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Förord 
Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret 

(SBK), Göteborgs kommun, och utgör underlag för utveckling av den steg-

visa process för riskanalys av översvämningsrisker som finns beskriven i 

Guide för analys av översvämningsrisker. Guiden är ett verktyg som skall 

användas för att hantera översvämningsrisker i stadens planering med 

hänsyn tagen till olika planeringshorisonter på kort sikt, mellanlång och lång 

sikt. Syftet med metoden är att illustrera vilka påfrestningar som uppstår 

och baserat på det bedöma om åtgärder för att minska konsekvens bör vid-

tas.  

Arbetet i denna rapport, liksom den guide som utvecklats inom ramen för 

samma projekt bygger på samverkan och samråd med SBK, Kretslopp- och 

vatten, Göteborg Energi AB och Räddningstjänst Göteborg till vilka riktas 

ett stort tack!  
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Sammanfattning 
Göteborgs stad har ett behov av riktlinjer för riskhantering avseende 
översvämningsrisker på grund av stigande havsnivåer. Målet med 
dessa riktlinjer är att åstadkomma en robust samhällsplanering i av-
vaktan på att storskaliga skydd finns på plats. I denna rapport presente-
ras underlag för utveckling av en guide som skall kunna hantera över-
svämningsrisker i stadens planering med hänsyn tagen till olika plane-
ringshorisonter på kort sikt, mellanlång och lång sikt. Syftet med meto-
den är att illustrera vilka påfrestningar som uppstår och baserat på det 
bedöma om åtgärder för att minska konsekvens bör vidtas.   

Underlagen  utgörs av sammanställningar av befintligt material avse-
ende dagens och framtida klimat samt tidigare utredningar avseende 
konsekvenser av höga vattennivåer och expertkompetens som erhållits 
genom samverkan och samråd med SBK, Kretslopp- och vatten, Göte-
borg Energi AB och Räddningstjänst Göteborg.  

Klimatförändringarna innebär i sig stora osäkerheter, detta arbete har 
utgått från de projektioner som IPCC och SMHI har tagit fram och som 
är grunden för Göteborgs stads strategier och som ingår i hydro-
modellen. En kort redovisning av detta material ges i rapporten. Trots 
de osäkerheter som finns bedöms detta vara det mest realistiska plane-
ringsunderlag som finns tillgängligt.  

Samhällsviktig verksamhet redovisas utifrån underlag från MSB, Läns-
styrelsen och Göteborg stad. Behovet av skydd av samhällsviktig verk-
samhet beror på de konsekvenser som uppstår och hur dessa värde-
ras. Det beror vidare av återkomsttider för att oönskade händelser skall 
inträffa och vilken tidshorisont som beaktas.  

Det metod som tagits fram bygger på en stegvis process som sorterar 
och bedömer under vilka omständigheter riskerna, dvs påverkan på 
människa och samhälle, är så stora att åtgärder behöver vidtas eller om 
påverkan är så ringa att risken kan accepteras. 

Föreslagen metod baseras på att identifierade risker klassas utifrån 
återkomsttider och konsekvenser. Konsekvenser har i detta arbete vär-
derats utifrån  översvämningens djup och även med hänsyn till kombi-
nationen djup och flödeshastighet.  

Metoden baseras på att risker bedöms utifrån dagens situation och att 
framtida skyddsåtgärder betraktas som åtgärder. Metoden bygger på 
traditionella riskanalysprinciper.  

Till den föreslagna metoden finns en guide som bilagts i Bilaga 1 till 
denna rapport. Med guiden följer också exempel på hur den kan an-
vändas. 
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1 Inledning 
För Göteborgs stad är Älvstaden ett viktigt utvecklingsområde längs 
Göta älvs båda sidor i centrala staden. Översvämningar förekommer 
redan idag inom området till följd av höga havsnivåer och förväntas öka 
till följd av en stigande havsnivå. Området behöver säkras för stigande 
havsnivåer och staden arbetar därför med strategier för hur frågan ska 
hanteras på kort-/medellång och lång sikt. Inom ramen för detta arbete 
finns ett behov av riktlinjer för riskhantering med målet att åstadkomma 
en robust samhällsplanering i avvaktan på att storskaliga skydd finns på 
plats. 

Uppdragets övergripande syfte är att ge kommunen riktlinjer för robust 
samhällsplanering med avseende på hantering av översvämningsrisker. 
I denna rapport beskrivs den metod som tagits fram för detta samt bak-
grund, ansatser och antaganden som ligger till grund för metoden.  

