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1 Inledning 

Översvämningar är en av de allvarligaste formerna av naturkatastrofer (Guha-

Sapir m.fl., 2012). De förekommer ofta och har stora negativa konsekvenser på 

de samhällen som drabbas. Ett spektrum av översvämningstyper ger olika 

konsekvenser, allt från skador av skyfallens snabba intensiva förlopp till olika 

störningar från den pågående successiva havsytehöjningen. De konsekvenser 

som uppstår beskrivs och registreras på olika sätt (t.ex. EM-DAT1, 

NatCatService2, naturolycksdatabasen3) men fortfarande är det mycket vi inte 

vet när det gäller skadebilden. För de delar av världen där olika värden är 

försäkrade finns en hyfsad bild, men även där finns värden som är svåra att 

prissätta och konsekvenser som är indirekta och svåra att identifiera och 

kvantifiera. I fattiga länder är värden ofta inte försäkrade och en stor del av 

konsekvenserna utgörs av förlorade liv och förstörda livsvillkor. Bilden är 

således tudelad: den rika världen där konsekvenserna är främst ekonomiska och 

den fattiga världen där konsekvenserna främst handlar om dödsfall och förstörd 

försörjning för människor (IPCC, 2012). 

Man kan beskriva konsekvenser och skador i två skeden, antingen efter en 

översvämning baserat på dokumentation och registrering av verkliga skador 

(ex-post), eller före en översvämning som en del av en riskanalys eller kostnads-

nyttoanalys (ex-ante). Önskvärt är att genom riskanalyser och riskhantering 

kunna minska konsekvenserna av de översvämningar som ändå uppstår. 

Samtidigt är varje inträffad händelse en viktig källa till kunskap om vilka 

konsekvenser som höga flöden och vattennivåer får.  

Konsekvenser av översvämningar kan vara av ekonomiskt, socialt eller 

ekologiskt slag. Det finns ofta ganska god kunskap om eventuella förlorade 

människoliv. I utvecklade länder finns viss kunskap om ekonomiska 

konsekvenser. Ekologiska konsekvenser är ofta svårbedömda, och kan vara 

både negativa och positiva. Översvämningar är positiva för vissa habitat och 

arter eftersom de normalt sett ingår i en naturlig flödesregim. Syftet med denna 

översikt är att sammanställa kunskap och redovisa den litteratur som finns om 

översvämningsskador och metodik för att uppskatta skadors omfattning. 

Förutom generella beskrivningar av detta område har vi en tyngdpunkt på 

skador på människors liv och hälsa. 

                                                           

1 www.emdat.be 

2 www.munichre.com/geo 

3 ndb.msb.se 
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2 Metod och avgränsningar 

Denna översikt baseras på litteratur som sökts ut från olika webbaserade 

resurser:  

 Databasen ISI, som omfattar ett stort antal vetenskapliga tidskrifter 

 Direktsök i ett antal tidskrifter, bland annat Natural Hazards, Distasters 

och Risk Analysis 

 Rapportering från FN:s klimatpanel 2007 och 2012 

 Publikationslistor från större internationella forskningsprogram såsom 

FLOODsite, ConHaz, m.fl. 

De sökord som framför allt har använts är flood consequence, flood loss, flood damage 

och kombinationen flood och cost. 

Om det har funnits svenska studier har dessa tagits med. Litteraturen 

domineras annars av studier från Holland, Tyskland och England. Tematiskt 

sett finns det en stor dominans av studier av direkta effekter. Studier om 

konsekvenser på människors liv och hälsa har särskilt lyfts fram. 

Av de typer av översvämningar som finns i litteraturen har vi valt att inte ta 

med översvämning från dammbrott respektive från en långsamt stigande 

havsnivå. Däremot har effekter av snabba vattenståndsförändringar vid kuster 

inkluderats. Allt oftare inkluderas åtgärdskostnader såsom en ekonomisk 

konsekvens av extremt väder och klimatförändringar. I vår rapport är 

åtgärdskostnader inte inkluderade. 

  



6 

  



7 

3 Översvämningars konsekvenser 

Internationella data 

Det belgiska forskningsinstitutet CRED driver databasen EM-DAT som 

registrerar naturkatastrofer. Kriterier för att katastrofer ska tas med i denna 

databas är att minst 10 eller fler personer ska ha förlorat sina liv, 100 eller fler 

personer ha anmälts som drabbade, att katastroftillstånd har deklarerats eller att 

internationell hjälp begärts. Typer av variabler som registreras är antalet 

dödsfall, antalet drabbade (t.ex. skadade, drabbade av hemlöshet, evakuerade, 

etc.) och ekonomiska skador. I kategorin ”Hydrological disasters” sorteras 

förutom översvämningar även ”wet mass movements” in. 

Under åren 2001-2010 registrerades i medeltal 195 hydrologiska katastrofer 

årligen, varav 24 inträffade i Europa (Guha-Sapir m.fl., 2012). Årligen 

drabbades 106 miljoner människor (350 000 i Europa) och den årliga kostnaden 

var 21 miljarder USD (5,6 miljarder i Europa). En av de större rapporterade 

översvämningarna inträffade i Thailand 2011 med skador på  

40 miljarder USD. Asien är den världsdel som drabbas hårdast av 

översvämningar. 

Några av de större globala återförsäkringsbolagen rapporterar löpande om vilka 

konsekvenser och kostnader som naturkatastrofer ger upphov till. Ett av 

bolagen, Swiss Re, rapporterade att ca 11 000 människoliv hade förlorats under 

2012 till följd av naturkatastrofer. Kostnaderna för katastrofer, inkluderande 

även katastrofer som orsakats av människor (man-made disasters) för 2012 

uppgick till 140 miljarder US-dollar4Av de totala kostnaderna hade 

försäkringsbolagen täckt ungefär 65 miljarder US-dollar. Detta år orsakade 

väderrelaterade katastrofer i USA de största kostnaderna, med torka i mer än 

halva landet och orkanen Sandy som drabbade östkusten. Det föregående året 

2011 var ett särskilt katastrofdrabbat år med tsunami och jordbävning i Japan, 

orkan i Filippinerna och översvämningar i Thailand och Brasilien. 35 000 

människoliv gick förlorade och de försäkrade skadorna uppgick till 120 

miljarder US-dollar. 

Under 2012 publicerades en specialrapport (SREX) från FN:s klimatpanel 

(IPCC) om effekter av extremt väder (IPCC, 2012). Rapporten baserades på ett 

stort antal studier om hur extremväder förekommer, vilka konsekvenser som 

uppstår och hur dessa kan hanteras. Man tittade särskilt på variationer i tid och 

                                                           

4
 http://www.swissre.com/media/news_releases/nr_20121219_sigma_natcat_estimates_2012.html 
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rum och identifierade eventuella trender. Man konstaterade att de ekonomiska 

förlusterna till följd av klimatrelaterade katastrofer hade ökat under perioden 

1980-2010, men att det är ganska stora variationer i tid och rum. Vidare 

framhålls att det framför allt är de direkta förlusterna som inkluderas i liknande 

beräkningar medan värden i form av förlorade liv, kulturarv och 

ekosystemfunktioner är svåra att prissätta. Det är i högre grad en ökad 

exponering av människor och ekonomiska värden inför klimatrelaterade hot 

som orsakar de ökade förlusterna, jämfört med effekter av klimatförändringar. I 

rapporten redovisas skador inom olika sektorer i olika världsdelar. Totalt sett 

lever 800 miljoner människor i världen i översvämningshotade områden, varav 

70 miljoner exponeras för översvämningar i medeltal varje år (UNISDR, 2011).  

Man refererar till data från GRID/UNEP5 där exponering av människor för 

översvämningshot jämförs mellan åren 1970 och 2030. Det visar på en väsentlig 

ökning av antalet exponerade människor i Asien och Afrika, en måttlig ökning i 

Nord- och Sydamerika och relativt oförändrad exponering för befolkningen i 

Europa. I SREX-rapporten redovisas även en analys som beskriver 

utvecklingen i olika delar av Europa fram till åren 2070-2100 vad gäller antalet 

människor som påverkas av översvämningar respektive de ekonomiska skador 

som uppstår. Analysen görs utifrån fyra olika klimatscenarier. Antalet påverkade 

människor och skattade skadekostnader ökar i dessa scenarier för alla delar av 

Europa utom i norra Europa, inkluderande Sverige, där situationen beskrivs 

som relativt oförändrad.  

Europeiska miljöbyrån (EEA) redovisade en sammanställning av 

naturkatastrofer och tekniska katastrofer i Europa under perioden 1998-2009 

(2010a). Av totalt 928 registrerade händelser var 213 översvämningar, vilket 

gjorde det till den vanligaste katastroftypen. 1126 personer hade förlorat sina liv 

till följd av översvämningar vilket var väsentligt färre än för värmeböljor och 

jordbävningar. Vad gäller ekonomiska skador var dock översvämningar den typ 

som genererade högst kostnader, totalt 52 miljarder euro för perioden. Av dessa 

var 12 miljarder euro täckta av försäkringar. De dyraste enskilda 

översvämningarna var i Elbe år 2002 som kostade 20 miljarder euro, i Italien, 

Frankrike och schweiziska alperna år 2000 som kostade runt 12 miljarder euro 

och i England år 2007 som kostade mer än 4 miljarder euro. 

EEA har gjort analyser av kostnader för översvämningar i Europa och har för 

åren 1970-2008 inte sett någon signifikant trend för direkta skadekostnader som 

kan tillskrivas klimatförändringar (EEA, 2010b). Den ökning som kan 

                                                           

5 preview.grid.unep.ch 



9 

konstateras under perioden förklaras framför allt av ökad sårbarhet till följd av 

socio-ekonomiska förändringar. I rapporten publiceras olika typer av data, t.ex. 

skadepotentialen vid 100-årsflöden i EU:s medlemsstater (Figur 1), och 

beräkningar av framtida skador baserat på olika klimatscenarier. Man refererar 

till PESETA-projektet (Ciscar, 2009) som visar att den förväntade årliga 

skadekostnaden för EU:s 27 medlemsländer skulle stiga från 6,4 miljarder euro 

år 2006 till 14-21,5 miljarder euro år 2100 (räknat i 2006 års priser). Beroende 

på vilket klimatscenario som väljs bedömdes det antal människor som årligen 

påverkas av översvämningar att stiga från 200 000 till 250 000-400 000 år 2080. 

