämningsrisker. Tidigare har forskningen fokuserat mycket 
på analys av översvämningsskador som utgår från större älvar. 
Översvämningsskador vid älvar prognosticeras framför allt med hjälp av den 
förväntande vattennivån, medan förståelsen för lokala översvämningar som 
orsakas av intensiva regn är begränsad. 

Skyfallshändelser som orsaker lokala översvämningar är ett vanligt fenomen i 
Sverige under sommarmånaderna. Syftet med denna avhandling var att 
analysera sambanden mellan regnintensitet och andra faktorer som kan påverka 
skyfallsskador omfattning.  

I en första delstudie analyserades regnintensitets påverkan på lokala 
översvämningar i urbana och suburbana studieområden i Malmö och Göteborg 
under sommarmånaderna. Resultaten visade att höga regnintensiteter under ett 
60-minuters intervall i kombination med korta perioder av extrema intensiteter 
är tydligt korrelerade med såväl antal försäkringsskador som den totala 
skadesumman i studieområdet. Studien fann två ansatser till skadefunktioner – 
ett exponentiellt samband mellan regnintensitet och skador och ett där en 
potensfunktion användes. I framtiden kan en vidareutvecklad modell som är 
baserad på dessa ansatser användas för uppskattning av översvämningsskador 
utifrån regnintensitet. 

I en andra delstudie undersöktes hur andra faktorer förutom regnintensitet 
påverkar (översvämnings)-försäkringsskadorna i samma studieområde. 
Faktorer som ingick i studien var olika variabler som beskriver topografi, 
byggnadstyp, andel hårdgjorda ytor och socioekonomiska faktorer. Resultaten 
av studien tyder på att det enbart är topographic wetness index (TWI), ett mått 
på en plats förmåga att ackumulera vatten, som har inflytande på antalet 
försäkringsskador och den totala skadesumman. En vidareutvecklad modell 
kunde i framtiden användas som ett första steg vid bedömning av ett områdes 
sårbarhet för skyfall som tid- och resurssparande alternativ till avancerad 
hydrologisk/hydraulisk modellering. 

Generellt visar denna avhandling en potential hos försäkringsdata som proxy 
för skyfallsskador, och betydelsen av geografisk information och geografiska 
metoder för identifiering av faktorer som påverkar skyfallsskador. I framtida 
forskning skulle en högre rumslig upplösning av skadeobservationer vara 
gynnsamt för vidareutveckling av de metoder som har använts i denna 
avhandling.  

I framtiden vore det önskvärt att använda en mer holistisk syn på skyfallsskador 
och inkludera skador som inte är försäkrade, som uppstår till följd av störningar 
och avbrott eller som är svåra att värdera monetärt. Det är en uppgift att 



iv 
 

förbättra datatillgången och bygga upp databaser utifrån de ramverk som redan 
är etablerade i naturolycksområdet. 
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1. Introduktion 
 

Skyfall är en naturolyckstyp som inträffar lokalt och utmärker sig med stora 
regnmängder som faller under kort tid. I Sverige sker skyfall och intensiva regn 
under framför allt sommarmånaderna juni, juli och augusti (Devasthale och 
Norin, 2014;  Olsson et al., 2014). Det finns inga uppenbara geografiska mönster 
(Olsson et al., 2014;  Bengtsson, 2011), vilket är en skillnad gentemot andra 
naturolyckstyper som t ex älv- eller sjööversvämningar där det vanligtvis är känt 
vilka områden som kan komma att översvämmas vid en viss vattennivå eller ett 
visst vattenflöde. En annan skillnad mot översvämningar som utgår från 
vattendrag, är att översvämningar som orsakas av skyfall kännetecknas av ett 
snabbt förlopp (Archer och Fowler, 2015). För individer och samhällsaktörer 
innebär därför en skyfallshändelse i många fall en stor överraskning då skyfall 
utvecklas snabbt och då dagens meteorologiska prognossystem i stort inte lyckas 
att prognosticera extrema regn korrekt med avseende på mängd, tid och plats. 
Vädervarningarna kommer med kort varsel eller uteblir helt. Konsekvenserna 
av intensiv nederbörd och skyfall är främst översvämningar och erosionsskador 
på byggnader och infrastruktur. I brant och kuperad terräng kan förloppet bli 
våldsamt när vattenmassorna för med sig jord och grus. Vattenfyllda källare och 
bilar, översvämmande gator, eroderade vägar och järnvägar, reningsverk som 
bräddar avloppsvatten, erosionsskador på dag- och avloppsledningar, 
översvämmade transformatorer och eroderade elledningar samt förorenat 
dricksvatten leder till en rad sekundära problem. Följderna av dessa direkta 
fysiska skador är störningar och avbrott som kan påverka samhället och 
individer även utanför det drabbade området och långt efter själva 
naturolyckan. 

Det kraftigaste skyfall som har observerats i svensk väderhistoria inträffade på 
Fulufjället i augusti 1997. Man uppskattade att det föll mellan 300 och 400 mm 
regn under ett dygn. Händelsen inträffade i ett obebott område, men orsakade 
mycket omfattande erosions- och skogsskador (Vedin et al., 1999;  Borgström et 
al., 1999;  MSB, 2018b). I bebodda områden kan betydligt mindre regnmängder 
leda till omfattande skador och störningar. Ett mer aktuellt exempel är skyfallet 
som drabbade delar av Kristinehamn i augusti 2014 med uppskattade 
regnmängder på upp till 160 mm. Vägbanan till Europaväg 18 eroderades bort 
och tågtrafiken på sträckan Oslo – Stockholm var avstängd i tre dygn. Flera 
skolor och förskolor blev vattenskadade och var stängda i flera dagar. 
Hemtjänstpersonalen hade svårt att ta sig till sina arbetsplatser och till sina 
patienter. Ett stort antal fastigheter fick översvämningsskador (MSB, 2018b). 
Samma år och månad drabbades Malmö av ett ovanligt kraftigt skyfall. Under 
24 timmer föll det mer än 100 mm regn varav 32 mm kom under enbart en 
timme (Sörensen and Mobini, 2017). Dagvattensystemen blev överlastade och 
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vattenmassorna översvämmade flera områden i staden. Översvämningar ledde 
till stora störningar i väg- och järnvägstrafiken, till störningar i telefoni- och IT-
kommunikation och till el-avbrott för tusentals hushåll. Hemtjänstpersonalen 
hade svårt att nå fram till sina patienter. Tusentals fastigheter och hundratals 
bilar vattenskadades. Räddningstjänsten fick evakuera personer från ett flertal 
fastigheter samt från några bussar som hade fastnat i vattenmassorna (MSB, 
2018b;  Malmö Stad, 2015). 

Att definiera och avgränsa vad man menar med skyfall är inte helt lätt när man 
vill utgå från orsak och verkan och dessutom vill inkludera ett rums- och 
tidsperspektiv. Här finns det två vägar att gå. Den ena är att härleda från 
naturfenomenet till konsekvenserna. Den andra är att se skadan som det 
primära och låta frågan efter nederbördsmängd och intensitet kommer i andra 
hand. Oavsett från vilken sida man närmar sig skyfallsproblematiken behövs det 
data om såväl nederbörd som skador, som har samlats in med systematik och 
kontinuitet. Även om skyfall inträffar ofta sett till hela Sverige, så sker de relativt 
sällan på platser där förutsättningarna för datainsamling är tillfredsställande, d 
v s i områden där det finns både systematiska skadeobservationer över tid och 
högupplösta nederbördsobservationer. Det senare är viktigt med tanke på 
nederbördsintensitetens roll. Utifrån dessa förhållanden avgränsades denna 
avhandling därför till urbana områden i Malmö och Göteborg, där det fanns 
såväl nederbördsmätstationer som mätte i 15-minuters intervall som skadedata 
sedan 15 år tillbaka. Sambanden mellan regnintensitet och skyfallsskador 
undersöktes med statistiska metoder i första delstudien. I andra delstudien 
analyserades påverkan av faktorer som kunde implicera olika sårbarheter på 
marken och som kunde påverka skyfallsskadorna, såsom topografi, demografi, 
byggnadstyp, marktäcke och markanvändning samt invånares köpkraft. Även 
denna studie är kvantitativ. 

2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna studie var att identifiera faktorer som påverkar skador till följd 
av intensiv nederbörd och att kvantifiera dessa faktorers påverkan. Följande 
delfrågor har undersöks: 

• Vilken påverkan har regnintensiteten på skyfallsskador? (Delstudie 1) 
• Är det mjöligt att utveckla en ansats till en skadefunktion med 

regnintensitet som förklarande variabel? (Delstudie 1) 
• Finns det trösklar för regnintensiteten där skador blir av en annan 

karaktär? (Delstudie 1) 
• Hur påverkar topografi, bebyggelse, och socioekonomiska aspekter 

skador till följd av intensivt regn? (Delstudie 2) 
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3. Bakgrund 
 

3.1. Mäta och observera skyfall och dess konsekvenser 
 

Skyfallshändelser är översvämningar till följd av intensiv nederbörd. De kallas 
även pluviala, och är kopplade till andra undertyper av översvämningar som 
’flash flood’ och urbana översvämningar. Pluviala översvämningar definieras 
genom att de orsakas av intensiv nederbörd, medan ’flash floods’ syftar på 
tidsaspekten och översvämningens snabba förlopp. Med urban översvämning 
menas att händelsen inträffar i urban miljö (Zevenbergen et al., 2010). 

 

3.1.1. Mäta intensivt regn 
 

I de flesta studier ses skyfall som en kombination av en nederbördshändelse och 
en skadehändelse och det sätts ingen tröskel för hur stor den ackumulerade 
nederbörden ska vara (Gaume et al., 2009; Papagiannaki et al., 2013; Llasat et 
al., 2014; Gourley et al., 2013). I andra studier sätts 40 eller 100 mm per dygn 
som gräns (Bengtsson, 2011) eller 90 mm per dygn över 1000 km2 (Johansson, 
2015). 