Metoden är utvecklad med avseende på temporär havsnivåökning idag, 
för mellanlång sikt (2070) och för beslut som även innefattar långa 
tidsaspekter (2100). I arbetet med metodutvecklingen har det dock 
framkommit att metoden principiellt även kan användas för riskanalys 
vid skyfall och höga flöden. Dock har inte tillräcklig mängd tester för 
skyfall eller test med avseende på höga flöden gjorts inom ramen för 
utveckling av metodiken. 

En guide för metoden har tagits fram. Guiden kan läsas separat men 
finns också som bilaga till denna rapport. 
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2 Global påverkan och stigande 
havsnivåer 

Klimatet är idag varmare än före industrialismen på 1800-talet. Till de 
observerade förändringarna i klimatet hör att haven och den lägre at-
mosfären blivit varmare, nederbördsmönstret har ändrats, snötäckets 
utbredning på norra halvklotet liksom utbredningen av Arktis havsis har 
minskat. Som följd av uppvärmningen minskar också istäcket på Grön-
land och Antarktis samtidigt som många glaciärer smälter (SMHI, 
2014).  

De ökade halterna av växthusgaser i atmosfären, främst koldioxid till 
följd av människans utsläpp, påverkar jordens strålningsbalans och be-
döms idag som den främsta orsaken till den snabba uppvärmningen 
(SMHI, 2014; IPCC AR5, 2013). Hur stor den framtida klimat-
förändringen blir, beror på mängden samt vilka utsläpp som kommer att 
ske och hur dessa påverkar strålningsbalansen samt klimatsystemets 
respons. De modellberäkningar som görs av det framtida klimatet grun-
dar sig i ett antal utsläppsscenarier som beror av olika förutsättningar, 
se faktarutan nedan.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Global genomsnittlig temperaturökning för IPCC AR5 utsläppsscenarier (SMHI, 
2014, från IPCC AR5, 2013) 

Faktaruta RCP-scenarier - Text- och figurutdrag från SMHI:s hemsida (SMHI; 2014) 

 

RCP - Representative Concentration Pathways 

RCP är möjliga utvecklingsvägar för strålningsdrivningen med det gemensamma namnet ”representativa 

koncentrationsutvecklingsbanor” från engelskans ” Representative Concentration Pathways” (RCP). Re-

spektive RCP är namngivna efter den nivå av strålningsdrivning som uppnås år 2100. Olika strålningsdriv-

ningar motsvarar olika ökningar av växthusgashalter i atmosfären. Till exempel RCP4,5 respektive RCP 8,5 

betyder att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären genererar en strålningsdrivning på 4,5W/m2 och 

8,5 W/m2 år 2100, jämfört med förindustriell nivå till följd av att halten växthusgaser i atmosfären stiger i 

olika omfattning i de två scenarierna (SMHI, 2014, ©http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/rcp-er-den-

nya-generationen-klimatscenarier-1.32914). 
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Av de klimatscenarier som presenteras av IPCC i AR5 (IPCC, 2013) är 
det bara i scenariot med minst klimatpåverkan som ökningen av den 
globala medel-temperaturen sannolikt inte kommer att överstiga 2°C 
jämfört med förindustriella nivåer se faktaruta i Figur 1. 

 

 Havsnivåförändring 

Havsvattenståndets variation beror av många faktorer. Globalt sett är 
de viktigaste den termiska expansionen (havets utvidgning vid upp-
värmning) och bidrag från smältande glaciärer och de stora landisarna 
på Grönland och Antarktis. Ändrade nederbördsförhållanden på dessa 
stora isar har också stor betydelse (SMHI, 2014).  

Figur 2 visar den globala havshöjningen enligt fyra utsläppsscenarier för 
åren 2081-2100 jämfört med referensperioden 1986-2005. För åren 
2081-2100 visar simuleringarna på en havshöjning som varierar inom 
ett intervall mellan 26 cm och 82 cm. Den högsta höjningen fås för 
RCP8.5, där intervallet 2081-2100 är 45 till 82 cm. För året 2100 är höj-
ningen enligt RCP8.5 52 till 98 cm (SMHI, 2014; IPCC AR5, 2013). 