 

Figur 1. Beräkning av skadepotential för 100-årsflöden i Europa, angett i miljoner euro i 

’purchasing power parities’ vilket uttrycker ekonomiskt värde med hänsyn taget till 

nationella prisskillnader. Beräkningen avser nuvarande klimat. Från EEA (2010b) och 

EU/JRC. 
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Konsekvenser för liv och hälsa 

Översvämningars sociala effekter kan bestå av både indirekta och direkta 

konsekvenser. Sociala effekter kan vara viktigare för individer än vad finansiella 

effekter är. Sociala effekter inkluderar: förlust av oersättliga saker, stress över att 

uppleva översvämning, evakuering från hemmen medan åtgärder vidtas, 

hälsoeffekter, störning av vardagen och dagliga rutiner till de inblandade och 

hela det berörda samhället. Stor uppmärksamhet borde läggas vid indirekta 

ekonomiska och sociala effekter vid: lång varaktighet, om händelsen påverkar 

stora områden (region, nation), vid påverkan på koncentrerad och specialiserad 

industri eller service, då det redan är ansträngd ekonomi, då viktiga 

kommunikationsnätverk blir berörda eller vid lågt kapital (Messner m.fl., 2007) 

Översvämningar kan påverka människors hälsa i det akuta skedet men även 

efter översvämningen. Oro, nedstämthet och stress är syptom som har 

observerats hos individer i katastrofutsatta områden. I en engelsk studie 

(Tapsell och Tunstall, 2008) följdes en grupp människor som drabbades av 

översvämning påsken 1998 under 4,5 år därefter. Författarna kom fram till att 

de långsiktiga hälsoeffekterna var framförallt psykiska. 

Samma forskare fann i en annan studie (Tunstall och Tapsell, 2006) att 59% av 

983 personer som drabbats av översvämning angav att deras fysiska hälsa 

påverkades. 33 % drabbades av chock, 20 % av förkylningssjukdomar och 12% 

av huvudvärk under eller direkt efter översvämningen. I veckor och månader 

efter översvämningen förekom mag- och tarmsjukdomar för 10 % av de 

översvämningsdrabbade och reumatiska sjukdomar för 9 %. 72% angav de 

hade psykiska besvär från översvämningen. 55 % hade oro när det regnar, 36 % 

hade ökad stressnivå och 25 % hade sömnproblem. 

Utöver de olycksrisker som ett översvämningsscenario skapar kan stopp i 

transportsystem och strömavbrott också påverka människors hälsa genom 

minskad framkomlighet för ambulans, hemtjänstpersonal och 

livsmedelstransport och genom driftstörningar av livsmedelsförvaring, 

uppvärmning och vattenrening. Risker för trafikolyckor ökar också till följd av 

översvämmade vägar på grund av t.ex. vattenplaningsrisk (SOU 2007:60).  

Översvämningar kan orsaka kontaminering av ytvatten genom inblandning av 

avloppsvatten eller kemiskt-toxiska ämnen, vilket i sin tur kan ha inverkan på 

personers hälsotillstånd.  Även ökade flöden kan påverka dricksvattenkvaliteten. 

Kontaminering av dricksvatten, vilket kan orsaka utbrott av diarrésjukdomar, är 

en känd konsekvens av översvämningar (Lindgren m.fl., 2007).  
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Lilla Edets kommun i Västra Götaland drabbades under sensommaren 2008 av 

en magsjukeepedemi, där uppskattningsvis 2400 personer av kommunens 

13000 invånare drabbades. Calicivirus men även andra mag- och tarmvirus 

konstaterades i prover från insjunknade personer. Fyndet med blandade typer 

av virus talade för att smittkällan hade sitt ursprung i dricksvatten som 

förorenats med avloppsvatten (Västra Götalandsregionen, 2009).  

Vatten från Göta älv analyserades och det hittades tecken på att vattnet 

påverkats vilket kunde bero på de kraftiga regn som hade förekommit i området 

(Smittskyddsinstitutet, 2008). Översvämningar skapar också förhållanden som 

kan påverka spridning av vissa vektorburna sjukdomar. Utbrott av 

gnagaröverförda sjukdomar har rapporterats från flera håll över hela världen. 

Ökade flöden skapar också gynnsamma förhållanden för myggor, knott, 

svidknott och bromsar. Det finns exempel från Europa på utbrott hos 

människa av myggöverförda virusinfektioner efter översvämningar. Mjältbrand 

förekommer inte i Sverige i dag men mjältbrand skulle eventuellt kunna frigöras 

ifall jordskred orsakad av t.ex. översvämningar skulle öppna gamla gravar med 

antraxsmittade djurkadaver (Lindgren m.fl., 2007). 

Dödsfall 

Jonkman och Kelman (2005) undersökte 247 dödsfall i Europa och i USA som 

hade inträffat i samband med 13 översvämningar mellan 1989 och 2002. 

Orsaken till dödsfallen var till två tredjedelar drunkning och till ca 12 % fysiska 

skador. Andra orsaker var hjärtattack, brand och elektrisk stöt. Knappt 40 % av 

dödolyckorna var bilrelaterade. Antingen drunknade människor i sina bilar eller 

ådrog sig dödliga skador i samband med bilolyckor orsakad av 

översvämningsvatten. 9 % av drunkningar och dödliga skador inträffade 

inomhus. 70 % av alla omkomna var män. Studien förklarar denna ojämna 

fördelning mellan könen bland annat med en högre andel manliga bilförare och 

männens större benägenhet att ta risker.  

Reimer (2002) undersökte översvämningen i Tyskland i augusti 2002, bland 

annat omständigheter kring de 19 dödsfallen och kom fram till att åtta personer 

dog till följd av onödigt högt risktagande: 

 sex personer skulle hämta tillhörigheter ur sina översvämmade hem, t.ex. 

brasved och tvätt 

 en  person åkte båt i de översvämmade områdena 

 en person försökte köra bil på översvämmade gator 
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I USA är mer än hälften av alla dödsolyckor i samband med översvämningar 

bilrelaterade (Drobot, 2007).  

Om den breda syn på översvämningsrelaterade dödsfall som ofta används i 

litteraturen, där man inte skiljer på om den drabbade individen medvetet har 

utsatt sig för olycksrisk eller inte, tillämpas för Sverige har minst 15 dödsolyckor 

inträffat sedan 1950 i samband med översvämningar och höga flöden.  

Ett exempel är en forsränningsolycka den 28 maj 1995 i Grenholmforsen i 

Råneälven vid Mårdsel. Vårfloden pågick, vattenföringen var ovanlig stor och 

vattennivån låg ca 0,5 m över det normala. Ett sällskap av 14 personer - 11 män 

och 3 kvinnor - gav sig ut i två gummibåtar. De var till viss del väl förtrogna 

med forsen och forsränning. De två båtarna kantrade i en oförväntat kraftig 

virvel och samtliga ombordvarande hamnade i vattnet. Sex personer kunde ta 

sig i land varav fem män. De övriga åtta drunknade. De överlevande var i 

åldrarna mellan 22 till 36 år, de omkomna var mellan 17 och 46 år gamla. 

Vattentemperaturen vid olyckstillfället låg på 5 °C. De överlevande vittnade om 

hur det kalla vattnet verkade förlamande  och att de bara med yttersta 

ansträning kunde ta sig i land (Statens haverikommission, 1995). 

I mars 2007 inträffade en dödsolycka i en översvämmad viadukt på en länsväg. 

En äldre person hittades drunknad i sin bil i två meter djupt vatten. Vägen hade 

inte varit avstängd (SVT, 2007). 

Under översvämningen i Småland sommaren 2004 drunknade ett barn i starkt 

strömmande vatten i samband med kanotpaddling i Nissans övre lopp där det 

rådde ovanlig hög vattenföring (Nerikes Allehanda, 2004). Paddling förekom 

även efter skyfallet på Orust 2002 (Figur 2). 

I Länstyrelsernas sammanställningar av inträffade översvämningar under 

tidsperioden 1900-2010 till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

inom ramen för implementeringen av EU:s översvämningsdirektiv 

rapporterades sammanlagd ytterliggare fem dödsfall sedan 1950. Två av 

dödsfallen inträffade i samband med havarier av vattenkraftsanläggningar i 

situationer med höga flöden och ett vid lagning av en brusten invallning 

(Länstyrelserna, 2011).  
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4 Skadeteori 

Begrepp 

Det finns olika begrepp som beskriver negativa konsekvenser efter naturolyckor 

såsom översvämningar. En vanlig definition av riskbegreppet är att risken är en 

funktion av sannolikheten för en händelse och den negativa konsekvensen av händelsen. 

Just för naturolyckor och katastrofer är det vanligt att man använder begreppen hot 

(eng. hazard), exponering (eng. exposure) och sårbarhet (eng. vulnerability)för att beskriva 

risken. En risk utgörs av den sårbarhet som exponeras för ett visst hot. Hotet kan ha 

en viss sannolikhet, t.ex. i form av ett 100-årsflöde (sannolikheten är 1/100 varje år att 

det inträffar), men det kan också vara mer komplext i form av kombinationer av olika 

hot från natur och samhälle. Sårbarhet är ett användbart begrepp eftersom det har ett 

tydligare före-perspektiv än konsekvens eller skada. En sårbarhet kan identifieras och 

åtgärdas innan en händelse inträffar medan begreppet konsekvens representerar ett 

efter-perspektiv. Utgångspunkten i denna rapport är analys av konsekvenser eller 

skador, och vi kan konstatera att det finns ett antal begrepp som ligger nära varandra. I 

tabell 1 är de sorterade utifrån ett perspektiv före respektive efter händelsen. 

Tabell 1. Begrepp med näraliggande innebörd som beskriver konsekvenser av 

översvämningar. 

Svenskt begrepp Engelsk översättning 

Efter-perspektiv  

Konsekvens Consequence 

Effekt eller påverkan Effect eller impact 

Förlust Loss 

Skada Damage 

Kostnad Cost 

  

Före-perspektiv  

Sårbarhet Vulnerability 

Potentiell förlust Potential loss 

Potentiell skada Potential damage 

Potentiell kostnad Potential cost 
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De vanligast använda begreppen är sårbarhet, förlust, skada och kostnad. 

Förlust och skada används oftast synonymt, men det kan t.ex. vara mera 

naturligt att betrakta förlorade liv såsom en förlust än som en skada. Vid 

ekonomiska bedömningar är det vanligast att begreppet kostnad används, men 

även där förekommer det att man t.ex. talar om ekonomiska skador eller 

förluster.  

Eftersom strävan i de flesta samhällen är att förebygga eller mildra negativa 

konsekvenser är de begrepp som representerar ett före-perspektiv alltmer 

använda. Begreppet sårbarhet har fått en mycket stor användning men ett annat 

sätt att erhålla ett före-perspektiv är att sätta prefixet potentiell framför skada, 

förlust eller kostnad.  

Ett sätt att beskriva en risk kan vara att beräkna förväntad årlig skada (eng. expected 

annual damage) där både sannolikhet/återkomsttid och konsekvens är inkluderad. 

Varje tänkbar återkomsttid (som bygger på en sannolikhet för eventuellt 

överskridande varje år) och dess skattade skada finns representerad. 