SMHI (Statens meteorologiska och hydrologiska institut) använder olika 
definitioner för skyfall och extrem nederbörd. SMHI beskriver på sin hemsida 
att en nederbördsmängd på 40 mm per dygn ofta uppfattas som skyfall (SMHI, 
2018b), men även att SMHIs definition av skyfall är minst 50 mm på en timme 
eller minst 1 mm på en minut (Olsson och Josefsson, 2015). Inom 
prognosverksamheten varnar SMHI för ’Stora regnmängder’ vid regnmängder 
från 35 mm/12 h till 70 mm/24h och för ’Mycket stora regnmängder’ vid 
regnmängder större än 70mm/24 h (SMHI, 2018a). Det finns två problem 
kopplade till identifikationen av skyfall med hjälp av nederbördsmätningar från 
markstationer. För det första är det meteorologiska mätnätet relativt glest och 
nätet som mäter nederbörden med hög tidsupplösning ännu glesare. SMHI 
driver ca 700 markstationer, varav cirka 120 är automat-stationer (Olsson et al., 
2017). Sett till Sveriges hela yta betyder det statistisk att det finns en 
nederbördsstation per 642 km2 (ca 25 km x 25 km) eller en automat-station per 
3 753 km2 (ca 61 km x 61 km). Skyfall är för det mesta ett lokalt fenomen och det 
finns en överhängande risk att de flesta skyfall inte fångas av SMHIs stationsnät. 
De automatiska stationerna rapporterar den ackumulerade nederbörden var 
15:e minut, medan de övriga är manuella och rapporterar dygnsnederbörd eller 
12-timmarsnederbörd. Avläsningen sker dagligen kl 7 svensk normaltid av en 



4 
 

observatör, vid de större stationerna dessutom kl 19. Dygnsnederbörden avser 
mängden som fallit från kl 7 aktuellt dygn till kl 7 följande dygn. 
Skyfallsdefinitioner som syftar på mängden nederbörd som har fallit under en 
kortare tidsperiod t ex per timme eller per minut är rent praktiskt sällan 
användbara. 

Radar 

Väderradar är en indirekt mätmetod för nederbörd som bygger på 
hydrometeorernas (t ex molndroppar, regndroppar, snöflingor, hagelkorn) 
reflektionsförmåga. Fördelen med radar är att den ger en tvådimensionell bild 
av nederbördens intensitet och utbredning med en hög rums- och 
tidsupplösning. Nackdelen är att radarmätningar är behäftade med en del 
systematiska och slumpmässiga felkällor, varför radar länge inte har kunnat 
användas för mer exakta uppskattningar av nederbördsmängden. 

Berne och Krajewski (2013) skriver att det är anmärkningsvärt att radar inte 
används mer inom hydrologin, trots att teknologin erbjuder en betydligt högre 
upplösning av nederbördsmätningar än stationsmätningar på marken. 
Radarmätningarnas komplexa felstruktur som även skiljer sig åt mellan 
’vanliga’ nederbördshändelser och skyfallshändelser gör att radar inte använts 
mer. S. k. dämpning kan leda till en grov underskattning av 
nederbördsmängden. Radarsignalens kortare våglängder kan spridas och 
absorberas av hydrometeorerna och på så sätt leda till att den återreflekterade 
signalen är svagare än den borde vara. Detta fenomen förstärks vid intensivt 
regn eller långa avstånd. Polarimetrisk radar kan bestämma hydrometeorernas 
form och används av allt fler vädertjänster världen över (Islam och Rico-
Ramirez, 2014). För polarimetrisk radar har metoder utvecklats för korrektion 
av dämpningen (Berne och Krajewski, 2013). En annan felkälla är onormala 
atmosfäriska tillstånd t ex vertikal stratifikation som kan störa radarsignalernas 
utbredning och leda till att nederbördsområden lokaliseras på fel ställen (Berne 
och Krajewski, 2013). På senare år har det skett en vidareutveckling av både 
teknik och olika mät- och beräkningsmetoder för att uppskatta 
nederbördsmängderna och deras variationer i rum och tid vid skyfallshändelser 
(Bouilloud et al., 2010; Haberlandt, 2007; Montesarchio et al., 2011; Kirstetter 
et al., 2010; Rabiei och Haberlandt, 2015). 

Renard et al. (2012) undersökte rörelsemönstren av nederbördsceller som ledde 
till översvämningar i Lyonområdet under perioden 2001-2010. Studien 
analyserade även kvalitén av radarmätningar med avseende på regnmängden 
och kom fram till att den var bristfällig fram till år 2006, men att den sedan har 
förbättrats betydligt.  
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3.1.2. Var och när? 
 

Bengtsson (2011) undersökte nederbördsmönstren i Skåne med hjälp av 
dygnsnederbördsdata från mer än 200 stationer (utanför SMHI:s nätverk). 
Studien kom fram till att de mest extrema regnen är jämt fördelade över 
regionen och att det inte finns en spatial korrelation med årsnederbördens 
storlek. Återkomsttiden för skyfall över 100 mm per dygn ligger över 100 år, och 
för 40 mm per dygn är återkomsttiden mellan 2 och 5 år. I en tidigare studie 
(Bengtsson och Milloti, 2010) utvärderade samma författare högupplösta 
nederbördsmätningar från fyra stationer i och kring Malmö. Författarna kom 
fram till att extrema värden på dygnsnederbörd och extrema timvärden hänger 
ihop i de enskilda tidserierna. Även extrema dygnsnederbördssummor vid de 
enskilda stationerna var korrelerade. 

Devasthale och Norin (2014) analyserade nederbördens variabilitet i tid och 
rum i Sverige med hjälp av radarmätningar under tidsperioden 2000-2010. De 
beskrev SMHI:s nätverk av 12 horisontell polariserade C-band Doppler 
väderradarstationer, som mäter reflektivitet, den radiella hastigheten och 
spektrumbredden. Den radiala upplösningen låg mellan 1 och 2 km, den 
azimutala på 0,86⁰. Mätningarnas tidsupplösning var 15 min. Studien 
definierade intensiva nederbördshändelser som mer än 1,7 mm nederbörd på 3 
timmar. Studien undersökte nederbördens dygnvariation, årstidsvariation, 
samband med NAO (Nordatlantiska oscillationen) och AO (Arktiska 
oscillationen) och korrelationen till vindriktningen. Studien kom bl a fram till 
att intensiva nederbördshändelser inträffade mest under sen eftermiddag under 
sommarmånaderna juni, juli och augusti. Sydostliga vindar sattes i samband 
med hög dygnsnederbörd i mellersta och norra Sverige. 
Även Olsson et al. (2014) undersökte extrema nederbördshändelser i Sverige 
under 1,5 år (2010-2012) med hjälp av data från SMHI:s nätverk av ca 120 
automatiska nederbördsstationer och från 35 radarstationer i och utanför 
Sverige. Studien kom fram till att extrema nederbördssummor i en tidsskala 1-
6 tim är förknippade med småskaliga konvektiva processer dominerade av 
enskilda nederbördsceller, medan sådana för längre tidsintervaller (12-24 tim) 
var korrelerade med storskaliga nederbördshändelser. Det visade sig att 
händelser med extrema regnmängder förekom i alla tidsintervaller. Nästan alla 
händelser inträffade under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Inga 
uppenbara geografiska skillnader kunde upptäckas. 
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3.1.3. Skyfallsskador 
 

Att skyfall kräver dödsoffer är inte vanlig i Sverige, men förekommer i många 
delar av världen. Studier i Medelhavsområdet, Alperna och i USA visade att 
sårbara grupper innefattar människor som vistas utomhus såsom bilister och 
fotgängare (Ruin et al., 2008; Drobot et al., 2007; Jonkman och Kelman, 2005) 
och att befolkningen underskattar riskerna i samband med strömmande vatten 
(Ruin et al., 2007). Män var överrepresenterade bland dödsoffren (Jonkman och 
Kelman, 2005). I USA var dödsfall och olyckor i samband med skyfall relaterade 
till lantliga områden, kortvariga regnhändelser, små avrinningsområden, 
bilkörning och dålig sikt (Spitalar et al., 2014), något som även Vinet (2008) 
kom fram till i Frankrike. 

Metoderna som används för klassificering av skyfallsskador är de samma som 
används för översvämningsskador som orsakas av floder och sjöar. Detta 
innebär en indelning av skador i direkta/indirekta och tangibla/intangibla (t ex 
Messner (2007)) (tab. 1). Direkta skador inträffar inom det översvämmade 
området och är av en rent fysisk natur. Indirekta skador kan inträffa utanför det 
översvämmade område eller som framtida konsekvenser av 
översvämningshändelsen. Direkta och indirekta skador indelas sedan i tangibla 
och intangibla, dvs. monetära eller icke-monetära skador. Meyer et al. (2013) 
föreslår att inkludera även kostnader för förbyggande åtgärder i metodiken. 
Dessutom delas skadorna upp i olika sektorer såsom privata skador, och skador 
på infrastruktur, industri och lantbruk (t ex Vinet, 2008). För att prognosticera 
översvämningsskador är det vanligt att arbeta med skadefunktioner, i brist på 
tillgänglig skadedata (Merz et al., 2010), som framförallt tar hänsyn till 
vattendjupet, men sällan till flödeshastigheten (Jongman et al., 2012). 
Flödeshastigheten är dock orsaken till erosionsskador som är vanliga till följd av 
skyfall. Vinet (2008) hittade samband mellan regnintensitet och skador i små 
avrinningsområden med kuperad topografi och menade att skadorna per capita 
är störst i glesbygd. 
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Tabell 1: Klassificering av översvämningsskador efter (Jonkman et al., 2008) och  Jonkman 
och Vrijling (2008) och Messner (2007). 

 
 Direkt Indirekt 
Tangibel Skador på:  

 Byggnader 
 Inventarier 
 Infrastruktur 
 Fordon 
 Jord och skogsbruk  
 Avbrott i 

näringslivsverksamhet 
inom 
översvämningsområdet 

 Skador på permanenta 
översvämningsskydd 

 

 Förluster för 
näringsverksamheten 
även utanför det 
översvämmade området 

 Kostnader för tillfälliga 
boenden för evakuerade 

 Kostnader för evakuering 
och räddningsinsatser 

 Städningskostnader 
 Saneringskostnader 
 

Intangibel  Förlorade liv 
 Negativ hälsopåverkan 
 Avbrott i 

kommunikationer och 
samhällsservice 

 Skador på kulturarvet 
 Miljöskador 

 Obekvämlighet under 
återställningsfasen 

 Ökat sårbarhet inför 
ytterligare störningar 

 

 

3.1.4. Datakällor 
 

I Europa finns det skyfallsdatabaser på regional, nationell och transnationell 
nivå (Gaume et al., 2009; Llasat et al., 2014; Papagiannaki et al., 2013). De flesta 
är lokaliserade i Medelhavsområdet, Alperna och Sydosteuropa. 
Ingångskriterier och skyfallsdefinitioner skiftar mellan dessa databaser och är 
delvis inte helt transparenta. 