 

 

 
Figur 2. Global havshöjning för IPCC AR5 utsläppsscenarier (IPCC AR5, Summary for po-
licy makers, 2013) 
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 Havsnivåökning i Göteborgsområdet 

I Sverige förväntas havsnivån stiga i samma storleksordning (SMHI, 
2014). Redan idag kan vi se en havsnivåhöjning sedan 1800-talet. I Fi-
gur 3 redovisas den uppmätta havsnivåhöjningen från 14 mätstationer i 
Sverige för perioden 1890-2010 efter kompensering för landhöjningen 
som skett samtidigt.  

 

 
 Figur 3. Havsvattenståndets förändring i centimeter för 14 mätstationer sedan 1886. 
 Diagrammet är korrigerat för landhöjningen. Den svarta kurvan visar ett utjämnat för-
 lopp (SMHI, 2014).  

 
 

Den årsgenomsnittliga havsnivåhöjningen i Göteborg fram till år 2050 
kan enligt SMHI:s bedömningar förväntas bli ca 0.2 m fram till 2060 och 
ca 0.7 m fram till år 2100 i jämförelse med år 1990 med hänsyn tagen 
till landhöjningen (Bergström, 2010; 2012, SMHI, 2014). I Figur 4 finns 
den beräknade havsnivåhöjningen för Göteborg (SMHI, 2014). 
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Figur 4. Relativ förändring av medelvattenståndet från 1990 till 2100 förutsatt +98 cm global 
höjning för Smögen, Göteborg och Ringhals. Blåa linjen visar en tänkt utveckling av medel-
vattenytan som förutsätter 35 cm höjning fram till 2050 och 98 cm fram till 2100. Den röda 
linjen är den absoluta landhöjningen som är störst i Smögen och lägst vid Ringhals Netto-
ändringen visas som grön linje och den blir ca 63 cm för Smögen, ca 65 cm för Göteborg 
och ca 75 cm för Ringhals. (SMHI 2014) 

 

 Högvattenstånd 

Redan idag sker översvämningar orsakade av kortvariga extrema vatten-
stånd i de centrala delarna av Göteborg. I Figur 5 visas de högsta dygns-
nivåer som mätts vid Torshamnen i Göteborg under perioden 1991-2013.  

 

 

 
 
Figur 5. Högsta dagliga vattenstånd som mätts vid Torshamnen i Göteborg under perioden 
1991 - 2013 (Gelin, 2014). 



  
RISKANALYS ÖVERSVÄMNING 

http://projects.cowiportal.com/ps/A069040/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Slutrapport_160426.docx 

12 

Vattenståndet beror framförallt av lufttrycket samt vindförhållanden. Ju 
lägre lufttryck desto högre vattenstånd. Enligt mätningar från Torsham-
nen får man framförallt höga vattenstånd vid sydsydvästliga vindar (Ge-
lin, 2014).  

I Figur 6, redovisas uppmätta medel- och högvattenstånd för dagens si-
tuation och beräknade högvattennivåer för Göta älv vid Torshamnen, 
Rosenlund och Lärjeholm för år 2100 (Extrema väder, 2006). För att 
uppskatta framtidens högvattennivåer längs kustlinjen baseras dessa 
på den förväntade framtida havsnivåökningen. Detta innebär att högvat-
tenstånd med 100 års återkomsttid ansätts komma att öka i samma 
storleksordning som havsnivåhöjningen. Enligt de beräkningar SMHI 
gjort kommer därmed högvattennivån för 100 års återkomsttid vid Tors-
hamnen i Göteborg år 2100 att vara mellan 70-80 cm  högre än idag 
(SMHI, 2014).  

Det maximala vattenståndet är och kommer även i framtiden att vara 
större uppströms älven än vid kusten. Till exempel under stormen Gud-
run var det maximala vattenståndet i vid Gullbergsån och Lärjeholm 41 
respektive 54 cm högre än vid Torshamnen. Skillnad i vattenstånd före-
kommer även vid normalt väder som framgår av Figur 6. 

 

 

 
 

Figur 6. Uppmätta vattenstånd och beräknande vattenstånd för år 2100 jämfört med den 
generella planeringsnivån som gällde till år 2003 (Extrema väder, 2006).  
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Vid normalt väder beror vattenståndsskillnaden av flödesfriktion och skill-
nad i salthalt mellan havet och älven. Tillsammans ger detta en skillnad på 
ca 15 cm mellan Torshamnen och Lärjeholm. Vid sydvästliga stormar 
kommer skillnaden i vattenstånd mellan de två platserna att öka beroende 
på vindens verkan på vattenytan, och vid snabba förlopp som vid en kraftig 
västlig storm, kommer även vågutbredningen att påverka så att skillnaden i 
vattenståndsnivå vid Torshamnen och uppströms ökar (SMHI, 2014).   