Sårbarhet är ett begrepp som problematiseras alltmer. En användbar definition 

från FN-ISDR (2009) lyder:  

”The characteristics and circumstances of a community, system or asset that make it 

susceptible to the damaging effects of a hazard.” 

I en kommentar till denna definition skriver ISDR att det finns många fysiska, 

sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer som bidrar till sårbarheten. Det 

kan handla om dålig utformning av byggnader, undermåligt skydd av olika 

tillgångar, brist på information och medvetenhet, otillräckliga förberedande 

åtgärder, och dålig koppling till förvaltningen av naturmiljön. Sårbarheten 

varierar inom ett samhälle och över tid.  

Begreppet sårbarhet kan användas i en vid mening, såsom ett utslag av olika 

socio-ekonomiska faktorer, så att sårbarhet kan råda inför olika slags hot, t.ex. 

arbetslöshet, sjukdom, etc. Inom naturolycksområdet är det dock vanligt med 

en snävare tolkning som inbegriper det geografiska läget, att sårbarheter 

identifieras i områden som är utsatta för hot, t.ex. i form av höga vattennivåer.  

Birkmann (2006) har problematiserat sårbarhetsbegreppet och han betonar hur 

svårt det är att definiera vad sårbarhet är. I en modell (BBC-modellen) görs 

kopplingen mellan sårbarhet och ett hållbarhetsperspektiv på risker, som bland 

annat identifierar ekonomiska, ekologiska och sociala risker. Han pekar också 

på att sårbarheten är skalberoende och dynamisk.  

I SREX rapport från 2012 beskrivs sårbarhet som ”a predisposition for loss and 

damage” vilket kan ge ytterligare förklaring till vad det handlar om. 
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Karakterisering av konsekvenser 

Översvämningsskador blir ofta indelade i direkta och indirekta skador som i sin 

tur kan delas in i tangibla och intangibla skador (Merz m.fl., 2004; Merz m.fl., 

2010; Meyer m.fl., 2009; Thieken m.fl., 2008) (Tabell 2). Skillnaden mellan de 

sistnämnda är att tangibla skador kan värderas utifrån en marknadsprissättning, 

dvs. att det är varor och tjänster som byts på en existerande marknad medan 

intangibla skador, t.ex. på hälsa och ekosystem, måste värderas med andra 

metoder. Mestadelen av litteraturen kring konsekvenser till följd av 

översvämning rör direkta tangibla skador (Merz m.fl., 2004; CONHAZ, 2012). 

Metodiskt är det svårt att inkludera indirekta och intangibla skador och även 

om dessa skador erkänns som viktiga att värdera är det ofta de direkta tangibla 

skadorna som inkluderas (Elmer m.fl., 2010). 

Tabell 2. Exempel på indelning av skador. 

 

Tangibla 

 

Intangibla 

 

Direkta 

 

 

Fysisk skada på tillgångar: 

 Byggnader 

 Inventarier 

 Infrastruktur 

 

 Förlust av liv 

 Hälsoeffekter 

 Ekologiska förluster 

 Förluster av kulturella 

värden 

 

Indirekta  

 

 
 Produktionsförluster i 

näringsverksamhet 

 Trafikstörningar 

 Beredskaps- och 
utryckningskostnader 

 
 Obekvämlighet 

 Ökad sårbarhet 

 Minskat förtroende i 
samhället 

 

Källa: Egen bearbetning av figur från Messner m.fl. (2007) 

 

CONHAZ (2012) syntesrapport är resultatet av ett samarbetsprojekt finansierat 

inom EU:s sjunde ramprogram med syfte att sammanställa nuvarande 

kunskapsnivå för att stärka den roll som kostnadsanalyser och värderingar har i 

hantering och förebyggande av naturolyckor. Översvämningar är en av flera 

typer av naturolyckor som hanteras i rapporten. CONHAZ skiljer mellan 

direkta kostnader, förluster orsakade av avbrott i företagsverksamhet, indirekta 

kostnader, intangibla kostnader och kostnader för riskreducerande åtgärder. 

Detta skiljer sig i vissa avseenden från tidigare indelningar av konsekvenser 

inom hantering av översvämningar, se t.ex. Messner m.fl. (2007) eller Merz m.fl. 

(2010) (Tabell 2). Jämfört med andra typer av naturolyckor anser forskarna 
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inom CONHAZ att det finns omfattande litteratur om värdering av direkta 

kostnader för översvämning. Detta betyder dock inte att Sverige har kommit 

särskilt långt med att använda denna typ av skadeanalyser. 

Direkta och indirekta konsekvenser 

Indirekta konsekvenser är orsakade av sekundära effekter och inte av olyckan i 

sig. Under särskilda omständigheter kan de indirekta förlusterna vara viktigare 

än de direkta. Indirekta konsekvenser uppstår när de som upplever förluster 

relaterat till översvämning inte är i direkt kontakt med översvämningen. 

Omfattningen av indirekta konsekvenser bestäms av den avgränsning som görs 

för skadeanalys vad gäller tid och rum. Används breda perspektiv för tid och 

rum kan kostnaderna för indirekta konsekvenser vara lika med noll. Detta stöds 

av Merz m.fl. (2011).  

I lokala och regionala perspektiv eller kortare tidsperspektiv kan det uppstå 

kostnader till följd av indirekta konsekvenser. Exempelvis kan en fabrik drabbas 

av finansiella förluster när översvämmade vägavsnitt hindrar leverans av 

råmaterial som leder till produktionsstopp och försäljningsförluster. De 

indirekta konsekvenserna borde vara mindre med en lokal angränsning än vad 

de med regional eftersom antalet individer är färre och det drabbade området är 

mindre vilket borde generera lägre kostnader.  

På nationell nivå blir de indirekta konsekvenserna komplicerade och det är 

problematiskt att få en heltäckande bild. Det har argumenterats att omfattning 

av indirekta skador beror på tre faktorer: var de ekonomiska gränserna går 

(stad, region, nation), grad av ekonomisk integration och ekonomiska 

förutsättningar före översvämningen, t.ex. arbetslöshet (Cochrane, 2004 i Meyer 

m.fl., 2009). Hallegatte (2008) analyserade de totala kostnaderna i Louisiana 

efter orkanen Katrina och konstaterade att de direkta kostnaderna värderades 

till 107 miljarder dollar och de totala kostnaderna till 149 miljarder dollar. 

Modell och data från Katrina användes också för att simulera andra tänkbara 

katastrofer i Louisiana för att studera relationen mellan direkta och indirekta 

kostnader. Studien visade att de indirekta kostnaderna ökade markant när de 

direkta kostnaderna översteg 50 miljarder dollar. Vid 200 miljarder dollar var de 

direkta och indirekta kostnaderna lika stora.  
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Tangibla och intangibla konsekvenser 

Intangibla konsekvenser är sällan inkluderade i kostnadsanalyser av 

översvämningar. Det finns metoder, så kallade Stated preference (SP) metoder 

och Revealed preference (RP) metoder, för att uttrycka intangibla konsekvenser 

i monetära termer. Dessa kan dock vara krävande att genomföra. För en 

översikt över metoderna se tabell 3. Relativt få studier har genomförts för att 

monetärt skatta intangibla konsekvenser av naturolyckor. Det gäller både ex-

post och ex-ante studier. Markantonis och Meyer (2011) har granskat och 

bedömt ekonomiska värderingsmetoder för intangibla konsekvenser.  De 

definierar intangibla kostnader till följd av naturkatastrofer som kostnader som 

är svårvärderade i monetära termer. Då dessa intangibla konsekvenser är svåra 

att värdera är de sällan inkluderade i ekonomiska analyser vilket leder till 

ofullständiga beslutsunderlag.  

Studien listar olika metoder som finns att tillgå för att värdera icke-

marknadsprissatta varor och tjänster och diskuterar användbarheten av dessa 

metoder (se tabell 3). De tar upp deras fördelar och nackdelar ur flera 

perspektiv, bland annat vilken nivå av specialkunskap som behövs för att kunna 

genomföra respektive metod. Enligt Green m.fl. (2011) behövs mer kunskap 

om översvämningarnas påverkan på människor och miljö snarare än att försöka 

monetarisera dessa konsekvenser. CONHAZ ifrågasätter användandet av 

kostnadsnyttoanalyser(CBA) med avseende på intangibla konsekvenser. De 

lyfter i stället fram multikriterieanalyser (MCA). Men även för MCA saknas 

kunskap och metoder för hur och vilka indikatorer, vikter och värden som ska 

användas vid värdering av konsekvenser (Meyer m.fl., 2012). För mer 

informations om CBA och MCA, se t.ex. Mattsson (2006), Meyer (2007) eller 

Kågebro och Vredin Johansson (2008). 
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Tabell 3. Metoder för att monetärt värdera varor och tjänster. 

 Direkta metoder Indirekta metoder 

 

Revealed 

Preferences 

(RP) 

 

Marknadspriser 

 

Ersättningskostnader/ 

Återställandekostnader 

(Replacement Costs -RC) 

 

Resekostnadsmetoden  

(Travel Cost Method - TCM) 

Fastighetsprismetoden 

(Hedonic Price Method - HPM)  

Åtgärdskostnader 

(Avoidance Costs - AC) 

 

Stated 

Preference 

(SP) 

 

Scenariometoder 

Contingent Valuation – CV 

 

Scenariometoder 

     Choice Experiments - CE 

Källa: Från Navrud, 2007 

Ex-ante och ex-post analys 

Ex-ante analys består i att analysera potentiella skador av en översvämning som 

ännu inte har inträffat. Denna typ av analys är behäftade med stora osäkerheter 

båda vad gäller omfattning och tidpunkt för naturolyckan men också vad gäller 

faktiska konsekvenser som kan uppstå till följd av den. Ex-ante analys är en 

viktig del av riskhantering i samband med översvämningar (Grahn 2009). 

Ex-post analys analyserar konsekvenser efter att en översvämning har inträffat. 

Ex-post analyser kan täcka kunskapsluckorna mellan tidigare och nuvarande 

praktik och framtida beslut om riskreducerande åtgärder. Ex-post analyser är 

besläktade med ex-ante analyser, men medan ex-ante analyser stödjer beslut om 

bästa alternativa lösning innan implementering, har ex-post analyser en 

retrospektiv syn på hur väl de implementerade åtgärderna fungerade i 

verkligheten. Det är också ett sätt att lära om planerade och oplanerade effekter, 

effektivitet och andra aspekter vid riskreduktion (Olfert, 2008). 

