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Identifiering av riskområden i andra länder 

Inom ramen för regeringsuppdraget har det undersökts om det har gjorts liknade arbete 

kring identifiering av särskilda riskområden i andra länder, med särskilt fokus på EU. 

Omvärldsanalysen har utgått från en skrivbordsundersökning som sedan har kompletterats 

med intervjuer med tjänstemän i ett antal EU-länder. I arbetet har det undersökts vilka 

underlag som har används i andra länder samt vilka analyser och riskbedömningsmetoder 

som har tillämpats. Även kartmaterial och presentationstekniker har jämförts. 

Riskbilden i övriga länder 

Riskbilden från ras, skred, erosion och översvämning varierar stort från land till land 

beroende på klimatförhållanden, geologiska förutsättningar och samhällsutveckling. I ett 

internationellt sammanhang är riskerna kopplade till ras, skred, erosion och översvämning 

i Sverige relativt låg. Även om konsekvenserna på lokal nivå ändå kan vara allvarlig är 

exempelvis risken för påverkan på människors liv mycket liten i Sverige jämfört med 

många andra länder. 

Riskbilden och resurser för riskhantering i andra länder styr naturligtvis tillvägagångsätt 

kring identifieringen av riskområden. Relativ få länder har på nationell nivå gjort 

kombinerade analyser över riskerna kopplade till ras, skred, erosion och översvämning, 

och för några låglänta länder som exempelvis Polen eller de baltiska länderna är 

kombinerade analyser över ras, skred och översvämning inte prioriterade. 

Nedan beskrivs exempel från fem länder som har arbetet med identifiering av riskområden 

för ras, skred, erosion och översvämning i olika utsträckning – Bosnia-Herzegovina, 

Italien, Slovenien, Schweiz och USA. 

Exempel från andra länder 

Bosnia-Herzegovina 

I maj 2014 drabbades Bosnia-Herzegovina av stora översvämningar. Regnet utlöste även 

många skred och skadekostnader i landet steg till över 2 miljarder euro. Därefter gick FN 

och EU in med ett 40 miljoner euro återhämtningsprogram och som i ett första steg tog 

fram en riskanalys med fokus på översvämning, skredrisk och effekter på 

bostadsbeståndet. 

Analysen bygger på separata riskanalyser för översvämning och skred som sedan 

kombineras i en flerhotsanalys. Analysen använder sig av en klimatanpassad modell med 

extremt regn RCP 8.5 tillsammans med ett viktat underlag med olika bebyggelse typer. 

Resultaten visar att det finns extremt få ställen i Bosnia-Herzegovina där översvämnings- 

och skredrisk överlappar, enbart 11ha i hela landet. Extremt regn är en gemensam 

bakomliggande faktor för båda riskerna men i övrigt kunde något direkt samband mellan 

översvämningshändelser och risken för skred inte konstateras. 
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Riskkartorna presenterar risknivåerna kommunvis och analysen rangordnar de 

kommunerna som är särskilt utsatta. Rapporten innehåller ett antal rekommendationer för 

ev. åtgärder och fortsatt arbete. Okontrollerad bebyggelseutveckling pekas ut som en av de 

största utmaningar för framtida riskhantering. 

https://www.undp.org/content/dam/bosnia_and_herzegovina/docs/Response%20to%2

0Floods/HRA_Final_web.pdf 

Italien 

Italien är ett av de europeiska länder som är mest drabbat av skred. Enligt det Italienska 

miljöskyddsinstitutet, ISPRA, skedde 620,808 skred mellan 1116-2017. Skred i Italien är 

ofta orsakade av större regnmängder men även jordbävningar och vulkaniska utbrott. 

Italien har historisk sett också haft många omfattande översvämningar. 

Under 2018 gjordes en nationell översikt över jordskred och risk för översvämningar i 

Italien. Översikten använder sig av två separata underlag, den nationella mosaiken av 

riskzoner för jordskred och en nationell kartering av zoner med översvämningsrisk. Den 

redovisar även riskindikatorer relaterade till befolkning, familjer, byggnader, industri och 

tjänster samt kulturarv.  

Översikten presenteras som två skilda analyser sida vid sida om varandra och inte som en 

kombinerad riskanalys. Olika riskklassificeringar har använts för skredrisk kontra 

översvämning. Inte överraskande visar översikten att störst risk för skred finns i 

bergsområde medan störst risk för översvämning finns i dalgångarna och låglänta 

områden. 

Resultaten presenteras regionvis och per riskobjekt (byggnader, verksamheter osv.) men 

redovisar också viss statistiskt material per kommun och avrinningsområden.  

På regional nivå har fördjupade riskanalyser även gjorts utifrån avrinningsområden, men 

olika metoder har används i olika avrinningsområden som försvårar jämförelse och därför 

finns ingen övergripande analys på nationell nivå. 

http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/Landslides_Floods_Su

mmary_Report_2018_ISPRA_287bis_ENG.pdf/view?set_language=it 

Slovenien 

Ett kraftigt regn i september 2014 utlöste över 800 skred i Slovenien. I syfte att förbättra 

varningssystemet för skredrisk pga. höga regnmängder togs en modell med två olika 

regnscenarier fram, ett scenario med ett föregående nederbörd och ett scenario utan. 