 

  Underlag för att bedöma sannolikhet av 
högvatten 

2.4.1 Grunddata högvatten 

För bedömning av vattennivåer vid högsta högvatten bör dessa inom Göte-

borgs stad baseras på "Hydromodellen Göteborg" som ger beräknade 

högsta högvatten med 200 års återkomsttid för åren 2014, 2070 och 2100. 

Från denna modell hämtas även vattenhastigheter. Djup och vattenhastig-

heter redovisas i hydromodellen på olika kartmaterial. För andra orter än 

Göteborg föreslås SMHI:s scenariobaserade resultat för högvatten i reg-

ionen användas om inte resultat från mer platsspecifika beräkningar finns 

att tillgå. 

 

Vissa konsekvenser beror inte bara av översvämningsdjupet (D). De beror 

inte heller av flödeshastigheten (v) i sig, utan av både djup samt den kom-

binerade effekten av djup och flödeshastighet (DV, dvs DeepVelocity).  En 

bedömning eller beräkning av DV kan göras för hand baserat på de kart-

material som finns att tillgå från Hydromodellen, men för större och mindre 

homogena översvämningsområden förenklar det arbetat att GIS-data från 

djupkarta kombinerats med data för vattenhastigheter för att ta fram en DV 

-karta i GIS-format. Resultatet kan då direkt användas för att bedöma djup 

och DV. Denna kombination av maximalt djup och flödeshastighetsdata in-

nebär en viss överskattning av risken eftersom maximalt djup och maximal 

hastighet i realiteten inte inträffar samtidigt. 

 

För att bedöma djup vid högvattenscenarier med andra återkomsttider än 

200 år kan extrapolerad data enligt Tabell 1 och Figur 7 nedan användas. 

 

 

Tabell 1. Högsta högvatten Rosenlund för olika återkomsttider (Privat kommunikation, 

Niklas Blomquist, SBK, Göteborgs stad, 2015-05-07).  
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Figur 7. Vattenstånd centrala staden extrapolerat till 1000 respektive 10 000 års återkomst-

tid (Privat kommunikation, Niklas Blomquist, SBK, Göteborgs stad, 2015-05-07).  

 
 

 Skyfall 

För att bedöma vattennivåer vid skyfall bör även dessa baseras på un-

derlag som finns från SMHI för regionen, eller mer platsspecifika underlag 

om sådan finns att tillgå eller kan tas fram som underlag. För Göteborgs-

stad bör bedömningen baseras på "Skyfallsmodellen" som ger vattennivåer 

vid regn med återkomsttid 100 respektive 500 år. 
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3 Varaktighet 
Tillfällen med mycket höga havsnivåer är kortvariga i förhållande till höga 
flöden i vattendrag. Till exempel varade de höga vattennivåerna när Arvika 
svämmade över i mer än två månader, emedan höga vattennivåer till följd 
av högvatten i havet varar några timmar upp till något dygn. Se Figur 8 ne-
dan som visar exempel på situationer med höga vattenstånd i Göteborg 
(SMHI, 2014). Enligt SMHI är det vanligaste förloppet det som visas för 
stormen Gudrun (blå linje), där vattenståndet både stiger och sjunker 
snabbt, och där den högsta nivån inte varar mer än några timmar. En mer 
ovanlig händelse i svenskt perspektiv är stormen 1985 där vattenståndet 
steg konstant under ca 10 timmar för att därefter successivt sjunka under 
ca 15 timmar. Vattenståndet var högre än 140 cm över medelvatten i drygt 
5 timmar (SMHI, 2014). Hur varaktigheten kan komma att se ut vid över-
svämningstillfällen i framtiden är just nu svårt att bedöma. Ansatsen är att 
de kommer att vara liknande varaktighet som idag. Det innebär att mest 
vanligt antas även fortsättningsvis tillfällen med temporär havsnivåökning 
med kort varaktighet liknande Gudrun att vara, men tillfällen med varaktig-
het på drygt ett dygn kan komma att förekomma.  