Makroekonomiska effekter 

Makroekonomiska skademodeller analyserar effekter av både direkta och 

indirekta ekonomiska skador med avseende på vilka effekter en översvämning 

kan ha på den nationella ekonomin, t.ex. på tillväxt, betalningsbalans eller 

nettoinvesteringar. Dessa effekter kan inte adderas till skattningar av direkta 
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och indirekta konsekvenser, utan makroekonomisk analys kan vara ett 

komplement. Hochrainer (2009) analyserade effekter på 

bruttonationalprodukten (BNP) med ett perspektiv på upp till 5 år. Han 

definierade ”kortsiktigt till mellanlångt perspektiv” som 1-5 år och ”långsiktigt 

perspektiv” till mer än 5 år.  

Hans studie tyder på att naturkatastrofer har negativ effekt på BNP men att 

denna effekt är liten. Effekten är svår att mäta för industriländer, men han tror 

att de negativa effekterna för industriländer inte främst beror av förluster av 

kapital utan mer av förlust av natur- och humankapital. Inget i hans studie kan 

dock stärka sistnämnda utlåtande. Enligt Merz (2010) finns det mycket litteratur 

kring naturkatastrofers effekter på BNP. Dessa är dock huvudsakligen inriktade 

på utvecklingsländer, se t.ex. Benson och Clay (2004). 

  



20 

  



21 

5 Metodik för skadeanalys 

Arbetet med att hantera översvämningsrisker utvecklas bland annat på grund av 

genomförandet av EU:s översvämningsdirektiv: I takt med detta ökar både 

efterfrågan på bra data över skador och kostnader och behovet för nya metoder 

och verktyg för riskanalyser. Vad gäller statusen på ex-post data har detta 

kommenterats ovan i kapitel 1 och 3. Metoder finns för att göra ex-post 

analyser när det gäller direkta tangibla skador.  

När det gäller att värdera intangibla skador kan metodik hämtas från andra 

forskningsfält t.ex. från trafikområdet när det gäller förlorade liv och från 

ekosystemförvaltning när det gäller ekologiska skador. Indirekta skador är 

relativt outforskade. Det finns exempel på studier i andra länder men de är 

fortfarande få. I Sverige har översvämningen i Arvika i viss mån studerats vad 

gäller indirekta effekter (Blumenthal m. fl., 2010). Det finns också enstaka 

studier för andra naturolyckstyper, t.ex. skredet på E6 i Bohuslän 2006 (MSB, 

2009) och Stormen Gudrun 2005 (Energimyndigheten, 2006) som inkluderat 

indirekta effekter. 

För ex-ante analyser är läget ungefär det samma. Det finns ett antal 

metodansatser för direkta skador i den internationella litteraturen, men färre 

ansatser för intangibla och indirekta skador. Det håller dock på att ändras och 

både inom forskning och praktik (t.ex. nationella myndigheter med ansvar att 

genomföra EU:s direktiv) ser man allt fler metoder och verktyg. I detta kapitel 

tas sådana metoder upp som används för icke-monetära skadeanalyser, medan 

monetära analysmetoder beskrivs i kapitel 6. Ibland innehåller metoderna både 

icke-monetära och monetära delar varför det är svårt att skarpt dela på dessa 

typer av metoder.  

Eftersom översvämningar alltid har en geografi som är mycket viktig är 

geografiska informationssystem (GIS) basen för många metoder (Nyberg, 

2010). Det finns en stor potential i att beskriva ett vattenrelaterat hot i form av 

utbredningsområdet för en översvämning (kan även vara data för 

vattenhastighet, djup, varaktighet, etc.), och göra överlagringsanalyser med olika 

dataskikt för sårbarheter inom samhälle och natur. Man betecknar ofta denna 

metodik såsom riskkartering, vilket beskrivs nedan. 

Kartering 

Ett sätt att genomföra och åskådliggöra en riskanalys är genom riskkartor. 

Riskanalyser och kartor över översvämningsrisk används av många olika 

intressenter, t.ex. av de myndigheter som hanterar översvämningsrisker, av 
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räddningstjänst och av de som planerar mark- och vattenanvändning. Syftet 

med karteringen är bland annat att höja medvetenhet om översvämningsrisker, 

att förhindra att nya risker skapas (planering och byggnation) och att reducera 

befintliga risker. 

Ofta redovisas översvämningsrisker vid specifika återkomsttider med hjälp av 

kartor. de Moel m fl. (2009) gjorde en genomgång av användningen av 

översvämningskartor i Europa och fann få exempel på fullständiga riskkartor. 

Ofta är det bara översvämningsfaran som är redovisad. de Moel beskriver det 

som en utmaning att kunna inkludera sårbarheterna. En annan viktig sak är att 

inkludera förväntade klimatförändringar i riskkartorna. 

Riskanalyser för Mälaren och Vänern 

Den mest omfattande analys av översvämningsrisker hittills i Sverige är gjord 

för Mälaren (MSB, 2012). MSB fick 2010 i uppdrag av Regeringen att utreda 

Mälarens översvämningsrisker, och arbetet redovisades två år senare. Med hjälp 

av den nya nationella höjdmodellen (NNH) kunde utbredningskartor tas fram 

för varje decimeters vattennivåhöjning. Sårbarhetsanalysen gjordes i två delar: 

1) en studie av översvämmade markslag, väg och järnväg, bebyggelse (inklusive 

befolkning), naturskyddade områden, miljöfarlig verksamhet och militära 

områden, 2) konsekvenser för samhällsviktiga funktioner såsom VA-

försörjning, elförsörjning, trafikförsörjning, handel och industri, hälso- och 

sjukvård, etc., med hänsyn tagen till den förmåga som fanns lokalt att skydda 

respektive objekt. 

Den första delen gjordes som en överlagringsanalys med GIS. Den andra delen 

var en intervjustudie resulterande i en expertbedömning av direkta 

konsekvenser av att vissa funktioner stördes eller slogs ut. För denna del av 

studien gjordes en bedömning av vad dessa konsekvenser skulle få för direkt 

kostnad, vid en varaktighet på översvämningen på tre veckor. Summan landade 

på 600 miljoner kr för en hundraårsnivå och 1100 miljoner kronor för en 

dimensionerande nivå (återkomsttid större än 10 000 år).  

Andersson m.fl. (2013) gjorde en fördjupad riskanalys för översvämningar i 

Vänern, såsom en uppföljning till Klimat- och sårbarhetsutredningen. Även här 

gjordes en överlagningsanalys i GIS med den Nya nationella höjdmodellen. 

Skador på objekt och på olika ytor analyserades utifrån fyra olika höga 

vattennivåer och klassificerades i det avseendet om de var av kommunal, 

regional och nationell betydelse. Skogsmark, åkermark, vägar och bebyggda ytor 

som översvämmas togs fram och objektsbundna sårbarheter (t.ex. reningsverk, 

elverk, industrier) som var belägna i utbredningsområdet identifierades 
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(Figur 3). Utöver detta identifierades isolerade områden med permanenta 

bostäder. Resultaten sammanvävtes till kommunvisa beskrivningar av de fyra 

höga vattennivåernas potentiella konsekvenser. Man gjorde också en översiktlig 

ekonomisk analys av de potentiella skadorna.  

Kommun     
Vattennivå       

Mariestad     

100-års 100-års + 
vind 

Dim.  Dim. + 
vind 

    
  

(RH 00 Vänersborg) 45,53 m 46,18 m 46,38 m 46,03 m 

Samhällsviktiga funktioner (RH 2000) 45,84 m 46,49 m 46,69 m 47,34 m 

Regional betydelse             

                

Järnväg Mariestad-Gårdsjö         x 

Länsstyrelsen Västra Götaland       x x 

                

Kommunal betydelse           

                

Mariestad             

Räddningstjänststationen     x x x 

Reningsverket       x x x 

Polishuset           x 

Karlsholme folkets park   x x x x 

Gästhamnen       x x x 

Ekuddens camping       x x x 

Tillfartsvägen till vattenverket Lindholmen   x x x 

Tillfartsvägen till bostadsområdet Snuggen   x x x 

                

Sjötorp               

Gästhamnen     x x x x 

                

Vägen mellan Torsö och Fågelö   x x x 

Färjan till Brommö       x x x 

Askeviks camping         x x 

                

Byggnader       x x x 

Bostadshus       x x x 

                

Näringslivsverksamhet           

                

Katthavets industriområde     x x x 

      

Figur 3. Exempel på en objektbunden riskanalys: Sårbara objekt i Mariestads kommun. 

Källa: Andersson m.fl. (2013). 
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Metod för bestämning av områden med betydande 

översvämningsrisk 

I översvämningsdirektivet beskrivs de typer av sårbarheter som ska inkluderas i 

riskanalyser: människors liv och hälsa, ekonomisk aktivitet, naturmiljö och 

kulturarv. I Sverige har detta tolkats genom den struktur för sårbarheter som 

använts för att fastställa områden med betydande översvämningsrisk. Detta 

arbete är det första steget enligt översvämningsdirektivet, och det rapporterades 

till EU i december 2011. 

I översvämningsdirektivet Artikel 6 beskrivs något mer detaljerat vilka 

konsekvenser som ska karteras: a) Storleksordningen för antalet invånare som 

kan drabbas. b) Typ av ekonomisk verksamhet i det område som kan drabbas. 

c) Vissa miljöfarliga verksamheter enligt EU:s IPPC-direktiv samt vissa 

skyddade områden enligt EU:s vattendirektiv. d) Viss annan information, 

områden där översvämningar med stort innehåll av transporterat sediment och 

bråte kan inträffa samt om andra avsevärda föroreningskällor. 

MSB (2011) rapporterade vilka områden med betydande översvämningsrisk 

som analyserats fram i Sverige. Totalt sett har 18 områden angivits där risken 

bedömts som betydande. Kategorier av sårbarheter har utvecklats och vägts 

mot varandra på ett för Sverige nytt sätt (Figur 4). Om en av dessa sårbarheter 

har funnits inom det översvämmade området har det renderat en viss poäng. 

Olika sårbarheter har tilldelats olika vikter, utifrån en expertbedömning, och de 

sammantagna sårbarheterna och dess vikter har summerats för varje ort och 

utgjort grunden till att vissa orter fallit ut. 
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 Figur 4. Kategorisering för sårbarhetsanalys inom den svenska bedömningen av områden 

med betydande översvämningsrisk (från MSB, 2011).  

  

Människors liv 

och hälsa

Ekonomisk 

verksamhet
Miljö Kulturarv

Befolkning Arbetsställen Nationalparker Världsarv

Antalet anställda
Miljöfarlig 

verksamhet
Naturreservat Arkiv

Brunnsarkivet Infrastruktur Natura 2000
Museer och 

bibliotek

Samhällsviktig 

verksamhet

Vattenskydds-

områden

Vattenskydds-

områden
Byggnadsminnen

Infrastruktur
Miljöfarlig 

verksamhet
Kyrkor

Vattenskydds-

områden
Förorenad mark Kulturreservat

Riksintressen 

kulturmiljövård

Fornlämningar
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Metod för uppskattning av potentiella dödsoffer 

Jonkman m.fl. (2008a) sammanställde olika metoder för uppskattning av det 

potentiella antalet dödsoffer i samband med översvämningar. De redovisade 

metoderna byggde på samband mellan antalet dödsoffer och översvämningens 

karakteristik såsom vattendjup, strömningshastighet och stigningshastighet. 