Modellen visar att förgående nederbörd spelar en viktig roll när det gäller risken för skred 

och att tillförlitliga regnprognoser är därför av betydelse för ett fungerande 

varningssystem. 

https://www.msb.se/
https://www.undp.org/content/dam/bosnia_and_herzegovina/docs/Response%20to%20Floods/HRA_Final_web.pdf
https://www.undp.org/content/dam/bosnia_and_herzegovina/docs/Response%20to%20Floods/HRA_Final_web.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/Landslides_Floods_Summary_Report_2018_ISPRA_287bis_ENG.pdf/view?set_language=it
http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/Landslides_Floods_Summary_Report_2018_ISPRA_287bis_ENG.pdf/view?set_language=it
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I samband med studien togs även kartor fram över potentiella riskområden och inträffade 

skredhändelser. Analysen över potentiella riskområden stämde inte helt med 

kartläggningen av inträffade händelser. 

http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1287 

Schweiz 

I Schweiz orsakar ras, skred, översvämningar och slamströmmar skador på cirka 304 

miljoner CHF varje år (ca 3 miljarder kr). Sedan 1972 har det schweiziska federala 

forskningsinstitutet WSL systematiskt samlat in och analyserat data kring händelser och 

skadekostnader. Datainsamlingen sker via tidningsartiklar. Den rumsliga fördelningen av 

skadorna från 1972 till 2018 finns tillgänglig på en interaktiv karta. 

Under perioden 2002-2017 var 93% skadekostnader orsakade av översvämningar och 

slamströmmar, 1% av skadorna var följder från ras och 6% från skred. Cirka 71–75% av 

skadorna konstaterades inträffa från juni till augusti och de största skadorna sker i centrala 

Schweiz, längs flodsträckorna i de huvudalpina dalgångarna. 

En studie1 har tittat på skadorna över tid och justerat kostnaderna med hänsyn till den 

socio-ekonomiska utvecklingen i landet. Resultaten visar ingen statistisk signifikant ökning 

av skadekostnader över tid. Några potentiella effekter av klimatförändringar på skadedata 

upptäcktes inte. Studien har gjorts utifrån de specifika klimat- och geografiska 

förhållanden som gäller för Schweiz, med sitt alpina landskap utan kust. 

https://www.wsl.ch/en/natural-hazards/understanding-and-forecasting-floods/flood-

and-landslide-damage-database.html#tabelement1-tab2 

USA 

I USA har Federal Emergency Management Agency (FEMA) utvecklat en National risk 

Index (NRI). NRI är ett online, interaktivt kart- och nedladdningsbart dataindex som 

illustrerar vilka områden som är mest utsatta för naturrisker. Syftet är att uppmärksamma 

riskfrågor och driver på riskreduceringsarbetet i hela USA. NRI finns än så länge enbart i 

testformat. 

Indexet kombinerar data om exponering, frekvens och historiska förluster för 18 

naturrisker, tillsammans med data kring social sårbarhet och samhällsresiliens, för att sedan 

beräkna en standardiserad risk. Information på karttjänsten redovisas på county och 

delstatsnivå och redovisar en relativ risknivå som förhåller sig till övriga delar av USA.  

Verktyget använder de bästa tillgängliga datakällorna men datamängder och 

bearbetningsmetoder varierar stort beroende på typen av naturolycka. NRI har så långt 

som möjligt försökt att använda sig av datakällor med nationell täckning, men för vissa 

naturolyckor eller geografiska områden saknas det fullständiga eller tillförlitliga 

datamängder. 

                                                   
1 Andres, N., & Badoux, A. (2019). The Swiss flood and landslide damage database: normalisation and 
trends. Journal of Flood Risk Management, 12(S1), e12510 (12 pp.). https://doi.org/10.1111/jfr3.12510 

https://www.msb.se/
http://www.geologija-revija.si/dokument.aspx?id=1287
https://www.wsl.ch/en/natural-hazards/understanding-and-forecasting-floods/flood-and-landslide-damage-database.html#tabelement1-tab2
https://www.wsl.ch/en/natural-hazards/understanding-and-forecasting-floods/flood-and-landslide-damage-database.html#tabelement1-tab2
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Till skillnad från de Svenska myndigheterna har FEMA tillgång till en omfattande databas 

med uppgifter kring inträffande händelser och skadekostnader, detta på grund av det 

nationella försäkringssystem kring naturolyckor som har funnits i USA i många år. Å andra 

sidan är exempelvis översvämningskarteringar grövre och av sämre kvalité än de som finns 

för Sverige. 

Iakttagelser 

Det finns ingen internationellt vedertagen analysmetod för att identifiera eller utvärdera 

riskområden för ras, skred, erosion och översvämning. Analyserna och identifieringar av 

riskområden i olika länder utlöses i flera fall av särskilda händelser och utgår från det 

landets särskilda problematik och särdrag vad gäller klimat- och geografi men även 

samhällsutveckling.  

Tillgång till data, både vad gäller mängd och kvalité, skiljer sig en stor del från land till land 

och är avgörande för de analyser som görs. Ofullständiga uppgifter och vissa brister i 

underlag är vanligt och det är viktigt att vara medveten om detta vid utpekandet av 

riskområden. Det finns stora skillnader i underlaget och analysmetoder för översvämning 

kontra ras-och skred, oklarheter vad gäller sambandet mellan dessa två typer av 

naturolyckor, samt osäkerheter kring vilka konsekvenser ett förändrat klimat innebär för 

olika geografiska områden. 

Utöver översvämnings- och skredriskkarteringar har datamängder kring inträffade 

händelser, skadekostnader och försäkringsuppgifter varit ett värdefullt underlag i flera 

riskanalyser. Detaljerade karteringar med god geografisk täckning samt tillförlitliga statistik 

med långa tidsserier möjliggör bättre analyser. 

Flera länder har valt att redovisa information per region eller kommunvis som en 

information och stöd till beslutsfattare i olika administrationer. Elektroniska karttjänster 

har också används för att redovisa vad som är i botten ett mycket komplicerat analysarbete 

på ett tillgänglig, pedagogisk och visuellt tilltalande sätt. 

https://www.msb.se/