 

 

 
Figur 8. Exempel på höga vattenstånd i Göteborg. Den blå linjen visar vattenståndet under 
stormen Gudrun från det att vattennivån passerade 60 cm över medelvattenståndet. Den 
gröna linjen visar förloppet under stormen 1985. Den röda linjen visar ett tillfälle då vatten-
ståndet var högt under en något längre tid (SMHI, 2014). 
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4 Samhällsviktiga funktioner 
 

Samhällsviktiga funktioner – vad är det? 

Baserat på de mål som regeringen fastställt för rikets säkerhet har 
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) formulerat fem 
övergripande skyddsvärden, d.v.s. människors liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättig-
heter, miljö och ekonomiska värden samt nationell suveränitet. Sam-
hällsviktig verksamhet är, enligt MSB (2009), en verksamhet som upp-
fyller det ena eller båda av följande villkor: 

1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt 
eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksam-
heter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en re-
dan inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att 
skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

Enligt MSB (2009), kan vad som är samhällsviktigt vid en krissituation 
variera beroende på vilka situationer vi ställs inför och i takt med att 
samhället utvecklas.  

Det är, enligt MSB, inte möjligt att presentera en lista på verksamheter 
som alltid är samhällsviktiga, oberoende av situation och tidsperspektiv. 
Därför är det viktigt att regelbundet analysera vad som är samhällsvik-
tiga verksamheter i olika situationer.  

MSB har därför tagit fram exempel på frågor som bör ställas när man 
analyserar om en verksamhet är samhällsviktig (MSB, 2009): 

I förebyggande syfte 

 Vilken räckvidd får ett bortfall? Hur många drabbas? 

 Vilka nivåer i samhället berörs av ett bortfall? 

 I vilken omfattning påverkas befolkningens liv och hälsa? 

 Vilka ekonomiska miljömässiga, sociala och kulturella värden kan 
gå förlorade. 

 Hur påverkas allmänhetens förtroende? 

 Hur lång tid tar det att reparera skadorna? 
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För att hantera en befintlig kris är verksamheten väsentlig för att:  

 Samhällets åtgärder ska kunna ledas och samordnas? 

 Allmänheten ska få tillräcklig information om situationen? 

 Operativa åtgärder ska kunna vidtas för att möta krisen? 

 Minska konsekvenser? 

 Återställa verksamhet? 

MSB har tagit fram exempel på sektorer som innehåller samhällsviktiga 
verksamheter, samt sådana verksamheter, som ingår i dessa sektorer 
(MSB, 2009), se Tabell 2 nedan.   

Vid en internationell jämförelse som gjorts av MSB visade denna att det 
ser ungefär likadant ut internationellt. Även på länsstyrelsenivå arbetar 
man med att definiera vad samhällsviktiga funktioner är. Enligt Länssty-
relsen Västra Götaland är det samhällssektorer som är av särskild be-
tydelse för att upprätthålla funktionen för länet . Det vill säga verksam-
heter där ett bortfall, eller en svår störning i verksamheten, på kort tid 
kan få regionala eller nationella konsekvenser. Verksamheten är vidare 
nödvändig eller mycket väsentligt för att en redan inträffad samhälls-
störning i länet eller nationen skall kunna hanteras så att skadeverk-
ningarna blir så små som möjligt (Länsstyrelsen Västra Götaland, 
2014).  

De av länsstyrelserna identifierade sektorer, och identifierade verksam-
heter som ingår i dessa, samt aktörer inom Västra Götalands län för 
dessa verksamheter med regional eller nationell betydelse visas till-
sammans med MSB:s exempel på samhällsviktiga verksamheter i Ta-
bell 2. I samma tabell anges också hur Göteborgs stad ser på vad som 
specifikt bör beaktas. 

 

Tabell 2 Sektorer som innehåller samhällsviktiga verksamheter, verksamheter som ingår i 

dessa sektorer samt exempel på offentliga (O), privata (P) och frivilliga (F) aktörer i Västra 

Götalands län med regional eller nationell betydelse (MSB, 2009, Länsstyrelsen Västra 

Götaland, 2014). 