Andra metoder beräknade faktorer såsom antalet bostäder som 

översvämmades, andelen byggnader som kollapsar, varningstider och tid för 

evakuering och andelen evakuerade personer.  

I den andra delen i artikeln av Jonkman m.fl. beskriver författarna en modell 

som de själva hade utvecklat för prediktion av antalet potentiella dödsoffer vid 

brott på skyddsvallar i södra Nederländerna. Modellen var utvecklad utifrån en 

syntes av de modeller som redovisades i första delen av artikeln. Om ett 

område med ca 700 000 invånare skulle översvämmas till följd av ett brott på 

skyddsvallar skulle det bara finnas 12-24 timmar för evakuering, jämfört med de 

ca 50 timmar som skulle behövas enligt en evakueringsmodell. Detta skulle leda 

till att bara ca 15 % av befolkningen i det utsatta området skulle kunna 

evakueras. Antalet dödsoffer beräknas med hjälp av så kallade 

dödlighetsfunktioner till 3200, varav 1900 skulle inträffa i områden med snabbt 

stigande vattennivåer (mer än 0,5 m/h) och vattendjup större än 2,1 m. 
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6 Metodik för ekonomisk skadeanalys 

Jongman m.fl. (2012) jämförde sju olika modeller för skadeanalys: FLEMO 

(Tyskland), Damage Scanner (Nederländerna), Rhine Atlas (Rhens 

avrinningsområde), Flemish Model (Belgien), Multi-Coloured Manual 

(Storbritannien), HAZUS-MH (USA) och JRC Model (Europakommissionen). 

Två orter i England respektive Tyskland användes för jämförelsen och 

modellerade skador på bebyggelse, industri och väg/järnväg jämfördes med 

verkliga kostnader från tidigare händelser. Endast direkta tangibla skador 

beaktades i denna studie även om några av modellerna tog viss hänsyn till 

indirekta skador. Modellerna presterade väldigt olika resultat och JRC-modellen 

var den som visade bäst överensstämmelse mellan beräknade och inträffade 

kostnader för de två studieområdena. Ett tydligt mönster var att modellerna 

underskattade skador på väg och järnväg.  

Merz m.fl. (2010) gjorde en state-of-the-art översikt av ekonomisk 

skadebedömning och värdering och försökte identifiera olika 

forskningsinriktningar inom ekonomisk konsekvensvärdering. De fann att det, 

trots framsteg, fortfarande är obalans mellan skadebedömningens relevans och 

kvaliteten på modeller och underlagsdata. Väldigt förenklade modeller används, 

huvudsakligen på grund av begränsningar i tillgängligt datamaterial. 

Skadebedömningars resultat vilar på många antaganden t.ex. olika avgränsningar 

i tid och rum.  

Författarna lyfter också fram vad de kallar ekonomiska fallgropar som t.ex. valet 

mellan kostnader för återställande och deprecierade värden. När man återställer 

blir ofta värdet högre än innan översvämningen då exempelvis nytt 

byggmaterial har en längre återstående livlängd än ursprungligt byggmaterial 

innan översvämning. Deprecierade värden tar in värdeminskning orsakat av 

ålder och slitage och speglar då den faktiska förlusten. Det förstnämnda kan 

leda till överskattning av skador. Det kan dock i många fall vara komplicerat att 

uppskatta det deprecierade värdet. Merz m.fl. pekar också på att ett stort 

tillkortakommande i skademodellering är att modellerna sällan valideras.  

I Jonkman m.fl. (2008b) presenteras en modell för att skatta skador orsakade av 

översvämningar. Modellen som är utvecklad i Nederländerna syftar till att täcka 

luckor i den internationella litteraturen vad gäller utvärdering av både direkt och 

indirekt ekonomisk skada. Den används främst för stora katastrofala 

översvämningar med låg sannolikhet men med stora konsekvenser. Modellen 

utmärks av att den kombinerar information om markanvändning och 

ekonomiska data med data på översvämningskarakteristika och skadefunktioner 

i GIS. Modellens användbarhet och validitet demonstreras i artikeln med en 
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fallstudie där förväntade översvämningsskador i det största 

översvämningshotade området i Nederländerna värderas i monetära termer och 

presenteras i GIS. Fem huvudkategorier används i beskrivningen av direkt 

fysisk skada: generell markanvändning (t.ex. urbana områden), infrastruktur 

(t.ex. järnväg), hushåll (typ av bostad), företag (t.ex. industri) och offentlig 

service, tjänster, lokaler (t.ex. pumpstationer). Diverse datakällor användes för 

att ta fram maximal skada inom varje kategori. Skadefunktioner användes sedan 

för att skatta hur stor andel av maximal skadekostnad som skulle bli 

konsekvensen av en viss översvämning.  

Studien beskriver också hur man kan modellera indirekta kostnader genom att 

simulera hur en översvämning kan leda till minskat förädlingsvärde orsakat av 

avbrott i förtagsverksamheter. Modellen för direkta och indirekta skador 

testades på ett fallstudieområde och kostnader för simulerade översvämningar 

presenterades. Författarna poängterar dock att resultatet enbart gäller denna 

specifika fallstudie på grund av brist på konsistens i skadekostnadsuppgifter för 

direkta skador och i det nödvändiga dataunderlag som behövs för heltäckande 

indirekta skadevärderingar. Modellen är en flerstegsmodell och ger intryck av 

att vara tidkrävande och beroende av mycket och detaljerad data. Författarna 

presenterar dock intressanta schablonvärden i sin artikel (se bilaga 1). 

Skador på liv och hälsa 

Inom välfärdsekonomi och CBA-litteraturen har det länge varit vedertaget att 

värdera liv och hälsa med olika metoder. Dessa skattade statistiska mått 

används oftast i beslutsunderlag för val mellan olika riskreducerande åtgärder 

eller för att värdera hur man på bästa sätt kan uppnå en viss hälsoförbättring. 

Det är inte lika vanligt att använda t.ex. värdet på statistiskt liv (VSL) för att 

mäta förluster av liv efter en inträffad olycka. Detta gör dock Viscusi (2006) för 

att understryka att konsekvenser kan ha ekonomiska effekter utöver direkta 

fysiska skador. Orkanen Katrina i augusti 2005 ledde till försäkrade förluster 

motsvarande 45 miljarder dollar (2005 års prisnivå). I Louisiana uppskattades 

antalet dödsfall bland invånare och evakuerade till 1577 individer. Viscusi 

använde ett VSL på 7 miljoner dollar per dödsfall, vilket gav en ekonomisk 

förlust motsvarande 11 miljarder kronor (2005 års prisnivå).  

Denna skattning står i stark kontrast till åsikter från Kok m.fl. (2004) och 

Huttenlau m.fl. (2010) om etiska och moraliska perspektiv på ekonomisk 

värdering av individer. Viscusi skattar inte enbart potentiella kostnader för 

förlust av liv för framtida händelser utan sätter även ett monetärt värde på 

dödsfall efter en faktiskt inträffad olycka. Viktigt att förstå är att detta värde av 
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avlidna endast är ett ekonomiskt värde som inte har någon koppling till 

närståendes upplevda värde av förlorade familjemedlemmar, utan enbart är ett 

ekonomiskt mått relaterat till arbetsrisker på arbetsmarknader. Individer är 

sällan en explicit riskindikator inom tekniska och naturvetenskapliga 

naturriskanalyser. Vissa forskare argumenterar att det är oacceptabelt att 

inkludera värdering av människor utifrån etiska och moraliska perspektiv (Kok 

m.fl., 2004 i Huttenlau m.fl. 2010). Huttenlau m.fl. (2010) argumenterar för att 

information om antal individer i riskzoner är essentiell information för 

beslutstagare. De väljer att inkludera individer i en exponeringsanalys men 

håller dem utanför skadevärderingen. 

Mortalitet 

VSL är ett mått på den samhälleliga nyttan av att förhindra förlusten av ett 

statistiskt liv. Det finns två huvudspår för att beräkna VSL: stated preference 

metoder och revealed preference metoder (Tabell 3). De förstnämnda baseras 

på samhällelig betalningsvilja för att minska risken för att en individ (okänd) ska 

avlida i t.ex. en trafikolycka. Revealed preference metoder skattar värde utifrån 

observerat beteende, t.ex. på arbetsmarknader där löner speglar värdet av att 

påta sig riskfyllda arbetsuppgifter. VSL skiljer sig mellan olika studier och 

mellan länder (Tabell 4). 

Tabell 4. Ekonomiska värderingar av ett statistiskt liv (VSL), angett i svenska kronor. 

VSL Prisbasår Källa 

17 700 000 2007 Brodin (2007) 

21 600 000 2007 Hultkrantz och Svensson (2008) 

55 000 000  2009 Hultkrantz et al (2006) 

22 400 000 2007 Alberini m.fl.(2006) 

55 800 000 2007 USEPA (2009) 

9 500 000 2007 Holland och Pye (2006) 

13 000 000  2009 Carlsson et al (2010) 

Källa: Hultkrantz och Svensson (2012) respektive Vredin Johansson och Forslund (2009) 

Hultkrantz och Svensson (2012) har genomfört en undersökning av VSL i 

Sverige. 10 studier publicerade sedan år 2000 identifierades. Empirisk forskning 

tyder på att lämpligt VSL ligger mellan 13 och 57 miljoner svenska kronor 

(2009 års priser). I Sverige använder Trafikverket ett värde motsvarande 21 

miljoner kronor (2006 års priser) (SIKA 2009). Detta värde är baserat på en 
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CV-studie utförd av Hultkrantz och Svensson (2007) och är avsedd för 

användning i trafiksektorn. Trots det är detta värde att betrakta som ett officiellt 

vedertaget värde för VSL i Sverige även inom andra områden.  

Naturvårdsverket (2009) presenterade en rapport med en utvärdering av 

monetär värdering av ekosystemtjänster och miljö. Ett resultat var att det så 

kallade ASEK-värdet6 av VSL ansågs vara användbart för generell värdering av 

liv och hälsa. Med stöd av denna rapport användes ASEK:s VSL för att 

monetärt uppskatta potentiella samhälleliga förluster av liv till följd av stora 

skred i Göta älv utredningen (Falemo, 2011). I känslighetsanalyser användes 

dock olika värden på VSL för att undersöka hur stor effekt valet av VSL kan ha 

på resultatet (Grahn, 2011c).  