Gaume et al. (2009) konstaterade att skyfall är en betydande naturolyckstyp i 
Europa, men dåligt förstådd och dokumenterad, delvis beroende på att skyfall 
är en lokal händelse som ofta inträffar i mindre avrinningsområden utan 
flödesmätningar. Studien använde en relativ bred definition av skyfall: 
regnmängder över 100 mm på några timmar över ett begränsat område på 
mellan ett tiotal och några hundra kvadratkilometer anses som skyfall. För 
studien valdes sju europeiska regioner ut: Katalonien (Spanien), Cevennes -
Vivaris (Frankrike), Italienska Alperna och Ligurien, Slovakien, Grekland, 
Rumänien och Österrike. Datamaterialet samlades in av lokala forskare i varje 
region. Olika typer och källor av data användes, såsom flödes- och 
nederbördsmätningar, vetenskapliga och tekniska rapporter, lokala 
översvämningsriskkartor och undersökningar på olycksplatser. Till 
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datainsamlingen användes en standardiserad mall som innehöll avsnitt om 
geografiska, meteorologiska, hydrologiska och hydrauliska data, men även data 
om skador och skadade. Förutsättningen för att en händelse skulle läggas in i 
databasen var att det måste finnas minst en uppskattning av ett flödesmaximum 
vid en given tvärsektion. Sammanlagt omfattade databasen 576 händelser, varav 
de 30 händelser per region som hade högst maximalflöde valdes ut för vidare 
undersökningar. Det visade sig att mest extrema skyfall uppträdde i 
Medelhavsområdet. 

Llasat et al. (2014) undersökte trender i skyfallshändelser i Katalonien 
(Spanien) mellan åren 1981 och 2010 med hjälp av uppgifter från 
tidningsartiklar, nederbördsdata och försäkringsdata. Händelserna 
klassificerades utifrån naturfenomenet (ordinär och extraordinär) och dess 
konsekvens (ordinär, extraordinär och katastrofal). 

Papagiannaki et al. (2013) beskrev i sin studie uppbyggnaden av en 
naturolycksdatabas för extrema väderhändelser i Grekland. I databasen 
användes två definitioner av extremt väder – en som bygger på den 
meteorologiska händelsens egenskaper och en som syftar på konsekvenserna 
och deras spatiala utbredning. Databasen innehöll observationer av 
väderfenomen och deras konsekvenser för olika naturolyckstyper såsom 
översvämning, skyfall, hagel, åska, värmeböljor, storm, kyla och snöoväder för 
tidsperioden 2001-2011.  

I USA har man byggt upp en nationell skyfallsdatabas (Gourley et al., 2013), där 
hydrometeologiska, geomorfologiska och skadedata har sammanförts. 
Författarna betonade att det inte finns någon enskild informationskälla som 
beskriver skyfall på ett holistiskt sätt och att det ligger i skyfallskonsekvensernas 
skiftande och diskontinuerliga natur att de är svåra att observera och 
katalogisera. Forskarna förde samman tre databaser med skyfallsrelevant 
information: en nationellt täckande flödesdatabas, en databas som 
ursprungligen hade skapats för att verifiera amerikanska nationella 
vädertjänstens skyfallsvarningar (NWS Storm Event Database) som innehåller 
meteorologisk information och uppgifter om skador, skadade och dödsoffer 
mellan 2006 och 2011. Den tredje databasen skapades genom experimentet 
’Severe Hazards Analysis och Verification’ (SHAVE), som pågick under 
somrarna 2008–2010, där studenter samlade in information om inträffade 
skyfall med hjälp av telefonintervjuer. Denna geokodade databas är fritt 
tillgänglig och drivs av National Severe Storms Laboratory. SHAVE innehåller 
9369 och NWS 19419 händelser. Forskning har påbörjats om skyfallsskadornas 
orsakssamband på detta datamaterial av Spitalar et al. (2014) och det 
utvecklades en konsekvensklassifikation av Calianno et al. (2013). 
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Det saknas dock resonemang i studierna kring ett teoretisk ramverk för 
insamlingen av datamaterialet och byggandet av databaserna. Man använder 
det datamaterial som står till förfogande i respektive region eller land. En 
förklaring kan vara att datamaterialet har vuxit fram historisk och att man är 
mån om oavbrutna och homogena tidserier, då flera studier även undersöker 
skyfallstrender. Ett undantag är en svensk studie (Johansson, 2015) som 
försöker klarlägga tillgången av skyfallsdata i Sverige och jämför denna med en 
rangordning av datakällor efter graden av tillförlitlighet. 

Även i Sverige är det tillgängliga datamaterialet utspritt på olika aktörer och 
framtaget för olika syften, vilket leder till en varierande rums- och 
tidsupplösning och till en skiftande systematik. Vanligen är datamaterialet inte 
framtaget för forskningssyften och en del aktörer är av olika anledningar 
tveksamma till att dela med sig av sina data. I början av detta Lic-projekt gjordes 
en inventering av svenska datakällor (tab. 2). 
  
Tabell 2: Datakällor i Sverige med tillgänglig skyfallsrelevant information, status 2015 

Data  Typ Källa Tids-
period 

Nederbördsdata Nederbördsmängder (dygn, timme, kvart) SMHI 
 

’Månadens väder' i Väder och 
vatten 

beskrivningar av väderläget och extrema för 
respektive månad 

SMHI 1984 - 

Radardata Kartor, datum, nederbörd i tretimmars 
upplösning 

SMHI 
 

Försäkringsskador 
översvämning 

datum, plats (kommun, församling), antal 
anmälda skador, skadekostnader 

Länsförsä-
kringar 

1987- 

Räddningstjänster-nas 
insatsrapporter  

typ av skada/tillbud (datum, plats) MSB 
 

Skyfallssamman-ställningar  Händelsebeskrivningar (datum, plats, 
nederbördsmängd, skador) 

Centrum för 
klimat och 
säkerhet 

2009 - 

Händelsebeskrivningar skyfall Händelsebeskrivningar (datum, plats, 
nederbördsmängd, skador, lärande) 

MSB, 
naturolycks- 
databasen 

1950 - 
2015 

Rådata ’historiska 
översvämningar’ 

Händelsebeskrivningar (datum, plats, 
nederbördsmängd, skador) 

MSB 1900 - 
2010 

Vädervarningar Text SMHI 
 

Larmsamtal Antal samtal SOS-Alarm 
 

Försäkringsskador 
översvämning 

Län, månad, år, antal anmälda skador, antal 
inträffade skador, skadekostnader 

Svensk 
försäkring 

2011- 
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I detta arbete har använts försäkringsdata från Länsförsäkringars 
översvämningsdatabas, nederbördsdata från markstationer som drivs av SMHI 
och olika typer av geoinformation från bl a Lantmäteriet. En ingående 
beskrivning och en tabellarisk översikt av datamaterialet finns i Kap 4.  
 

3.2. Skyfall som risk 
 

Skyfall med pluviala och ibland urbana översvämningar som konsekvens har en 
betydande (ekonomisk) skadepotential och det finns en stor efterfrågan på 
verktyg som stöd för beslut om effektiva åtgärder. En central fråga inom 
skyfallsriskhantering är därför analyser av orsakssamband och prognoser av 
översvämningsskador. Översvämningsrisk kan beskrivas som kombinationen 
av översvämningshotet i ett visst geografiskt område och sårbarheten hos de 
värden som finns i detta område. Den amerikanska geografen Gilbert F. White 
(1911-2006) anses ha formulerat konceptet om hot - risk och sårbarhet för första 
gången i sin doktorsavhandling “Human adjustments to flood” (White, 1945), 
där han kritiserar den dåvarande översvämningsriskhanteringen i USA som 
byggde på enbart tekniska lösningar, akut krishantering och 
översvämningsvarningar. White skissade på ett holistiskt synsätt, som bygger 
på en geografisk ansats och att man tar hänsyn till samtliga faktorer som 
påverkar ett områdes översvämningsrisk. Han förslog olika åtgärder, som 
anpassad markanvändning, retentionsmagasin, försäkringar mot 
översvämningsskador och även att överge de mest översvämningshotade 
områdena permanent. Konceptet har genom åren modifierats, anpassats och 
vidareutvecklats (Macdonald et al., 2012; Robert, 2008). Medan det så 
småningom implementerades i USA (Kunreuther och White, 1994; Harrison et 
al., 2001) tog det decennier tills en liknande process påbörjades Europa. Efter 
ett antal svåra översvämningar i Tyskland, Polen och Tjeckien 2002 och 2006 
och i Storbritannien 2007 infördes det Europeiska översvämningsdirektivet 
2007 (EU, 2007), vars syfte är att minska risker för människors hälsa, 
ekonomisk verksamhet, miljö och kulturarv. I Sverige implementerades 
översvämningsdirektivet genom översvämningsförordningen (SFS, 2009) som 
i början enbart avsåg inventering, kartering och hantering av 
översvämningsrisker som utgick från älvar, floder och sjöar. 18 områden med 
betydande översvämningsrisk identifierades av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) år 2011 (Herbring och Näslund-Landenmark, 2011). 
Under 2017 genomförde MSB en revidering av områdena där man även tog 
hänsyn till översvämningsrisker genom havsnivåhöjning. Ansvaret för 
karteringen av skyfallsrisker ligger dock hos kommunerna (MSB, 2018a). 
Metodiken som MSB rekommenderar till svenska kommuner (Mårtensson och 
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Gustafsson, 2014) och som används för kartering av skyfallsrisker, har 
anpassats från översvämningskarteringen av vattendrag och hav där 
vattendjupet uppskattas genom hydrologisk/hydraulisk modellering och 
används vidare som ingångsvariabel för modelleringen av vattenutbredning 
respektive skador. Detta generella tillvägagångssätt har diskuterats av Van 
Ootegem et al. (2018), som menar att modellering av det direkta sambandet 
mellan regnintensitet och skador - utan omvägen via vattendjupet - kunde spara 
tid och resurser (fig. 1). 

 
 

 
Figur 1: Två vägar att modellera skyfallsskador, modifierat efter Van Ootegem et al. (2018) 
Bilder: Arvika kommun, Hagfors kommun och egen. 
 
Det finns en pågående diskussion mellan forskare och samhällsaktörer i flera 
europeiska länder (Ball et al., 2013; Tariq et al., 2014; Hudson et al., 2016) och 
numera även i Sverige (Stiernstedt, 2018) om hur försäkringspremier och -
ramverk kan användas som icke-strukturell åtgärd inom 
översvämningsriskreduktion, men vetenskapliga studier som använder 
empiriska data på försäkringsskador som proxy för översvämningsskador är 
sällsynt. Under senare år har enbart ett fåtal studier analyserat sambandet 
mellan försäkringsskador och regnintensitet eller andra faktorer som t ex 
topografi. Detta har sin orsak i att försäkringsbolag sällan delar med sig av sina 
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data på grund av företagskonfidentiella frågor och för att skydda 
försäkringstagarnas personliga integritet (Sampson et al., 2014). 