Sektorer  Exempel på verk-

samhet (MSB 

2009, Länsstyrel-

sen Västra Götal-

and, 2014) 

Exempel på aktörer 

inom länet med reg-

ional eller nationell 

betydelse (Länssty-

relsen Västra Göta-

land, 2014)  

Identifierade sek-

torer och verk-

samheter som 

speciellt bör beak-

tas vid översväm-

ning i Göteborgs 

stad (SBK, Göte-

borgs stad, 2015- 

06- 15) 

Energiförsörj-

ning 

 

Produktion och dis-

tribution av el, fjärr-

värme, fossila 

bränslen och driv-

medel.  

O: Svenska kraftnät, 

Energimyndigheten  

P: Preemraff, For-

tum, Göteborg 

Energi AB (GENAB) 

Samhällsviktiga 

funktioner och an-

läggningar vilka 

ansvaras för av  

(GENAB) 
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Information 

och kommu-

nikation 

 

Teletjänster, Inter-

net, radio- och TV-

utsändningar, dis-

tribution av post, 

produktion och dis-

tribution av dags-

tidningar samt radio 

och TV. 

O: Post och telesty-

relsen, Nationella 

samverkansgruppen 

(NTSG), SOS Alarm 

AB, SR P4, SVT 

P: Skanova, Te-

racom, TV4, lokala 

tidningar. Framkomlighet för 

personal och plane-

ringsnivåer för be-

fintliga och plane-

rade byggnader. 

Finansiella 

tjänster 

Betalningsför-

medling, tillgång till 

kontanter, privata 

försäkringstjänster 

och värdepappers-

handel. 

- 

Socialförsäk-

ringar 

Utbetalningar från 

sjuk- och arbets-

löshetsförsäkringen 

samt det allmänna 

pensionssystemet. 

- 

Hälso- och 

sjukvård samt 

omsorg 

 

Akutsjukhus, pri-

märvård, psykiatri, 

läkemedels-

försörjning, smitt-

skydd, samt om-

sorg om barn, 

funktionshindrade 

och äldre. 

 

O: Västra Götalands-

regionen, Kommu-

nerna, Svenska kyr-

kan 

P: Privata rådgivare 

F: Stadsmissionen, 

Röda korset 

Framkomlighet och 

åtkomst för perso-

nal, ambulans, 

räddningstjänst 

samt vård- och om-

sorgstagare som 

inte kräver ambu-

lans/räddningstjänst

. Möjligheter för 

akut evakuering. 

Skydd och 

säkerhet 

 

 

 

Räddningstjänst, 

polis, domstolar, 

kriminalvård och 

SOS Alarm, militär, 

kustbevakningen 

samt tull-, gräns- 

och 

immigrationskon-

troll. 

O: Försvarsmakten-
MRV, MSB, Kustbe-
vakning region Syd-
väst, Säkerhetspoli-
sen Enhet Väst, Poli-
sen Region Väst, 
Kommunal rädd-
ningstjänst, SOS 
Alarm AB 112, Dom-
stolar, Åklagarmyn-
digheten, Sjöfarts-
verket JRCC, Tull-
verket, MSB för-
stärkningsresurser 
P: Bevakningsföretag 

F: Civilförsvarsför-

bundet, Försvarsut-

bildarna. 

Framkomlighet och 
åtkomst för perso-
nal, ambulans, polis 
och räddningstjänst. 
Möjligheter för akut 
evakuering. 

Transporter  

 

Väg-, järnväg-, sjö- 

och flygtransport 

samt förvaltning av 

transportinfrastruk-

tur. 

 

O: Trafikverket, Väst-
trafik, SJ, Swedavia, 
Göteborgs Hamn AB  
P: Redarföreningen, 
Green Cargo, Sveri-
ges Åkeriföretag 

F: FFK, Frivilliga 

Transporter och 
framkomlighet för-
människor och 
gods, räddnings-
tjänst etc respektive 
nedan såsom tex 
framkomlighet till 
och från sam-
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flygkåren. hällsviktiga verk-
samheter och an-
läggningar1. 

Kommunal-

teknisk 

Försörjning 

Dricksvattenför-

sörjning, hantering 

av avlopp, renhåll-

ning, samlingsplat-

ser, sophantering 

samt väghållning. 

O: Kommuner, kom-

munala bolag 

P: Entreprenörer 

Dricks-, dag- och 

spillvattensystemen 

samt renhållning för 

vilka ansvaras för 

av Kretslopp och 

Vatten (KoV). 

Livsmedel  

 

Jordbruk samt till-

verkning, distribut-

ion och 

kontroll av livsme-

del. 