Att låna VSL från ett riskområde till ett annat kan leda till felvärdering. En 

studie av Viscusi (2009) visade på att VSL kan bero av vilken typ av risk en 

individ är utsatt för. Viscusis studie syftade till att värdera risk för omkomna i 

terrorattacker och naturkatastrofer, och detta jämfördes med risken att 

omkomma i trafikolyckor. Resultaten visar att ett förhindrat dödsfall till följd av 

en naturkatastrof värderas enbart hälften så mycket som att förhindra ett 

dödsfall i en terrorattack eller en trafikolycka. En liknande studie har 

genomförts i Sverige av Jaldell och Svensson (2013) vid Handelshögskolan på 

Karlstads universitet. Studien analyserar och jämför värdet av minskad risk att 

dö i bränder, fallolyckor, trafikolyckor och naturolyckor. De får att naturolyckor 

värderas till mellan 40 % och 55 % av värdet för att minska risk i samband med 

trafikolycka. Deras resultat stödjer därmed Viscusis resultat. 

Tidigare forskning tyder på att frivillighet och kontrollerbarhet i en risksituation 

kan påverka VSL (Cropper och Subramanian 2000 i Hultkrantz och Svensson 

2012). Hur olika typer av risker kan påverka VSL är ett område där mycket 

forskning fortfarande saknas (Hultkrantz och Svensson, 2012). 

Kvantitetsanpassningar och kvalitetsanpassningar är ett annat tillvägagångsätt 

för att värdera liv, där hänsyn tas till beräknad återstående livslängd och 

livskvalitet/funktionsnedsättning. Värdet för förlorade levnadsår kallas ”value 

of statistical life years” VOLY. För att ta hänsyn till skillnader i kvalitet på de liv 

som sparas kan man använda värdering av kvalitetsjusterade levnadsår, QALY, 

eller funktionsjusterade levnadsår, DALY. Vredin och Forslöv (2009) 

                                                           

6 Ett värde framtaget av Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom 
transportområdet (ASEK) 
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rekommenderar att beräkningar ska ske med VSL och VOLY i värdering av 

klimatförändringars hälsoeffekter. 

Morbiditet 

Nytta av minskad ohälsa kan värderas på olika sätt. Nyttovärderingar borde 

inkludera samtliga samhälleliga kostnader som undviks till följd av att sjuklighet 

minskat, både i form av direkta och indirekta kostnader. Detta omfattar 

vårdkostnader, produktivitetsförluster och individuella värderingar av minskat 

sjukdomsrelaterat obehag. Värderingar som omfattar vårdkostnader och 

produktivitetsförluster som mått på den belastning sjuklighet har på allmänna 

resurser kallas i värderingssammanhang för Cost-of-illness (COI). COI tar inte 

hänsyn till värdering av minskat obehag som t.ex. oro, smärta, ångest, värk etc. 

(Vredin Johansson och Forslund, 2009). För mer information om COI, se t.ex. 

Olofsson (2008). 

Europakommissionen har tagit fram ett värde på 2381 kronor per person och 

dag för direkta och indirekta kostnader (2007 års priser). Viss tvekan råder kring 

värdet av de indirekta kostnaderna och som alternativ kan användas 

medelvärdet av årliga bruttolöner i EU (Eurostats statistiska årsbok) dividerat 

med arbetskraftens storlek. En sådan beräkning ger ett värde på 527 kronor. 

Detta inkluderar dock inte alla värden förknippade med frånvaro och bör 

därför bara användas som en lägre gräns för produktivitetsborfall (Hurely m.fl., 

2005 i Vredin Johansson och Forslund, 2009). 

Obehag och depression 

Det finns få SP- och RP-studier vad gäller obehag av naturkatastrofer. 

Alternativa värderingar kan behöva göras.  Ett sätt är att använda 

Trafikskadenämndens tabeller för ersättning av sveda och värk. Med sveda och 

värk avses personligt och fysiskt och/eller psykiskt lidande under den akuta 

sjuktiden som pågår tills dess att den skadade tillfrisknat eller 

invaliditetstillstånd har inträtt. Beloppen varierar mellan 1200 och 5300 kronor 

per månad under den akuta sjuktiden. Ersättning kan också lämnas för 

behandling som inte sker under akut sjuktid med 215 kronor per 

behandlingstillfälle. Ersättningen kan lämnas för bl.a. psykiatrisk behandling 

som innebär återkallande av smärtsamma, skrämmande och ångestskapande 

minnen (2011 års priser) (Trafikskadenämnden, 2011). Thacher m.fl. (2007) 

värderade ett dygn med depression till mellan 504 och 615 kronor per dag 

(Vredin Johansson och Forslund, 2009). Vredin Johansson och Forslund gav 
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några exempel på värdering av morbiditet vid väderrelaterade naturkatastrofer: 

med Europakommissionens värde för produktivitetsbortfall och Thacher m.fl. 

värde för depression blir värdet på en dag med nedstämdhet på 2885 kronor. 

Med Trafikskadenämndens lägsta värdering av obehag fås värdet 2420 kronor 

per dag. I bilaga 2 finns Vredin Johansson och Forslunds rekommenderade 

monetära värden för morbiditet. 

Skador på bostäder och infrastruktur 

Efter studier av översvämningen av Elbe år 2002 kunde 62% av de direkta 

kostnaderna härledas till skador på byggnader, 36% var skador på teknisk 

infrastuktur och 1% skador på jordbruksprodukter. Några förluster för fordon 

som stod i signifikant proportion till de totala skadorna rapporterades inte 

(Freistat Saschen, 2003 i Huttenlau, 2010). Enligt Merz m.fl. (2010) har mycket 

gjorts vad gäller värdering av bostäder. Endast tre modeller ansågs vara 

föredömliga: 1) Metoden i den engelska Multicoloured manual är baserad på 

syntetiska data och använder absoluta skadefunktioner (Penning-Rowsell m.fl., 

2005 i Merz m.fl., 2010). 2) FLEMops är baserad på empiriska data och 

använder sig av relativa skadefunktioner (Bûchele m.fl., 2006 i Merz m.fl., 

2010). 3) ICPR kombinerar empiriska och syntetiska data och använder relativa 

skadefunktioner (ICPR, 2001 i Merz m.fl., 2010). För detaljerad information 

och inbördes jämförelser av skadefunktionerna, se respektive referenser. 

Skadefunktioner 

Skadefunktioner säger något om känsligheten hos tillgångar i förhållande till 

vissa specifika översvämningskarakteristika. Skadefunktioner anses vara ett 

standardiserat tillvägagångssätt för att värdera direkta tangibla förluster 

(CONHAZ, 2012). Gemensamt har dessa funktioner att de beskriver en 

relation mellan en eller flera riskparametrar, t.ex. vattennivå, med ett monetärt 

värde på ett riskobjekt. Analyser tyder på att vattennivå är den viktigaste faktor 

som bestämmer omfattning av skador på byggnader (Thieken m.fl., 2007; 

Messner m.fl., 2007). Denna typ av analyser har fortfarande inte genomförts i 

Sverige.  

Van Der Veen och Logtmeijer (2005) skriver att i traditionell forskning är 

skador till följd av översvämningar skattade med skadefunktioner som 

kombinerar markanvändning med vattennivå. De menar vidare att oftast 

inkluderas endast direkta skador som mått på skador på infrastruktur, egendom 

och störningar i verksamheter. Studien utvidgar konceptet till att gälla även 

indirekta effekter på den övriga regionala och nationella ekonomin och de 



33 

vidgar skadevärderingen till att inkludera sårbarhet (vulnerability). Sårbarhet 

definieras här som en funktion av beroendeförhållanden, d.v.s. i vilken grad en 

aktivitet relaterar till andra ekonomiska aktiviteter i samhället (dependency). 

Detta representeras av så kallade input-output multiplikatorer.  

Modellering och visualisering av sårbarhet görs ofta i GIS. Genom att 

kombinera sektorsinformation med information om olika beroenden och 

verksamheters förmåga att anpassa sig kan man skapa kartor över ekonomiska 

”hotspots”. En studie inkluderade sårbarhet (som en funktion av 

beroendeförhållanden, redundans och exponering) i riskkonceptet för att ta in 

en regions/nations förmåga att hantera översvämningar (Parker m.fl., 1987; i 

Van Der Veen och Logtmeijer, 2005). Metoden testades genom att simulera en 

stor översvämning i Nederländerna. I studien särskiljdes 28 ekonomiska 

sektorer. Ingen närmare beskrivning av dessa finns redovisad. De använde en 

bi-regional input-output tabell som representerade den ekonomiska strukturen i 

Nederländerna. Artikeln lyfte fram svårigheten med att ta fram data för att 

beskriva redundans. Då empiriska data av denna typ inte fanns att tillgå för 

Nederländerna valdes alternativa vägar för att beskriva redundansen.  

För djupare beskrivning se Van Der Veen och Logtmeijer (2005). Författarna 

fastslår i slutsatsen att ytterligare forskning är nödvändig för att testa den 

framtagna modellen och dess underliggande indikatorer. 

Vattennivå har visat sig vara den viktigaste faktorn för att förklara skador på 

byggnader, men även andra faktorer kan ha inverkan. I en studie av Elmer m.fl. 

(2010) om direkta tangibla kostnader för skador på bostäder, undersökte man 

vilken effekt översvämningsfrekvens hade på skadornas storlek. Hypotesen i 

studien var att översvämningar med hög sannolikhet och låg omfattning 

primärt berör objekt där invånare har tidigare erfarenhet av översvämningar 

eller har information om åtgärder. Vidare att skadorna är lägre på grund av 

högre permanenta och temporära skydd som etablerats som följd av bättre 

beredskap och försiktighetsåtgärder. Studien resulterade i en slutsats om att det 

förelåg en signifikant positiv korrelation mellan återkomsttid och 

skadeomfattning, d v s byggnadsskador ökar vid lägre sannolikheter, men 

korrelationen kunde inte fullständig förklaras av vattennivån. En annan slutsats 

var att man inte enbart ska använda vattennivå för att förklara 

översvämningsskador utan också återkomsttider.  

Apel m.fl. (2009) diskuterade lämplig detaljnivå för riskanalyser och tog upp att 

användandet av skadefunktioner med vattennivå som förklarande variabel för 

att skatta skadekostnader på byggnader är det vanliga tillvägagångsättet i 

värdering av översvämningsförluster. De pekar också på att vattennivå inte kan 
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förklara all variation i data utan att också andra faktorer påverkar 

översvämningsförluster. Dessa faktorer kan vara vattnets hastighet, varaktighet, 

varningssystem, försiktighetsåtgärder etc.  