3.2.1. Samband mellan regnintensitet och försäkringsskador orsakade av 
översvämningar 

 

Zhou et al. (2013) analyserade lokala regn- och försäkringsdata i Aarhus i 
Danmark och kunde inte hitta några samband mellan regnmängd och 
individuella skador, men fann en korrelation till totala skadekostnader per dag. 
Spekkers et al. (2013) undersökte i ett antal studier sambanden mellan 
nederbördsintensitet från ett nät av markstationer och försäkringsskador i 
Nederländerna. Forskarna fann att ca 30 % av variansen i skadedatamaterialet 
kunde förklaras av regnintensiteten. Torgersen et al. (2015) analyserade 
nederbördsdata från en markstation och (översvämnings)-försäkringsdata i 
Fredrikstad i Norge. Författarna upptäckte att många av skadorna inträffade på 
sensommaren och att det fanns indikationer på att skadorna orsakades snarare 
av flera timmars intensivt regn än av korta, extrema regn. Grahn och Nyberg 
(2017) använde (översvämnings)-försäkringsdata och uppskattningar av 
nederbördsintensiten från radardata i en undersökning av 49 skyfallshändelser 
i Sverige. Studien kom fram till att regnmängder och intensitet förklarade 
mellan 3% och 5% av variationen i skadedata. Författarna hade tillgång till 
radardata med hög spatial upplösning, men betonade att den låga 
förklaringsgraden kunde bero på att försäkringsdata hade en i jämförelse låg 
spatial upplösning. Även Sörensen och Mobini (2017) använde sig av 
försäkringsdata som indikator för översvämningsskador i en studie av faktorer 
bakom urbana översvämningar i Malmö. Studien fann att regnets intensitet och 
spatiala utbredning var viktiga faktorer vid uppkomsten av urbana 
översvämningar och att relationen mellan regnintensitet och 
översvämningsskador är icke-linjär. Van Ootegem et al. (2018) fann ett 
signifikant samband mellan regnmängden från markstationer och 
försäkringsskador, där förklaringsgraden låg mellan 9 % och 19 %. Forskarna 
kunde däremot inte hitta ett signifikant samband mellan regnmängder från 
radarmätningar och försäkringsskador. 
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3.2.2. Hur påverkas översvämningsskador av andra faktorer än 
regnintensitet? 

 

Kalantari et al. (2014) analyserade i en fallstudie översvämningsskador efter ett 
skyfall som inträffade i Hagfors kommun i augusti 2004. I nio mindre 
avrinningsområden undersöktes sambanden mellan vägskador till följd av det 
intensiva regnet och områdets geografiska karakteristik som topografi, 
markanvändning och jordart. Studiens resultat tyder på att en plats förmåga att 
ackumulera vatten (s.k. TWI-topographical wetness index), vägnätets densitet 
och jordegenskaperna i avrinningsområdet samt vattendragets lutning var 
korrelerade med vägskadorna. 

Spekkers et al. (2014) undersökte ett antal faktorers påverkan på 
försäkringsskador hos byggnader relaterat till regn. Studien visade att 
byggnadens värde, byggnadsyta och hushållets inkomst var relaterade till 
försäkringsskador, medan terränglutningen av det omgivande området inte var 
korrelerad med skadorna. Van Ootegem et al. (2018) fann i en studie av pluviala 
översvämningshändelser i Belgien att riskmedvetenhet (med avseende på 
översvämningsrisker) hade reducerat översvämningsskadorna och att hög 
inkomst var negativt korrelerad med skador på byggnader, men positivt 
korrelerad med lösöreskador. Vidare upptäckte författarna att byggnader som 
låg högre än omgivande byggnader drabbades i mindre omfattning av 
översvämningsskador. 

Sörensen och Mobini (2017) undersökte skyfallshändelser i Malmö med hjälp 
av bl a regn- och försäkringsdata. De konstaterade att topografiska faktorer – 
utöver regnintensitet och avståndet till huvuddagvattenledningar – påverkade 
översvämningsskadorna och att dessa var relaterade till plana områden. 
Torgersen et al. (2017) studerade översvämningsskador till följd av intensiva 
regn i Fredrikstad i Norge och kunde identifiera hårdgjorda ytor uppströms och 
placering av riskobjekt i svackor som bidragande faktorer för byggnadsskador. 
Det visade sig också att byggnader som står i branta sluttningar hade färre 
översvämningsskador. 

Både Jalayer et al. (2014), i en studie i Addis Ababa, och Pourali et al. (2016), i 
staden Inverloch i Australien, fann att TWI var lämpligt för att identifiera 
urbana områden som riskerar att översvämmas vid intensivt regn. Författarna 
föreslog att TWI kan användas som första steg i översiktsplanering bl a då det 
är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell hydrologisk/hydraulisk 
modellering.  

Kaźmierczak och Cavan (2011) använde befintliga översvämningsrisk-
karteringar för analys av samband mellan översvämningsrisk och 
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socioekonomiska faktorer. Studien kom fram till att låg inkomst samt en hög 
andel av barn och äldre individer i de undersökta områdena var relaterat till 
ökad sårbarhet för översvämning. 

4. Metod och data 

4.1. Försäkringsdata 
 

De översvämningsskadedata som har använts i dessa studier kommer från 
Länsförsäkringar AB:s översvämmingsdatabas. Databasen samlar in 
information om skador som har orsakats av översvämningar från vattendrag, 
regn, grundvatten eller avlopps- och dagvattensystem. Länsförsäkringar är 
bland de största aktörerna på hemförsäkringsmarknaden och har en 
marknadsandel av ca 35 % i Sverige (Svensk Försäkring, 2017). Försäkring mot 
översvämning ingår i en vanlig hemförsäkring och den lokala översvämnings-
risken påverkar vanligtvis inte priset på försäkringen. Andelen hushåll med 
hemförsäkring ligger nära 100 % i Sverige (Grahn och Nyberg, 2017). 

Databasen innehåller datum för när översvämningen inträffade, typ av skada 
(villa/hem, lösöre, butik, industri, lantbruk), skadebelopp (utbetalningen till 
försäkringstagaren) och församling där skadan har inträffat. Självrisken i form 
av 10 % av skadan eller minst 10 000 SEK är inte inkluderad i skadebeloppet. 
Datamaterialet omfattar inte adresser eller geografiska positioner för att skydda 
försäkringstagarnas personliga integritet.  

 

4.2. Nederbördsdata 
 

Regndata som har använts i studierna kommer från nederbördsstationer som 
drivs av SMHI och som ligger i urbana och suburbana områden i Malmö och 
Göteborg. Mätstationerna Malmö A (Klimatnr 52350) och Göteborg A 
(Klimatnr 71420) uppfyller WMO:s (World Meteorological Organisation) krav 
och ingår i det globala nätverket av meteorologiska observationsstationer. Den 
temporala upplösningen av nederbördsmängden är 15 minuter.  

Valet att använda regndata från markstationer är grundat på jämförelser av 
regnackumulationer från radarmätningar och markstationer för ett antal 
inträffade skyfall (Sundsvall 2001, Orust 2002, Hagfors 2004, Göteborg 2011) 
som är beskrivna i Naturolycksdatabasen (MSB, 2018b). Jämförelsen visade 
delvis  stora differenser mellan radar och markstationer. I ett specifikt fall nådde 
differensen under en händelse 100 mm (Sundsvall 2001-08-27, 133 mm/24 h 
markstation, 33 mm/24 h radar). En betydande roll spelade även resultaten från 
Van Ootegem et al. (2018) och Grahn och Nyberg (2017), som använde 
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radardata i sina studier av (översvämnings)-försäkringsskador och inte hittade 
några respektive svaga samband och förklaringsvärden. 

 

4.3. Geografisk information och demografisk data 
 

I båda studierna användes geografisk information såsom församlingsgränser, 
demografiska data, höjddata mm från olika källor. En översikt av 
datamaterialet, källor och studierna där det har använts finns i tabell 3. 

Tabell 3: Översikt över datamaterial och -källor som har använts i studierna. 

Data Källa Studie 1 Studie 2 
Försäkringsdata 
(översvämningsdatabas) 

Länsförsäkringar x x 

Nederbördsdata, observationsstationer SMHI x x 
Nederbördsdata, radardata SMHI x  
Händelserapporter (räddningstjänst) MSB x  
Höjddata Lantmäteriet  x 
Fastighetskarta Bebyggelse Lantmäteriet  x 
Demografiska data (befolkningsmängd, 
köpkraft, åldersfördelning, antal 
hushåll) 

SCB x x 

Församlingsgränser Svenska kyrkan x x 
Marktäckedata Naturvårdsverket  x 
Prisnivåindex SCB x x 

 

4.4. Studie 1 – metod och avgränsningar 
 

Syftet med studie 1 var att undersöka sambanden mellan nederbördsintensitet 
och översvämningsskador. Studiens grundidé var att sambanden måste vara 
tydligast att observera nära en väderstation som mäter nederbörden med en hög 
tidsupplösning. Av denna anledning valdes Göteborg och Malmö där 
nederbördmätstationer är placerade i de urbana och suburbana delarna av 
staden.  
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Figur 2: Relativt antal inträffade översvämningar per månad, 2001-2015, rapporterat av 
Länsförsäkringar AB.  

 

Studien sträckte sig över sommarmånaderna juni, juli och augusti under åren 
2001-2015. Intensiva nederbördshändelser inträffar i Sverige mest under 
sommarmånaderna juni, juli och augusti (Devasthale och Norin, 2014; Olsson 
och Josefsson, 2015) och flertalet av översvämningsskadorna inträffade under 
dessa tre månader (fig. 2). Studieområdet var de församlingar som ligger i en 5 
km-radie från nederbördsstationen (fig. 3 och 4). Valet av 5 km-radien är en 
kompromiss mellan varierande församlingsareor och intentionen att göra det 
undersökta området tillräcklig litet för att nederbördsstationen ska fånga alla 
nederbördshändelser, även konvektiva som uppträder mycket lokalt. 
Nederbördsstationen i Malmö ligger nära gränsen mellan två församlingar, 
vilket var avgörande för valet av undersökningsradie. I Malmö omfattar det 
undersökta området två, och i Göteborg elva församlingar. 
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Figur 3: Studieområdet i Göteborg. Nederbördsstationen är markerad med en röd triangel, 
församlingsgränser i gult. Karta: Jan Haas, Karlstads universitet. 
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Figur 4: Studieområdet i Malmö. Nederbördsstationen är markerad med en röd triangel, 
församlingsgränser i gult. Karta: Jan Haas, Karlstads universitet. 
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Variabler som beskriver nederbördsintensitet och översvämningsskador 

Eftersom försäkringsdata för översvämningsskadorna föreligger på dygnsbasis 
har även nederbördsdata transformerats till denna tidsskala med intentionen 
att undvika en större informationsförlust. Utöver den vanliga 
dygnsnederbörden som använts, och kallas R24 framöver, har ytterligare två 
variabler tagits fram som beskriver nederbördsintensitet på dygnsbasis:  

• maximal timnederbörd per dygn, RMAX60 
• maximal 15-minuters nederbörd per dygn, RMAX15 

 
Skadevariablerna som har ingått i analysen är: 
 

• Antal försäkringsskador orsakade av översvämning per dag kallas 
NIDnorm (Number of Insurance Damages, normalized) i studien. 
Variabeln har korrigerats för befolkningstillväxt, årlig förändring i 
prisindex och Länsförsäkringars marknadsandel. Variabeln har 
normerats på 100 000 invånare, så att den är en uppskattning av det 
totala antalet skador per 100 000 invånare och dag i de undersökta 
områdena. 
 