O: Livsmedelsverket 
(VAKA), Jordbruks-
verket 
P: Arlafoods, ICA, 
Dagab AB 

F: LRF 

Framkomlighet för 
transporter och pla-
neringsnivåer för 
befintliga och plane-
rade byggnader. 

Handel och 

industri  

 

Detaljhandel, IT-

drift och IT-service, 

bygg- och 

entreprenadverk-

samhet, bevak-

nings- och  

säkerhetsverksam-

het samt tillverk-

ningsindustri. 

Västsvenska Indu-

stri- och handels-

kammaren 

Framkomlighet för 

transporter, männi-

skor och plane-

ringsnivåer för be-

fintliga och plane-

rade byggnader. 

Offentlig för-

valtning 

- lednings-

funktioner 

- stödfunkt-

ioner 

- tjänstepro-

duktion 

 

Nationell ledning, 

regional ledning 

och lokal ledning, 

diplomatisk och 

konsulär verksam-

het, tillsyns- och 

tillståndsverksam-

het, expert- och 

analysverksamhet, 

indikerings- och 

laboratorieverk-

samhet, uppbörd 

och tillhandahål-

lande av befolk-

ningsdata, metrolo-

giska tjänster, ut-

bildningstjänster 

samt begravnings-

verksamhet. 

 

O: SMHI, Havs- och 

vattenmyndigheten, 

Strålsäkerhetsmyn-

digheten, Sjöfarts-

verket, Statens Geo-

tekniska Institut 

Framkomlighet för 

transporter, männi-

skor och plane-

ringsnivåer för be-

fintliga och plane-

rade byggnader. 

                                                      
1 Exempel på sådana anläggningar är anläggningar kopplade till stadens energiförsörjning och annan 

teknisk försörjning, broar, tunnlar mm 
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Den sammanställning som presenteras ovan i Tabell 2 innefattar sam-
hällsviktiga verksamheter och aktörer. Hur respektive verksamhet på-
verkas inom en femtioårsperiod eller fram till 2100 beror av verksam-
hetens livslängd. För infrastruktur, som har beräknad och planerad livs-
längd på femtio till hundra år, eller längre, kommer de framtida över-
svämningarna att förväntas kunna påverka verksamheten. För verk-
samheter som har kortare livslängd (såsom vissa byggnaders verksam-
heter som med stor sannolikhet kommer att ändras eller kan flyttas) kan 
framtida översvämningar inte förväntas leda till att verksamheten kom-
mer att påverkas i samma omfattning eftersom en naturlig anpassning 
eller avveckling kan förväntas. 
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5 Konsekvenser av höga vattennivåer 
Redan idag kan man se oönskade konsekvenser av översvämningar och 
höga flöden. Det har under senare år allt oftare rapporterats om översväm-
ningar av vägar och tunnlar och att broar, vägar och vägbankar spolats 
bort, eller riskerat att spolas bort. Översvämningar och höga flöden kan 
medföra att viktiga försörjningsfunktioner, såsom elstolpar och nätstationer, 
raseras och medför en ökad belastning på dammar eller skyddskonstrukt-
ioner, t.ex. skyddsvallar, vilket kan medföra att dessa kan skadas och även 
brista. Även andra oönskade konsekvenser kan uppstå som till exempel att 
stora kulturvärden förstörs.  

Konsekvenser beror också av flödeshastigheten, ju högre hastighet ju 
högre energi och därmed större kraft som kan medföra större erosion och 
påverkan på konstruktioner vilket i sig kan medföra att dessa kan skadas 
eller brista. En hög flödeshastighet kan, redan vid några decimeters vatten-
djup inom det översvämmade området, också medföra att det kan vara 
svårt att ta sig fram eller genom det översvämmade området. Höga flöden 
och översvämning innebär också ökad risk för skred samt för ökad smitt- 
och föroreningsspridning. (GÄU, 2012, MSB, 2012, SGI, 2005a, b, SGI, 
2007a, b, SOU 2007:60).  

Vidare påverkar olika verksamheter varandra. I Göteborgs stad är de flesta 
verksamheter sårbara inte minst till följd av den översvämningsrelaterade 
sårbarhet som finns i stadens energiförsörjningssystem. Även framkomlig-
het och utrymningsmöjligheter har en stor inverkan på de konsekvenser 
som kan uppstå för andra verksamheter. Detta innebär att energi- och 
transportfrågan är mycket central, och hur kritiska transportmöjligheterna är 
för aktuell verksamhet, och därför alltid måste beaktas i analysen. Såväl 
evakueringsmöjligheter, såsom evakuering vid t ex sjukdomsfall, som fram-
komlighet för andra nödvändiga transporter (t.ex. livsmedel och vatten vid 
långvariga översvämningstillfällen) måste alltid beaktas vid konsekvensa-
nalysen.  