Messner m.fl. (2007) gav exempel på skadefunktioner. Formlerna nedan är 

generella för beräkning av skadebelopp för enskilda enheter. Dessa formler 

måste justeras för att kunna användas i andra studier. En absolut skadefunktion 

indikerar det absoluta skadebeloppet som funktion av en viss 

översvämningsnivå. Denna kräver detaljerad och kontinuerlig uppdaterad 

databas. En relativ skadefunktion visar hur stor andel de skadade tillgångarna är 

av det totala värdet. Denna är enklare att anpassa till olika regioner. 

Skadefunktionerna kan tas fram med hjälp av data över faktiska 

översvämningsskador eller med hjälp av experters skattningar. Framtagna 

värden kan vidare användas i samhällsekonomiska analyser som CBA eller till 

att beräkna årliga genomsnittliga skadekostnader. Även med detaljerade 

underlagsdata kommer analyser att innehålla osäkerheter vilka bör 

dokumenteras, t.ex. med min och max för skadekostnader eller med 

konfidensintervaller.  

Absolut skadefunktion (depth damage function) 

Damage unit i = f (susceptibility of i, inundation depth) 

Relativ skadefunktion (depth damage function) 

Damage unit i = value unit i * degree of damage f (susceptibility of i, inundation depth) 

För att beräkna kostnader för den totala skadan vid ett översvämningsscenario 

måste kostnader för alla enheter inom varje kategori summeras. En kategori kan 

t.ex. vara en viss byggnadstyp eller en typ av föremål eller infrastuktur. 

Damage total  = ∑  𝑛
𝑖=1 ∑ (𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑖, 𝑗 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑖, 𝑗)𝑚

𝑗=1  

Susceptibility i,j = f (characteristics entity ij , inundation characteristics k , socioeconomic characteristic l) 

där i = kategorier för tangibla riskobjekt (n möjliga kategorier)  

j = enheter inom kategorier (m möjliga enheter) 

k = typ av översvämning 

l = socio-ekonomiskt system 

Huttenlau m.fl. (2010) gjorde en bedömning av potentiella skadeobjekt och 

skadevärden vid översvämningsscenarion i provinsen Tyrol i Österrike. För att 

identifiera, lokalisera och karakterisera relevanta riskindikatorer för individer, 

fordon, byggnader och inventarier skapades en detaljerad geodatabas (på 

objektnivå). Forskarna presenterar två lager: 1) Exponeringsanalys vilken 
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inkluderade byggnader, inventarier, individer och fordon. 2) Konsekvensanalys 

som inkluderade byggnader, inventarier och fordon. Individer värderades inte 

monetärt här. Absoluta skadefunktioner användes med schweiziska 

skadevärden vilka konverterades till euro och österrikisk prisnivå.  

De monetära värdena var baserade på skattade medelvärden av 

försäkringsbelopp/värden. Skadevärderingen var scenariobaserad och 

definierade en övre gräns för de totala potentiella riskvärdena för de riskobjekt 

som nämnts ovan. Författarnas slutsats var att framtagna data endast avsåg att 

användas i övergripande analyser och inte var anpassade för att dra mer 

geografiskt detaljerade slutsatser. För mer information om utformning av 

scenarion, beskrivning av input-data och summering av scenariobaserade 

skadekostnader, se Huttenlau m.fl. (2010).  

Skador på näringsverksamhet 

Avbrott i företagsverksamhet har fått relativt lite uppmärksamhet även om 

konsekvenserna kan bidra till de totala skadorna, särskilt för stora olyckor och 

katastrofer (CONHAZ, 2012). Seifert m.fl. (2010) introducerar en metod för 

nationell skattning av tillgångar för handels- och industrifastigheter med 

Tyskland som exempel. Den består av en finansiell bedömning av tillgångar på 

kommunnivå och en vidare uppdelning med avseende på information om 

markanvändning. Metoden tar hänsyn till 60 ekonomiska aktiviteter, tar med 

produktionsanläggningars storlek och tillämpar asymetrisk7 kartteknik för 

sektorspecifika skattningar och uppdelning av tillgångar. Validering mot 

empiriska data har bekräftat metodens användbarhet. Kartorna kan användas 

för att skatta konsekvenser t.ex. i CBA. Tillvägagångssättet kan användas i 

andra länder under förutsättning att nödvändiga data finns tillgängliga. 

I Sverige har ekonomiska konsekvenser för näringsverksamheter till följd av 

naturolyckor analyserats, både ex-post och ex-ante, vid några tillfällen. 

Ekonomiska konsekvenser av översvämningar skattats t.ex. i SOU 2006:94. 

Produktionsförluster till följd av avbrott i verksamheter orsakat av skred har 

skattats i Göta älv-utredningen (Grahn, 2011a), skredet vid E6 2006 (MSB, 

2009) och stormen Gudrun 2005 (Energimyndigheten, 2006)  

                                                           

7 beskriver tematiska rumsliga data 
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Ex-ante 

Översvämningshot, risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern är ett 

delbetänkande till Klimat- och sårbarhetsutredningen där möjliga konsekvenser 

av översvämningar i områden nära Sveriges stora sjöar utreddes. 

Konsekvensområdena delades upp i ett antal sektorer. De kostnadsberäkningar 

som gjordes för Vänern som kan kopplas till näringsliv var: El: Avbrott i 

elproduktionen till följd av översvämning beräknades uppgå till mellan 0,5 och 

2 miljoner kronor per dygn (2006 års priser). Fiske: Utredningen räknade med 

produktionsbortfall men enbart till följd av minskat siklöjefiske. Orsaken till 

detta är att siklöjefiske är säsongsberoende. Annan fisk kan fiskas ikapp senare 

under året. Utredningen tog också med kostnader för nedsatt fisketurism i form 

av inkomstbortfall för guider, stughyra och generella inkomster från tillresande 

sportfiskare.  

Skogbruk: Utredningen gjorde en skattning av hur mycket skog som kom att 

översvämmas och räknade sedan på produktionsbortfall till följd av nedsatt 

tillväxt och skogsdöd.  

Jordbruk: I skattning av kostnader för jordbruket utgick utredningen från 

skördebortfall efter översvämningen 2000/2001. De beräknade ett totalbortfall 

under översvämningsåret motsvarande 60 procent andra året och 10 procent 

tredje året.  

Industri: Sweco hade i uppdrag att göra uppskattning kring industriers 

kostnader vid översvämning. De gjorde detta genom enkätundersökningar 

riktade mot företag i riskdrabbade områden. Svarsfrekvensen var låg och för de 

företag som inte svarade blev en skattning gjord med hjälp av kostnader för 

liknade industrier. Kostnaderna för företagen innefattade skador på 

maskinpark, varulager, undermarkinstallationer och avbrott i produktions- och 

försäljning. Kostnaden för Göta Älv beräknades till ca 1 miljard kronor för ett 

100-års flöde (2006 års priser) (SOU 2006:94). 

I Göta älv-utredningen antogs att verksamheter belägna där ett skred går 

drabbas av fullständig produktionsstopp under en viss tidsperiod. Utifrån detta 

och uppgifter om antal anställda inom drabbade områden och medellöner 

gjordes uppskattningar om kostnader för produktionsbortfall till följd av skred.  

För att illustrera de metoder som Grahn (2011c) tillämpat för Göta älv används 

en fallstudie från Nol i Ale kommun (Falemo 2011). Inom ett 400*400 m2 stort 

område finns 15 arbetande. Ett skred i detta område skulle kunna orsaka 0,4 

miljoner kr i skadekostnader i form av minskat bidrag till BNP, utifrån de 

rekommendationer som gäller för lön och tid för produktionsstopp. 

Antaganden om tidsvariabeln är av stor betydelse för resultatet. 
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etwC   

w: lön, t: tid, e: antal arbetare 

 

Tabell 5. Produktionsförluster (i miljoner kr, 2009 års prisnivå) för ett potentiellt skred i 

fallstudieområde i Nol. Resultat av partiell känslighetsanalys (Grahn, 2011c). 

Tid 15 anställda 150 anställda 750 anställda 

2 veckor 0,2 2,1 10,5 

1 månad 0,4 4,2 21 

2 månader 0,8 8,4 41,9 

3 månader 1,3 12,6 62,8 

6 månader 2,5 25,1 125,6 

Ex-post 

Skredet vid Småröd (nära Munkedal) inträffade på kvällen den 20 december 

2006. Skredet drog med sig en ca 500 meter lång sträcka av E6 och 200 meter 

järnväg. De totala kostnaderna för näringslivet till följd av skredet uppgick till 

115 miljoner kronor, varav 104 berodde på att olika slags trafikanter fick en 

längre körväg. Andra kostnader var skador på fordon som drogs med i skredet 

och förlorade intäkter till följd av detta då det tog tid innan dessa fordon kunde 

användas igen i verksamheter. Västrafik upplevde inkomstbortfall på grund av 

inställda bussresor och Lysekils Hamn och stuveri upplevde inkomstbortfall då 

papperstransporter tillfälligt fick styras om. Andra företag drabbades också, t.ex. 

restauranter och affärer längs med E6. Detta ansågs dock inte vara 

samhällsekonomiska förluster då det kompenserades av ökad försäljning längs 

med omledningsvägarna.  I MSB:s rapport om händelsen hamnar 

försäkringsbolagens kostnader i samband med skredet som en kostnad för 

näringslivet (MSB, 2009).  

Stormen Gudrun den 8 och 9 januari 2005 är den värsta stormen som drabbat 

Sverige under de senaste hundra åren. Hårda vindar och omkullfallna träd 

orsakade stora skador på väg-, järnvägs- samt data- och kommunikationsnäten. 

Skogsägarnas förluster uppgick till 16 miljarder kronor (SOU 2007:60). Fakta 

från rapporter från Energimyndigheten, Krisberedskapsmyndigheten (nu MSB) 

och Svenska Kraftnät har sammanfattats i rapporten ”Stormen Gudrun - Vad 

kan vi lära av naturkatastrofen 2005?”. Kostnader som helt eller delvis har 
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inkluderats härrör från elnät, offentlig sektor, handels- och tjänstsektorn, 

lantbruket och hushållens kostnader. 

Skador på kulturarv 

Stormar, bränder och översvämningar drabbar kulturarvet hårt. 

Klimatförändringar med extrema väder som följd ställer stora krav på 

kulturmiljöförvaltningen. Hus och andra historiska spår tar skada när 

vattenståndet stiger och fornlämningar i skogen förstörs av stormar. Stormen 

Gudrun förstörde 10 000-tals fornminnen (Riksantikvarieämbetet 2007). Vilka 

åtgärder som sätts in under och direkt efter en katastrof har stor betydelse för 

att rädda det som finns kvar av byggnader och föremål. Om restvärdesledarna 

när de kommer till platsen vet hur de ska hantera t.ex. vattenskadade målerier 

minskar risken för ytterligare skador. Det är också viktigt att de vet när det är 

läge att tillkalla konservatorer och andra experter annars finns en risk att 

välmenande åtgärder gör mer skada än nytta (Riksantikvarieämbetet 2007). 