• Summan av skadekostnader per dag i SEK, benämnt TAID (Total Amount 
of Insurance Damage) i studien. Även denna variabel har justerats för 
befolkningstillväxt och årlig förändring i prisindex. Med hjälp av 
Länsförsäkringars marknadsandel skattades den totala summan av 
utbetalningar per dag inom de undersökta 5 km-radierna. 
 

• Genomsnittliga summan av skadeutbetalningar per enskild 
skadehändelse, benämnt AD (Average Damage), AD = TAID/NIDnorm. 

 
Antalet dagar som ingår i studien benämns n. I studieområdet Malmö är n=1379 
och i Göteborg är n=1380. 

Sambanden mellan regnintensitetsvariabler och skadevariabler har vidare 
undersöks med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient. Vidare har linjära 
regressioner använts for att analysera hur bra variationer av skadevariablerna 
förklaras av regnintensitetsvariablerna. Förklaringsgraden har beräknats, och 
det testades successivt och systematiskt om nedre trösklar för regnintensiteten 
ökar förklaringsgraden (tab. 4). 
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Tabell 4: Översikt över metoder som har använts i studierna. 

Metod Studie 1 Studie 2 
Systematisk 
litteraturöversikt 

x x 

Regressionsanalys x x 
Principalkomponentanalys  x 
GIS  x 

 

 

4.5. Studie 2 – metod och avgränsningar 
 

I den andra studien undersöktes hur några andra faktorer förutom 
nederbördsintensitet påverkar försäkringsskador. Analysen gjordes utifrån de 
rumsligt fördelade variablerna i respektive församling (totalt 13 församlingar). 
Faktorer som ingår i studien är olika variabler som beskriver topografi, 
byggnadstyp, andel hårdgjorda ytor och socioekonomiska faktorer. I studien 
användes samma skadedata från Länsförsäkringar som i studie 1, med 
information om datum när översvämningen inträffade, typ av skada (villa/hem, 
lösöre, butik, industri, lantbruk), skadebelopp (utbetalning till 
försäkringstagaren) och församlingen där skadan har inträffat. Då det inte finns 
nederbördsmätningar för enskilda församlingarna kunde nederbörds-
intensiteten inte ingå som variabel i studien. 

Studieområdet och -period 

Studieområdet är det samma som i studie 1, ett område i en 5 km radie kring två 
nederbördsstationer i Malmö och Göteborg. I Malmö ingår två större 
församlingar i studien medan det är elva mindre i Göteborg. Församlingarnas 
area varierar mellan 0,4 och 39,4 km2 och det totala studieområdet i Malmö är 
med 76,7 km2 något större än det i Göteborg med 66,8 km2. Studieperiod är 
månaderna juni, juli och augusti åren 2001–2013. Anledningen till att samma 
studieområden valdes i båda studierna var att detta möjliggjorde en beskrivning 
och jämförelse av nederbördskarakteristika (tab. 5). Totala antalet dagar med 
nederbörd under juni, juli och augusti under studieperioden var 566 i Malmö 
och 585 i Göteborg och den genomsnittliga nederbördsmängden per sommar 
var med 216 mm något lägre i Malmö jämfört med mängden i Göteborg (283 
mm). Maximum, medelvärden och standardavvikelser skiljer sig relativt lite för 
variabler som beskriver nederbördsintensiteten – dygnsnederbörden (Rday), 
maximal timnederbörd per dygn (RMAX60) och maximal 15-minuters 
nederbörd per dygn (RMAX15) (tab. 5).  
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Tabell 5: Nederbördsstatistisk för månaderna juni, juli och augusti, 2001-2013, i Malmö 
och Göteborg. 

Malmö n max medel standard avvikelse 

genomsnittlig 
regnmängd per 
sommar (mm) 

 totalt antal 
dagar med 

regn 
Rday 1195 65.5 2.3 5.5 216.0  566 
RMAX60min 1195 25.9 1.1 2.5      
RMAX15min 1195 16.5 0.7 1.5      
               
Göteborg            
Rday 1196 59.7 3.1 6.5 283.0  585 
RMAX60min 1196 30.0 1.3 2.8      
RMAX15min 1196 15.0 0.8 1.7      

 

Variabler som beskriver översvämningsskador 

Antal skador och totala skadekostnader summerades per dag för varje 
församling. Data delades inte upp på olika typer av skador (t ex villa, lösöre) då 
det hade lett till subgrupper med alltför få observationer och ett varierande antal 
församlingar som skulle ha ingått i analysen. Två skadevariabler undersöktes – 
antal (översvämnings)-försäkringsskador per församling och den totala 
skadesumman per församling. Skadevariablerna justerades för 
Länsförsäkringars marknadsantal och normaliserades med det totala antalet 
hushåll per församling. 

Geodata 

Geodata som har använts i studien kommer från Lantmäteriet, Statistiska 
centralbyrån (SCB), Naturvårdsverket, Svenska kyrkan och SMHI. Tabell 6 ger 
en överskikt över geodata som ingår i studien. 

Tabell 6: Översikt över geodata som ingår i studie 2. 

Källa Data Variabelnamn i databas Format 
Lantmäteriet Höjddata Hojddata 2m Raster raster (2 m 

upplösning) 
Lantmäteriet Fastighet Fastighetskartan 

Bebyggelse Vektor 
vektor  
(polygon) 

Naturvårdsverket Marktäcke Svenska Marktäckedata vektor  
(polygon) 

SCB Befolkning Befolkning Vektor vektor  
(polygon) 

SCB Köpkraft Inkomster Vektor vektor  
(polygon) 

Svenska Kyrkan Församlings-
gränser 

Församlingar vektor  
(polygon) 

SMHI Position 
Väderstationer  

Väderstationer vektor  
(punkt) 
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De olika bostadstyper som undersökts i studien kommer från Fastighetkartan 
och visas i tabell 7. 

 

Tabell 7: Översikt över fastighetsdata som ingår i studie 2. 

Variabelnamn i Fastighetskartan 

Bostad;  Flerfamiljshus 
Bostad;  Småhus friliggande 
Bostad;  Småhus kedjehus 
Bostad;  Småhus med flera lägenheter 

Bostad;  Småhus radhus 
 

Lutning och topografi 

Medellutningen för varje församling beräknades utgående från höjdmodellen 
med hjälp av lutningsfunktionen i ArcMap 10.5.1. 

Topographic wetness index (TWI) är ett index som anger en plats förmåga att 
uppnå vattenmättnad. Den första algoritmen för beräkningen av TWI:n 
utvecklades av Beven och Kirkby (1979): 

TWI = ln(α/tan β)  (Eq. 1) 

där α är tillrinningsområdets area uppströms platsen och β är den lokala 
lutningsvinkeln. I studien beräknades det s k SAGA Wetness Index med SAGA 
(System for Automated Geoscientific Analyses (www.saga-gis.org)) software. 
Indexet beräknas med en iterativ metod som är lämplig för platta områden. 
SAGA Wetness Index kallas för TWI i fortsättningen i denna avhandling.  
Medelvärdet för TWI per församling användes i studien som indikator för 
områdets förmåga att ackumulera vatten (fig. 5 och 6). Kartorna visar att 
församlingarna i Malmö är relativt platta områden med jämförelsevis högt TWI, 
medan församlingarna i Göteborg uppvisar en kuperad topografi med 
varierande TWI. 
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Figur 5: Församlingsgränser och topographic wetness index (TWI) i studieområdet i 
Göteborg. Karta: Jan-Olov Andersson, Karlstads universitet. 
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Figur 6: Församlingsgränser och topographic wetness index (TWI) i studieområdet i 
Malmö, Karta: Jan-Olov Andersson, Karlstads universitet. 

 

Hårdgjorda ytor 

Andelen hårdgjorda ytor uppskattades baserat på marktäcke- och 
markanvändningskartor och delades in i de tre kategorierna, 0 %, 50 % och 100 
% hårdgjord yta. I kategori 0 % återfinns t ex skog, urbana grönområden och 
vattendrag, i kategori 100 % återfinns det områden med tät stadsstruktur, 
industri och handel. Kategori 50 % innehåller arealer som präglas av 



25 
 

idrottsanläggningar, fritidsbebyggelse och villabebyggelse med större inslag av 
grönområden. En lista över de olika marktäckesklasserna och de uppskattade 
andelarna av hårdgjorda ytor finns i manus 2 i bilaga II. För de tre kategorierna 
av andel hårdgjorda ytor beräknades respektive andel per församling. 

Statistiska analyser 

För undersökningen av sambanden mellan skadevariabler och de olika variabler 
som beskriver topografi, demografi, marktäcke och -användning, byggnadstyp 
och köpkraft användes principalkomponentanalys (PCA). Variabler och 
variabelnamn är listade i tabell 8. Efter att PCA hade genomförts har 
samvariationen mellan skadevariablerna och TWI undersökts med hjälp av 
linjär regression. En översikt över metoderna som har använts i studien finns i 
tabell 4. Alla beräkningar har genomförts med statistikprogrammet SPSS 24. 

Tabell 8. Lista över geodata, demografiska data och skadedata som har ingått i PCA, med 
variabelbeteckningar. 

AVRslope Lutning i % (Average slope in %) 
TWI Topografisk wetness index (TWI) 
Max_Elevation Maximal höjd i m (Maximum elevation in m) 
Min_Elevation Minimal höjd i m (Minimum elevation in m) 
Age Befolkningens ålder i 7 klasser (ålder 0-6;  7-15;  16-19;  20-

24;  25-44;  45-64 and 65+) (Age) 
Pers_household Personer per hushåll (Persons per household) 
PP Hushållens köpkraft, fördelat på 4 klasser (låg, medel låg, 

medel hög och hög) (Purchasing Power categories (low, 
medium-low, medium-high and high)) 

Multi_Storey 
Villa 
Linked_house 
Apartment_house 
 
Row_house 

Andel flerfamiljhus (Percentage multi-story dwelling) 
Andel småhus friliggande (Percentage villa) 
Andel kedjehus (Percentage linked house) 
Andel småhus med flera lägenheter (Percentage 
Apartment house) 
Andel radhus (Percentage Row house) 

Sealing100 Andel hårdgjord yta kategori (100 %) i % (Surface 
sealing100) 

Sealing50 Andel hårdgjord yta kategori (50%) i % (Surface 
sealing50) 

Sealing0 Andel hårdgjord yta kategori (0%)=grönområden i % 
(Surface sealing0) 

NIDnorm  Normaliserade antal (översvämnings)-försäkringsskador 
per församling (Number of Insurance Damages, 
normalized) 

AICnorm Normaliserade totala skadesumman per församling 
(Amount of Insurance Compensation, normalized 
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5. Resultat 

5.1. Studie 1 
 

Samband mellan regnintensitet och försäkringsskador 

Som ett första steg i analysen av datamaterialet plottades skadevariablerna 
NIDnorm, TAID och AD, och diagrammen (fig. 7) visar på ett ickelinjärt 
samband mellan intensitet och skada. Figur 7 visar även att inte alla regn 
orsakar skador, men att andelen av händelser där regn orsakar skador ökar med 
intensiteten. Med villkoret RMAX60 > 5 mm var 71 % av alla regnhändelser i 
studieområdet Göteborg utan försäkringsskador, för RMAX60 > 10 mm var 33 
% utan skador och över en tröskel av RMAX60 > 15mm orsakade alla 
regnhändelser försäkringsskador. Motsvarande ökning i Malmö med samma 
trösklar är: RMAX60 > 5 mm, 74 % av regnhändelserna utan försäkringsskador; 
RMAX60 > 10 mm 31 % utan skador; RMAX60 > 15 mm, 20 % av alla 
regnhändelser utan skador. 
 
Regnhändelserna utan försäkringsskador undersöktes vidare för studieområdet 
i Malmö. Då man kan anta att regnhändelser med en låg intensitet inte orsakar 
skador, valdes händelser ut där intensiteten låg över en viss nivå och uppfyllde 
ett av de tre villkoren, R24 ≥ 20 mm, RMAX60 ≥ 10 mm eller RMAX15 ≥ 5mm. 
Under dessa förutsättningar hittades 25 dagar med intensivt regn som inte ledde 
till försäkringsskador. För dessa datum utvidgades studieområdet till 
omgivande församlingar och Skåne län, och det visade sig att det fanns 
försäkringsskador observerade för 20 av dessa dagar. I Malmö kommuns 
räddningstjänstrapporter hittades regn- och åskrelaterade incidenter och 
olyckor för elva av dessa datum. Skadorna som hade rapporteras var 
översvämning av källare, bostäder och ett sjukhus, olika typer av stormskador, 
men också fyra fall av trafikolyckor där vattenplaning nämndes som orsak. 
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Figur 7: Punktdiagram som visar sambanden mellan dagliga antalet skador och maximal 
timnederbörd per dag för Malmö och Göteborg. 

 
I tab. 9 visas resultaten av beräkningen av Pearsons korrelationskoefficient (r) 
för de tre variablerna för regnintensitet och de tre skadevariablerna. Som 
framgick av punktdiagrammen (fig. 7) är skadevariablerna inte normalfördelade 
varför dessa transformerades med logaritm- och rotfunktioner innan r 
beräknades. 
 
För antalet skador per dag, NIDnorm, uppvisade Pearsons 
korrelationskoefficient höga värden för alla tre mått av regnintensitet – R24, 
RMAX60 och RMAX15. I Malmö låg r-värdet mellan 0,76 och 0,86 för 
LN(NIDnorm) med det starkaste sambandet till variabeln RMAX60 som 
representerar den maximala timnederbörden per dag. Den logaritmiska 
transformationen av den dagliga totala skadesumman, variabeln LN(TAID), var 
starkast korrelerad med RMAX60 (r = 0,81). Antalet nederbördshändelser som 
ingick i beräkningen var med 53 dagar relativt lågt och beror på 
logaritmfunktionens egenskap att funktionen inte är definierad för argument 
lika med noll, vilket betyder att dagar där det inte har inträffat några skador 
faller bort. Korrelationskoefficienterna var även relativt höga för de 
rottransformerade skadevariablerna. Sambanden var starkast till 
intensitetsvariabeln RMAX60, där r = 0,60 för det rottransformerade antalet 
skador SQRT(NIDnorm), 0,59 för den fjärderottransformerade skadesumman 
(variabel ROOT4(TAID)) och 0,49 för den rottransformerade genomsnittliga 
skadesumman SQRT(AD). Skillnaden mot LN-transformationen var att hela 
datasetet med 1379 dagar ingick i beräkningen, även dagar utan skador och regn 
eller med små nederbördsmängder. 
Även i studieområdet Göteborg verkade intensiteten RMAX60 ha den starkaste 
kopplingen till skadevariablerna såväl för de LN-transformerade som för 
rottransformerade. Sambanden var dock något svagare än i studieområdet 
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Malmö, speciellt för TAID. r-värdena var 0,72 för LN(NIDnorm) och 0,50 för 
LN(TAID). Antalet dagar som ingick var 58. Respektive r-värden för de 
rottransformerade skadevariablerna var 0,57 för SQRT(NIDnorm), 0,47 för 
SQRT(TAID) och 0,43 för ROOT4(AD). Antalet dagar som ingick var 1380.  
 
Linjära regressionsmodeller 
 
För att besvara frågan om hur stor roll nederbördsintensiteten spelar för att 
förklara skyfallsskador har ett antal linjära regressionsmodeller anpassats och 
testats. Eftersom intensitetsvariablerna R24, RMAX60 och RMAX15 var 
korrelerade med varandra har de testats i separata modeller (tab. 9). Linjär 
regression förutsätter ett linjärt samband mellan oberoende och beroende 
variabler och för att uppnå det kravet har logaritmiska- och rottransformationer 
använts och systematisk testats.     
Ett underliggande antagande i denna studie var att regnmängder som är små 
eller ’normalt’ inte orsakar skador. Ett syfte var därför att undersöka om det 
finns tydliga trösklar i regnintensiteten som uppträdandet av skadorna kan 
kopplas till. Olika trösklar (randvillkor) testades systematiskt. 
Regressionsmodellerna med de högsta förklaringsvärdena, R2, finns i tabell 10a 
och b. Samtliga modeller i tabell 10a och 10b är signifikanta och modellresiduer 
har testats för heteroskedasticitet. 
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Tabell 9: Pearsons korrelationskoefficienter för nederbörds- och skadevariabler i 
studieområdena i Malmö och Göteborg. 

 
  

  Malmö   Göteborg   
  R24 RMAX60 RMAX15 R24 RMAX60 RMAX15 

R24 1 .864** .777** 1 .846** .774** 

n 1379 1379 1379 1380 1380 1360 

RMAX60 .864** 1 .947** .846** 1 .938** 

n 1379 1379 1379 1380 1380 1360 

RMAX15 .777** .947** 1 .774** .938** 1 

n 1379 1379 1379 1360 1360 1360 

NIDnorm .335** .418** .386** .355** .459** .411** 

n 1378 1378 1378 1378 1378 1358 

LNNIDnorm .762** .862** .809** .694** .723** .665** 

n 53 53 53 57 57 57 

LNLNNIDnorm .723** .799** .758** .520** .560** .486* 

n 53 53 53 24 24 24 

SQRTNIDnorm .495** .601** .557** .448** .571** .512** 

n 1378 1378 1378 1378 1378 1358 

ROOT4NIDnorm .473** .559** .521** .355** .459** .411** 

n 1378 1378 1378 1378 1378 1358 

TAID .249** .321** .300** .259** .328** .286** 

n 1379 1379 1379 1376 1376 1356 

LNTAID .735** .810** .772** .440** .499** .508** 

n 49 49 49 57 57 57 

LNLNTAID .714** .780** .744** .425** .480** .493** 

n 49 49 49 57 57 57 

SQRTTAID .358** .453** .422** .359** .466** .423** 

n 1379 1379 1379 1376 1376 1356 

ROOT4TAID .480** .589** .545** .259** .328** .286** 

n 1379 1379 1379 1376 1376 1356 

AD .369** .435** .397** .196** .236** .226** 

n 1379 1379 1379 1380 1380 1360 

LNAD .425** .453** .444** .053 .112 .173 

n 49 49 49 57 57 57 

LNLNAD .405** .431** .424** .057 .123 .185 

n 49 49 49 57 57 57 

SQRTAD .413** .489** .452** .294** .367** .352** 

n 1379 1379 1379 1380 1380 1360 

ROOT4AD .394** .467** .432** .340** .426** .402** 

n 1379 1379 1379 1380 1380 1360 
       

** signifikant på 0.01 nivå * signifikant på 0.05 nivå 
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Tabell 10a: Linjära regressionsmodeller som beskriver sambanden mellan regnintensitet 
och skador för studieområde Malmö.  

Malmö        
Beroende 
variabel 

Oberoende 
variabel 

Transform.  
beroende 

Randvillkor R2 

(justerad) 
Regressionskoeff. 
(standardavvik.) 

Konstant 
(standardavvik.) 

n 

NIDnorm RMAX60 lnln NID >1 0.73 
0.032***  
(0.004) 

0.48***  
(0.05) 30 

  

  2nd root RMAX15≥2mm 0.56 
0.38*** 
 (0.03) 

-1.9***  
(0.3) 136 

  

    RMAX15≥6mm 0.58 
0.57***  
(0.10) 

-5.0**  
(1.6) 25 

  

  4th root RMAX15≥2mm 0.59 
0.12***  
(0.01) 

-0.54***  
(0.08) 136 

TAID RMAX60 ln - 0.65 
0.19***  
(0.02) 

9.8***  
(0.2) 49 

  

    R24 ≥ 25mm 0.71 0.24)***   
(0.05) 8.7***  

(1.1) 10 

  

  lnln - 0.6 
0.016***  
(0.002) 

2.28***  
(0.02) 49 

  

    R24 ≥ 25mm 0.78 
0.017***   
(0.003) 

2.24*** 
 (0.07) 10 

  

  4th root RMAX15≥ 2mm 0.58 
1.8***    
(0.1) 

-9.0***  
(1.2) 136 

  

    RMAX15≥ 6mm 0.61 
2.6***  
(0.4) 

-22.3**  
(6.9) 25 

AD RMAX60 sqrt RMAX15≥2mm 0.46 
9.1***   
(0.8) 

-41.3***  
(7.3) 136 

  

    RMAX15≥6mm 0.54 
12.0***  
(2.2) 

-87*      
(36) 25 

  

  4th root RMAX15≥2mm 0.48 
0.61***  
(0.05) 

-2.6***   
(0.5) 136 

        
* signifikant på 0.05 nivå, ** signifikant på 0.01 nivå, *** signifikant på 0.001 nivå 
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Tabell 10b: Linjära regressionsmodeller som beskriver sambanden mellan regnintensitet 
och skador för studieområde Göteborg.  
 

Göteborg 
 

       
Beroende 
variabel 

 Oberoende 
variabel 

Transform.  
beroende 

Randvillkor R2 

(justerad) 
Regressionskoeffi. 
(standardavvik.) 