Kulturarv och kulturmiljö enligt Riksantikvarieämbetet (2008): 

Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi uppfattar, tolkar och för 

det vidare. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om kulturarvets innehåll och betydelse. 

Med kulturmiljö menas den av människan påverkade fysiska miljön. Det kan gälla 

alltifrån enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Kulturmiljön är en viktig del av 

kulturarvet.        

Ett samarbete mellan kulturminnesförvaltningar i länderna Danmark, Finland, 

Island och Sverige har analyserat klimatförändringars effekter på kulturminnen, 

kulturmiljö och landskap i Norden (Riksantikvaren 2009). Där nämns effekter 

av naturolyckor och extremväder till följd av klimatförändringar.  Analysen 

riktar sig mot de långsiktiga effekterna av ändrade temperaturer, luftfuktighet 

och högre vattennivåer.  

I analysen delas kulturarvet in i följande kategorier. 

 Byggd miljö 

 Miljö och landskap  

 Arkeologiska kulturminnen  

Översvämningar kan leda till stor förstörelse och strukturella skador på byggt 

kulturarv. Historisk bebyggelse som är belägen nära bäckar och älvar för att 

utnyttja vattenkraft kommer att vara särskilt utsatt och vatteninträngning i 

byggnader kan orsaka svampangrepp och korrosion av metaller. Även om 

kulturhistoriska byggnader kan skadas till följd av översvämningar så tål 
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traditionella material som trä, murverk och sten att bli utsatt for vatten bättre än 

många moderna byggnadsmaterial. Otätheter i äldre byggnader skapar dessutom 

naturlig ventilation vilket är en stor fördel för upptorkning av väggar och golv 

efter vatteninträngning.  

Gamla tegelstensväggar består av diffusionsöppna material som naturligt tar 

upp och avger fukt och detta är en fördel vid upptorkning efter bland annat 

översvämning. Översvämningskarteringar kombinerade med geografiska 

kulturminnesdata möjliggör kartläggning av vilka kulturminnen som är utsatta 

för översvämningsrisk (Riksantikvaren 2010). 

Riksantikvarieämbet gav 2008 ut en metodhandledning i samhällsekonomisk 

konsekvensanalys. I rapporten analyseras bl.a. hur ekonomiska 

miljövärderingsmetoder kan anpassas till värdering av kulturmiljön. Som 

uppföljning till denna rapport testades två av metoderna på två småländska 

kulturreservat. För mer detaljer kring metoder och fallstudier se 

Riksantikvaieämbetet (2008) och Riksantikavarieämbetet (2010).  

Kultur har i skrivande stund inte värderats i monetära termer för de 

naturhändelser som undersökts utförligt i Sverige, t.ex. ett antal skred, 

översvämningen i Arvika 2000 och stormarna Per och Gudrun. Orsaken kan 

vara att kulturföremål inte har påverkats, att händelser inte har fört till åtgärder 

eller att åtgärder inte har dokumenterats tillsammans med naturhändelserna 

(Grahn, 2011b). Enligt Navrud (2007) ska det norska Finansdepartementets 

vägledning i samhällsekonomiska analyser implementeras i alla samhällssektorer 

i Norge.  

Vägledningen beskriver bl.a. metoder för att hitta den samhällsekonomiska 

nyttan med kollektiva varor och tjänster såsom kulturminnen. De få norska 

värderingsstudierna av kulturminnen som är gjorda tyder på att folk har hög 

betalningsvilja för restaurering och underhåll av deras kulturarv. En analys av 

Bryggan i Bergen visade att bevarande är samhällsekonomiskt lönsamt då 

samhället fick 1,20 kr tillbaka i nytta för varje kostnadskrona.  

Sådana ekonomiska analyser kan användas för att dokumentera värdet av 

restaurering av kulturminnen och peka på behov av större restaureringsbudget, 

och kan därmed utgöra ett nyttigt beslutsunderlag for 

kulturminnesmyndigheter, i tillägg till dagens ämnesmässiga 

expertbedömningar. Det är också viktigt att värdet av kulturminnen tas med i 

samhällsekonomiska analyser av utbyggnadsprojekt som berör t.ex. transport- 

och energiprojekt, så att värdet av kulturavet inte förbises i dessa analyser 

(Navrud 2007).  
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I konsekvensbeskrivningen av skred i Göta älv-utredningen (ex-ante) 

undersöktes vilka metoder som är användbara för monetär värdering av 

kulturarvet i Göta älvdalen och vilka av dessa metoder som var praktiskt 

möjliga att genomföra med den information som då var tillgänglig. Utredningen 

fastslog att det fanns ett antal metoder att tillgå vilka på olika sätt kunde 

beskriva eller uppskatta ett monetärt värde på ett kulturobjekt (se tabell 3) men 

att det är svårt att med dessa metoder hitta något generaliserande monetärt 

värde som kan användas på en större mängd kulturobjekt.  

Även om metoder finns så är den information som behövs för att använda 

dessa metoder inte alltid tillgänglig. Dessutom är kultur ett begrepp där 

innebörden är svår att definiera. Två objekt är aldrig lika och alla objekt har 

individuella egenskaper. Gemensamt för alla kulturobjekt är att de är unika. 

Detta gör ersättning och/eller återställning till befintligt skick problematisk.  I 

Göta älv-utredningen blev en inventering gjord med informationskartan GIS 

VG, Riksantikvarieämbetets fornminnessök och geografisk underlag från 

Statens Geotekniska Institut.  Den del av kulturarvet som slutligen värderades 

monetärt var de kyrkor som befann sig i utredningsområdet. Detta blev gjort 

baserat på uppgifter från försäkringsbranschen (Grahn, 2011b). 
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7 Behov av vidare forskning och utveckling 

Behovet av data och ny metodik är stort när det gäller att bedöma skador och risker 

från översvämningar inte minst för en avvägning mot förebyggande 

översvämningsåtgärder. Den stora variationen hos sårbara system i kombination med 

olika typer av översvämningshändelser gör att generaliseringsgraden är låg och att 

många studier behövs innan robust kunskap är framme. Det finns i dagsläget ett antal 

viktiga studier genomförda i Sverige, men mycket återstår. I länder som England, 

Tyskland, Holland och USA har genomförts betydligt fler studier men även där skiftar 

kunskap, datatillgång och metodansatser mycket. Vi kan dra några slutsatser från 

denna kunskapsöversikt: 

 Vi har alltför lite tillgängliga ex-post data, vilket försvårar bedömningar av vad 

översvämningar kostar samhället och hur kostnads-nytta-relationer ser ut för 

förebyggande åtgärder. I Sverige har vi ingen samlad bild över vad 

översvämningar kostar. För detta krävs fler bra ex-post studier. 

 De allra flesta studier berör direkta tangibla skador. Väldigt få studier inbegriper 

indirekta skador och intangibla skador. Vi behöver fler väl genomförda studier 

av det slaget. Denna uppgift är svår eftersom det system som studeras blir mer 

svårdefinierat och värderingar av olika skador blir svårare att få fram. 

 Vi behöver utveckla grundprinciper för hur olika sårbara objekt och områden 

ska värderas och viktas i riskanalyser, t.ex. i multi-kriterieanalyser. De värden 

som kan ta skada kan vara av olika karaktär och vissa värden kan svårligen 

värderas monetärt. MSB:s arbete med steg 1 i implementeringen av 

översvämningsdirektivet är ett intressant exempel där en värdering av 

sårbarheter är genomförd. Fler ansatser av detta slag behövs liksom 

utvärderingar av genomförda värderingar och viktningar. 

 Även om risker och riskhantering måste ses i en lokal kontext vore det 

värdefullt om EU kunde ge riktlinjer för hur värderingar och viktningar av olika 

sårbarheter kan genomföras. Översvämningsdirektivet är väldigt generellt 

formulerat vilket kräver fler insatser av EU och medlemsländerna vad gäller 

precisering i form av riktlinjer och vägledningar. 

 GIS-baserade programvaror för sårbarhets- och riskanalyser och för 

demonstration och visualisering av riskkartor, etc, behöver bli mer tillgängliga 

och möjliga att använda för fler användare. Metoder och modeller är fortsatt 

under utveckling och det kommer att dröja innan alla säkerhetsansvariga inom 

kommuner och län har direkt tillgång till dessa verktyg. 
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Bilaga 1. Schabloner för direkta skador (Jonkman m.fl. 2008b) 

Skador /kategori Skador 

/underkategori 

Enhet Maximal direkt 

skada (€) 

Datakälla 

Markanvändning Jordbruk m
2
 2 CBS landuse 

 Växthus  40 CBS landuse 

 Urbana områden  49 CBS landuse 

 Organiserat rekreation 

(t.ex idrottshall) 

 11 CBS landuse 

 Rekreationsområden 

(t.ex friluftsområden) 

 9 CBS landuse 

 Flygplatser  1230 CBS landuse 

Infrastuktur Motorvägar m 2100 National Road database 

 Stora vägar  980 National Road database 

 Andra vägar  270 National Road database 

 Järnväg  25 000 Rail-NS 

Hushåll Låghusbebyggelse objekt 172 000 Bridgis dwelling types 

 Mellan  172 000 Bridgis dwelling types 

 Höghus  172 000 Bridgis dwelling types 

 Enfamiljs-bostad  241 000 Bridgis dwelling types 

 Gård  402 000 Bridgis dwelling types 

 Fordon  1050 Manual input combined with 

Bridgis persons file 

Företag Mineral utvinning förädlings-

värde per 

1 820 000 D&B employment database 

 Industri arbetsplats 279 000 D&B employment database 

 Elbolag  620 000 D&B employment database 

 Byggbransch  10 000 D&B employment database 

 Bank och försäkring  20 000 D&B employment database 

 Transport och 

kommunikation 

 90 000 D&B employment database 

Övrigt Pumpstationer objekt 750 000 Water Information System 

 Reningsverk  11 000 000 Water Information system 
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Bilaga 2. Totala värderingar (morbiditet), sammanfattande exempel, 2007 års prisnivå 

Ohälsa (grupp) Vårdkostnader Produktivitets-

bortfall 

Obehag Total 

värdering 

Temperaturrelaterad 

sjuklighet 

5 768 2 381 439 8 588 

Väderrelaterade 

naturkatastrofer 

ingen  

uppgift 

2381 504-615 2 885-2996 

Ändrad luftkvalitet 6 117 2381 516 9 014 

Ändrad 

smittspridning via 

vatten och föda 

6 762 2381 528 9 671 

Vektorburna 

sjukdomar 

7 032 2381 483 9 896 

Källa: Vredin Johansson och Forslund (2009) 
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