Konstant 
(standardavvik.) 

n 

NIDnorm  RMAX15 ln NID >1 0.26 0.138**  
(0.046) 

0.79* 
(0.36) 

24 

  

     RMAX15≥5mm 0.48 0.35**  
(0.09) 

-1.9* 
(0.9) 

16 

  

 RMAX60 ln NID >1 0.32 0.08**  
(0.023) 

0.71*     
(0.35) 

24 

  

   2nd root - 0.32 0.097***  
(0.004) 

-0.057***  
(0.012) 

1378 

  

 

    

RMAX15≥2mm 0.45 0.174***  
(0.014) -0.74*** 

(0.11) 

188 

TAID  RMAX15 ln - 0.18 
0.224**  
(0.061) 

10.207***  
(0.353) 

58 

  

 

    

RMAX15≥5mm 0.44 
0.492**  
(0.138) 

7.331***  
(1.422) 

16 

  

 RMAX60 2nd root - 0.22 
23.9***  
(1.2) 

-15.2***  
(3.8) 

1378 

  

 

    

RMAX15≥2mm 0.29 43.4***  
(5.0) 

-187.4***  
(39.6) 

188 

AD  RMAX60 2nd root RMAX15≥2mm 0.22 9.8***     
(1.4) 

-29.5**    
(10.8) 

188 

  

   4th root RMAX15≥2mm 0.32 0.65***  
(0.07) 

-2.03***  
(0.56) 

188 

 
* signifikant på 0.05 nivå, ** signifikant på 0.01 nivå, *** signifikant på 0.001 nivå 
 
Generellt var förklaringsgraden för de modeller som byggde på logaritmiskt 
transformerade skadevariabler högre jämfört med de rottransformerade. Å 
andra sidan hade de rottransformerade modellerna ett betydlig större 
dataunderlag och uteslöt inte regnhändelser där inga skador hade inträffat i och 
med att rotfunktionen är definierad för argument lika med noll.  
 
För studieområdet Malmö (tab. 10a) hade RMAX60 det högsta 
förklaringsvärdet. 73 % av variationen i variabeln NIDnorm kunde förklaras, 
med randvillkoret att mer än en skada hade inträffat i studieområdet. Med detta 
randvillkor uteslöts felaktiga observationer, där försäkringstagaren möjligen 
hade upptäckt eller anmält skadan senare eller där försäkringen hade registrerat 
skadan på fel datum. Sambandet mellan RMAX60 och NIDnorm är dubbelt 
exponentiellt, d v s NIDnorm ∼ exp(exp(RMAX60)) (n =30). För den 
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rotfunktionsbaserade modellen är R2=0,56 som högst, med randvillkoret att 
RMAX15 ≥ 2mm (n=136). Sambandet mellan intensitet och skada är av typen 
NIDnorm ∼ (RMAX60)2, vilket betyder att antalet skador ökar kvadratiskt med 
intensiteten. 
 
Även den totala skadesumman TAID påverkas mest av den maximala 
timnederbörden RMAX60, och förklaringsgraden varierar mellan 60 % och 78 
% för den exponentiella modellen beroende på vilka randvillkor som används. 
Det högsta värdet, 78 %, hittades för randvillkoret R24 ≥ 25 mm och även här 
är sambandet dubbel exponentiellt, men dataunderlaget med detta randvillkor 
är med 10 dagar (n=10) litet. För de rotfunktionsbaserade modellerna är det 
högsta förklaringsvärdet 58 % med villkoret att RMAX15 ≥ 2 mm (n=136). 
Sambandet mellan intensitet och skadesumman är av typen TAID∼ 
(RMAX60)4. Ett liknade resultat hittades för variabeln som beskriver de 
genomsnittliga skadekostnaderna per enskild skadehändelse, AD. RMAX60 var 
den intensitetsvariabel som påverkade mest och med randvillkoret RMAX15 ≥ 
2 mm låg förklaringsgraden på 46 % (n=136). 
 
För studieområdet Göteborg (tab. 10b) var modellernas förklaringsgrad lägre, 
mellan 22 % och 48 %, men även här visade sig intensiteten RMAX60 och 
RMAX15 ha stor påverkan på skadorna. Även sambandens funktionella former 
liknar de i studieområdet Malmö, där skadorna ökar exponentiellt, kvadratiskt 
eller med fjärde potensen av regnintensiteten. 

 

5.2.  Studie 2 
 
Det viktigaste resultatet av principalkomponentanalysen var att enbart TWI av 
alla testade topografiska, demografiska, socioekonomiska variabler och de 
variabler som beskriver byggnadstyp och markanvändning, verkade ha ett 
inflytande på antal skador och den totala skadesumman.  
 
Topografiska variabler och skadevariabler 
 
Inga samband kunde hittas mellan församlingens genomsnittliga lutning, 
maximala eller minimala höjd och skadevariablerna. Däremot indikerade 
Pearsons korrelationskoefficient ett positivt samband mellan topographical 
wetness index (TWI) och antalet skador och skadesumman. Värdet låg på 0,68 
för korrelationen med antalet och på 0,63 med skadekostnaderna 
(signifikansnivå är 0,001 för båda värdena). 
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Socioekonomiska variabler 
 
I en PCA med variabler för socioekonomi och skador kunde starka positiva 
samband hittas mellan de olika åldersklasserna och antalet personer per 
hushåll. Låg köpkraft var korrelerad med åldersgruppen 20 till 24 år. Inga 
samband med skadevariablerna kunde identifieras. Principalkomponent-
analysens loadings visade att den tredje komponenten enbart var relaterad till 
skadevariablerna NIDnorm och AICnorm (tab. 11). En översikt över variablerna 
och deras förkortningar finns i tabell 8 i kapitel Metod och data. 
 
Tabell 11: Principalkomponentanalysens loadings för socioekonomiska variabler och 
skadevariabler. Ålderklasserna 0-6;  7-15;  16-19;  25-44;  45-64 och 65+ sammanfattades 
till en ny variabel ’Extr_fam’. 

 
 

PC 1 PC 2 PC 3 
Extr_fam  0.894  

Pp_low 0.975   

Pp_m_low  0.752  

Pp_m_high -0.861   

Pp_high -0.691   

Pers_household  0.859  

Age_20to24 0.964   

NIDnorm   0.966 
AICnorm   0.944 
Percentage of variance explained (% ) 47 24 17 

 
 
Byggnadstyp och markanvändning 
 
Resultaten från PCA visar att variablerna hög andel hårdgjorda 
ytor(Sealing100), flerfamiljshus(Multi_Storey) och hög köpkraft(Pp_m_high) 
i församlingen var positivt korrelerade med varandra, men inga samband till 
översvämningsskadorna kunde upptäckas. Dessutom var en hög andel av 
grönytorna(Sealing0), ett större antal personer per hushåll(Pears_household) 
och en större andel villor och radhus positivt korrelerade sinsemellan, men inte 
heller för dessa variabler kunde något samband till skadevariablerna hittas.  
 
Fig. 8 sammanfattar resultaten från studien och visar ett komponentdiagram för 
markanvändnings-, socioekonomiska, byggnadstyps- och skadevariabler. I 
tabell 12 visas en lista över respektive loadings. I PCA har variablerna som 
beskriver byggnadstyp visat sig vara starkt positivt korrelerade sinsemellan och 
sammanfattades till två nya variabler Extr_Villa (villor och kedjehus) och 
Extr_row_apart (småhus med flera lägenheter och radhus). Det blev tydligt att 



34 
 

enbart TWI var korrelerad med översvämningsskadorna, annars syntes tydliga 
mönster: å ena sidan var en hög andel hårdgjorda ytor, flervåningshus och hög 
köpkraft positivt spatialt korrelerade, å andra sidan grönytor, småhus och antal 
personer per hushåll. Enbart TWI och skadevariablerna bidrog till den andra 
komponenten (PC2 i tab. 12).  
 

 
Figur 8: Komponentdiagram för variabler för andel hårdgjorda ytor, byggnadstyp, TWI, 
socioekonomi och översvämningsskador.  
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Tabell 12: Loadings  för variabler för mark, byggnadstyp, socioekonomi och 
översvämningsskador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Linjär regression 
 
Resultaten av PCA identifierade TWI som enda variabel med ett samband till 
översvämningsskadevariablerna NIDnorm och AICnorm. Pearsons 
korrelationskoefficient låg på 0,68 för antal skador och på 0,63 för 
skadesumman. Från figur 9 kan ett linjärt samband mellan TWI och skador 
antas och en linjär regressionsmodell har anpassats. Med modellernas hjälp 
kunde TWI förklara 41 % respektive 34 % av variansen av skadevariablerna 
NIDnorm och AICnorm (tab. 13). 
 

 PC 1 PC 2 
Multi_Storey -0.918  

Extr_row_apart 0.901  

Sealing100 -0.896  

Extr_Villa 0.864  

Sealing0 0.842  

Pers_household 0.830  

Pp_m_high -0.815  

NIDnorm  0.955 
AICnorm  0.907 
TWI  0.850 
Percentage of variance explained (% ) 53 26 
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Figur 9: Punktdiagram som visar sambandet mellan TWI och NIDnorm. 
 
 
Tabell 13: Linjära regressionsmodeller som beskriver sambanden mellan TWI och 
översvämningsskador för studieområdena Malmö och Göteborg. 
 
Beroende 
variabel 

Oberoende 
variabel 

r2 

justerad 
Regressionskoeff. 
(standardavvikelse) 

Konstant 
(standardavvikelse) 

n 

 
NIDnorm 

 
TWI 

 
0.41 

0.004**  
(0.001) 

-0.10* 
 (0.005) 

13 
 

 
AICnorm 

 
TWI 

 
0.34 203.3*  

(75.8) 
-599.6*  
(267.4) 

13 
 

* signifikant på 0.05 nivå ** signifikant på 0.01 nivå  
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6. Diskussion 
 

Studie 1 visade att regnintensiteten påverkar försäkringsskador som orsakats av 
översvämning, vilket bekräftar resultat av tidigare studier (Spekkers et al., 2013; 
Torgersen et al., 2015; Grahn och Nyberg, 2017). Pearsons 
korrelationskoefficient mellan regnintensitet och (översvämnings)-
försäkringsskador i studieområdena i Malmö och Göteborg under 
sommarmånaderna låg mellan 0,4 och 0,8 (tab. 9) i denna studie, vilket tyder 
på ett starkt positivt samband. Undersökningen av regnintensiteten på tim- och 
15 minuters-skala resulterade i att den maximala timnederbörden (RMAX60) 
per dag hade störst påverkan på antal skador (NIDnorm) och skadesumman 
(TAID). Även det maximala 15 minutersregnet per dag (RMAX15) och 
dygnsnederbörden är korrelerade med NIDnorm och TAID, men till en lägre 
grad. Vidare föreslår studien ansatser för skadefunktioner med regnintensitet 
som oberoende variabel – en där sambandet mellan intensitet och skador är 
exponentiellt och en som baseras på en potensfunktion. Dessa resultat går i linje 
med Grahn och Nyberg (2017) som föreslog ett exponentiellt samband och 
Sörensen och Mobini (2017) som konstaterade att sambandet är icke-linjärt.  

I studien hittades två ansatser till samband mellan regnintensitet och skador, 
s.k. skadefunktioner, en logaritmfunktion och en potensfunktion. Den 
logaritmiska transformationen av skadedata ledde till en reduktion av datasetet 
till de dagar där skador hade rapporterats, vilket orsakas av logaritmfunktionens 
egenskap att inte vara definierad för värden lika med noll (fig. 10). Detta 
resulterade i att antalet dagar reducerades till 53 i Malmö och 58 i Göteborg, 
vilket i sin tur är en bidragande orsak till den anmärkningsvärt höga 
förklaringsgraden speciellt i Malmöstudien med mellan 60 % och 78 %. 
Fenomenet betyder att man enbart utgår från inträffade skadehändelser och 
denna avgränsning har använts av andra forskare i tidigare studier, t.ex. av 
Spekkers et al. (2013), Grahn och Nyberg (2017) och Sörensen och Mobini 
(2017). Med målsättningen att utveckla en skadefunktion i framtiden kan detta 
dock ses som nackdel, då alla dagar med intensivt regn borde vara av intresse, 
även de utan rapporterade skador. Transformationen med hjälp av en 
potensfunktion var inte behäftad med denna typ av problem, då 
potensfunktionen är definierad för argument lika med noll (fig. 10). Hela 
datasetet av 1380 dagar ingick då i analysen, även dagar utan rapporterade 
skador. Regressionsmodellerna nådde, beroende på randvillkor, 
förklaringsgrader på 30 till 60 %. 

Formen på de anpassade funktionerna har likheter med skadefunktioner för 
älvöversvämningar som är baserade på vattendjup (Gerl et al., 2016; Boettle et 
al., 2011). Det är möjligt att regnintensitet har samma betydelse för pluviala 
översvämningsskador som vattendjupet för översvämningsskador som orsakas 
av älvar och floder. 



38 
 

 

Figur 10: Graferna av logaritm-, exponential-, rot- och potensfunktion. 

 

Ett annat syfte med studien var att undersöka om det finns trösklar för 
regnintensitet där skadorna börjar uppträda mer frekvent. Systematiska tester 
av intensitetströsklar genomfördes för variablerna RMAX15, maximala 15-
minuters regn per dag, och RMAX60, maximala en-timmesregn per dag. 
Randvillkor (trösklar) för RMAX15 ≥ 2 mm/5 mm/6 mm ledde till en avsevärd 
ökning av förklaringsgraden av variabeln RMAX60. Utifrån detta resultat kan 
man anta att det är stora regnmängder under en timme i kombination med korta 
perioder med extrem intensitet som orsakar skadorna. 

En begränsning av denna studie var att skadedatamaterialet är baserat på 
församlingsnivå som högsta geografisk upplösning, där valet av studieområden 
bestämdes av församlingarnas storlek och läge. Ett annat problem är att studien 
omfattar ett relativt litet antal skadeobservationer trots att den bygger på en 
tidsperiod av 15 år. Optimalt borde samma metodik ha använts på ytterligare 
urbana studieområden. Problemet här är att SMHI:s mätstationer sällan 
placeras i städer, då det krävs relativt stora öppna ytor så att mätningar inte 
påverkas av intilliggande byggnader. På grund av det begränsade antalet 
observationer gjordes ingen uppdelning i olika skadetyper som byggnadsskador, 
lösöreskador, skador på industri, mm, då detta hade lett till för små 
undergrupper för statistiska analyser. Av samma anledning undersöktes inte 
andra delaspekter som t ex regnhändelsernas varaktighet och det genomfördes 
inga modellvalidering med en oberoende tidsperiod. 
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I studie 2 undersöktes sambandet mellan å ena sidan topografi, 
socioekonomiska faktorer, marktäcke och byggnadstyp, och å andra sidan antal 
försäkringsskador respektive totala skadekostnader orsakade av 
översvämningar i församlingar i Malmö och Göteborg under månaderna juni, 
juli och augusti för åren 2001 till 2013. Resultaten av 
principalkomponentanalysen tyder på att det enbart var topographic wetness 
index (TWI) som hade inflytande på antalet försäkringsskador och den totala 
skadesumman. Pearsons korrelationskoefficient var 0,68 för antalet skador och 
0,63 för skadesumman. I en linjär regressionsmodell låg förklaringsgraden av 
TWI på 41 % för antal försäkringsskador och på 34 % för skadesumman.  

Dessa resultat ligger i linje med ett antal tidigare studier, i vilka topografisk 
karakteristik har undersöks och diskuterats som bidragande faktor för 
översvämningsskador. I en undersökning av Kalantari et al. (2014) av ett skyfall 
i Hagfors kommun som inträffade i augusti 2004 visade resultaten att en (hög) 
TWI och lutning på vattendraget var relaterade till översvämningsskador på 
vägnätet. Sörensen och Mobini (2017) kom i en studie i Malmö fram till att platta 
områden är särskilt översvämningsutsatta och Van Ootegem et al. (2018) fann i 
en studie i Belgien att de byggnader som ligger högre än den omkringliggande 
bebyggelsen i jämförelse har mindre översvämningsskador. Torgersen et al. 
(2017) fann i en studie i Fredrikstad i Norge att översvämningsskador uppträder 
på ställen som ligger nedströms områden med hårdgjorda ytor och i konkava 
terrängformer. Jalayer et al. (2014) och Pourali et al. (2016) diskuterade och 
rekommenderade beräkning och kartering av TWI som ett första steg vid 
inventering av översvämningsrisker i urbana områden. Däremot kunde 
Spekkers et al. (2014) inte hitta några samband mellan terränglutning och 
försäkringsskador i Nederländerna. Lutningen är dock bara en av de två 
komponenterna som bygger upp TWI. Den andra faktorn, det lokala 
tillrinningsområdet, är viktig att ha med för att kunna förklara skyfallsskador. 

Mot förväntan, och i motsats till resultaten av några tidigare studier (Jalayer et 
al., 2014; Spekkers et al., 2014), kunde denna undersökning inte finna några 
belägg för att faktorer som byggnadstyp, andel hårdgjorda ytor och 
socioekonomisk karakteristik påverkar skadorna. Möjligtvis kunde detta 
resultat bero på att den spatiala upplösningen på församlingsnivå var för grov. 
Mot denna slutsats talar att resultaten av principalkomponentanalysen visade 
de förväntade spatiala sambanden mellan de andra undersökta variablerna. Å 
ena sidan är egenskaper hos urbana centrumsområden t ex en hög andel 
hårdgjorda ytor, hög köpkraft och flervåningshus geografisk korrelerade. Å 
andra sidan visar analysen även att ett högt antal personer per hushåll, 
bostadsområden med radhus och villor och grönområden korrelerar, vilket kan 
tolkas som ett bidrag från villaförorter med barnfamiljer. Dessa resultat tyder 
på att både metod och data var lämpliga för undersökningen av spatiala 
samband. 
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7. Generella slutsatser 
 

Avhandlingen har kommit fram till att regnintensitet under sommarmånaderna 
och inträffade försäkringsskador orsakade av översvämning var tydligt 
korrelerade (Pearsons korrelationskoefficient mellan 0,4 – 0,8) och att det 
verkar vara hög regnintensitet under en 60 minuters intervall i kombination 
med korta perioder av extrem intensitet som orsakar skadorna. Studien fann två 
ansatser till skadefunktioner - ett exponentiellt samband mellan regnintensitet 
och skador och ett där en potensfunktion användes. Modellerna som beskriver 
sambanden hade en förklaringsgrad av mellan 30 och 73 %. Generellt hade 
modellerna som beskriver antalet försäkringsskador en högre förklaringsgrad 
än de som beskriver de totala skadekostnaderna och de genomsnittliga 
skadekostnaderna per försäkrat objekt. 

Undersökningen av andra faktorer såsom byggnadstyp, andel hårdgjorda ytor 
och socioekonomiska faktorer (antal personer per hushåll, hushållens köpkraft 
och ålder), påverkade inte skadorna. Däremot visades att TWI, ett områdes 
förmåga att ackumulera vatten, signifikant påverkade skadorna.  

Den grova geografiska upplösningen av skadedatamaterialet ledde till att 
studiernas resultat bygger på förhållandevis lite data. Det vore önskvärt att 
verifiera resultaten med hjälp av skadedata med högre geografisk upplösning, 
särskilt med tanke på betydelsen av socioekonomiska faktorer och hårdgjorda 
ytor. Även för utvecklingen av skadefunktioner som bygger på 
nederbördsintensitet och TWI i samma funktion i framtiden vore en finare 
upplösning lämplig, där man inte behöva arbeta med TWI-medelvärden för en 
hel församling. 

Generellt har studien demonstrerat potentialen hos geografisk information vid 
undersökning av faktorer som påverkar översvämningsskador. TWI verkar vara 
en relevant variabel för att förklara urbana översvämningsskador orsakade av 
skyfall. En vidareutvecklad topografisk modell kunde i framtiden användas som 
ett första steg vid bedömning av ett områdes sårbarhet för skyfall som tid- och 
resurssparande alternativ till avancerad hydrologisk/hydraulisk modellering. 

Försäkringsdata har visat sig vara en värdefull proxy för skyfallsskador, även 
med den låga geografiska upplösning som var tillgänglig i delstudierna. 
Försäkringsskador kan dock inte likställas med den totala skadan som en 
skyfallshändelse orsakar i samhället. De representerar normalt enbart en 
delmängd av den direkta, tangibla delen av totalskadan (jämför tab. 1). I 
framtiden vore det önskvärt att använda en mer holistisk syn på skyfallsskador 
och inkludera skador som inte är försäkrade, som uppstår till följd av störningar 
och avbrott eller som är svårt att värdera monetärt. En utmaning för framtiden 
är att förbättra datatillgången och bygga upp databaser med hänsyn till de 
ramverk som redan är etablerade i naturolycksområdet som t ex det av Meyer et 
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al. (2013) för värdering av skador och/eller Desinventar-ansatsen (Serje, 2011), 
vilken fokuserar på datamaterialets tillförlitlighet. Den andra begränsningen 
inom området bottnar i regndatas låga rums- och tidsupplösning. Även om 
radarmätningarnas regnmängder i samband med intensiva regn är 
omdiskuterade, så kunde den tvådimensionella bild av nederbördens 
utbredning som radar ger användas för en geografisk avgränsning av 
skyfallsområdet i framtida studier.  
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8. Tack 
 

Denna avhandling är en del i projektet ’Minskade klimatrisker i framtidens 
bebyggelse och boende’ som finansierats av Länsförsäkringars forskningsfond. 
Ett stort tack till Länsförsäkringar inte bara för finansieringen, utan också för 
att jag hade den ovärderliga möjligheten att arbeta med datamaterial från er 
översvämningsskadedatabas. Utan denna data hade avhandlingen inte varit 
möjlig! 

Ett stort tack till mina handledare Lars Nyberg, Magnus Johansson och Thomas 
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