 

 Konsekvensanalys 

MSB har i sin Vägledning för utredning av översvämningar delat in över-
svämningskonsekvenser i följande kategorier: 

 Konsekvenser på människors hälsa 

 Konsekvenser på ekonomisk verksamhet 

 Konsekvenser på miljö 

 Konsekvenser på kulturarvet 

 

Enligt MSB (2015) avses med konsekvenser för människors hälsa, konse-

kvenser till följd av översvämning som innebär att människor dör eller ska-
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das, att dricksvattenförsörjningen påverkas, att människor behöver evakue-

ras till följd av händelsen samt att det uppstår konsekvenser på samhället. 

Med konsekvenser på samhället avses konsekvenser inom sektorerna 

Hälso- och sjukvård samt omsorg, Livsmedel, Skydd och säkerhet, Offent-

lig förvaltning, Information och kommunikation.  

 

Göteborgs stad har i sitt övergripande arbete med risker gjort en indelning 

av konsekvenser enligt följande kategorier: 

 

 Människa 

 Miljö 

 Egendom 

 Samhällets/stadens funktionalitet. 

 

 

I den riskanalysmetod som presenteras i denna rapport för SBK, Göteborgs 

stad, ingår konsekvenskategorierna människors hälsa samt konsekvenser 

på ekonomisk verksamhet baserat på MSB:s konsekvenskategorier. Om 

istället Göteborgs stads konsekvenskategorier används ingår Människa re-

spektive Samhällets/stadens funktionalitet och till vissa delar egendom ge-

nom att även konsekvenser för översvämmade byggnader beaktas. 

 

 Konsekvensklassning 

Konsekvensklassning kan göras med hjälp av olika kvalitativa och kvantita-
tiva metoder.  

Ett exempel på en kvantitativ metod är monetär värdering som bland annat 
använts i Göta älvutredningen (GÄU, 2012). För den monetära värderingen 
kan man bland annat använda marknadsvärden, inköpsvärden eller betal-
ningsvilja. För att beskriva påverkan på människor kan man t.ex. använda 
monetärt värde för ett statistiskt liv. Bland annat Trafikverket arbetar med 
schablonvärden för såväl olyckor som statiskt liv ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv (SIKA (2009). Enligt SIKA (2009) var värdet för ett statiskt liv år 
2009 satt till 23,6 MSEK. I olika studier varierar värdet av ett statistiskt liv 
mellan 10 MSEK – 60 MSEK (t.ex. GÄU, 2012). Det som är unikt för mone-
tär, eller annan kvantitativ värdering, är att man tar fram exakta siffror på 
såväl det värde som används som på hur detta värde antas variera.  

Det är viktigt att komma ihåg att den monetära värderingen, liksom all vär-
dering, är kontextberoende och varierar beroende på var, när och vilka som 
medverkat i värderingen och att variationen kan vara större än vad som 
framkommit i den eller de studier man utgår ifrån. Vissa aspekter är dessu-
tom ännu inte möjliga att värdera monetärt eller kvantitativt på annat sätt. 
Vidare kan det monetära värdet som kan accepteras för vissa aspekter 
som uppstår, tex skador på byggnader, vara avsevärt större än monetära 
värden som motsvarar acceptanskriteriet för vissa andra aspekter som ex-
empelvis att människors liv står på spel  (t.ex. Andersson-Sköld et al., 
2014, GÄU, 212). I denna rapport har därför en mer kvalitativ ansats an-
vänts. Klassindelningen baseras här på vad som påverkas, på vilket sätt 
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samt i vilken omfattning och bygger på liknande konsekvensklassindelning-
ar bland annat av MSB och Göteborgs stad.  

Enligt MSB (2015) kan en konsekvensklassning för översvämningar göras 

enligt den värderingsgrund som presenteras i tabell 3 nedan.  

 

 

 

Tabell 3. Konsekvensklassindelning för översvämningar enligt MSB (2014)4 

Konsekvensklass 

1 2 3 4 5 

Verksamhet-

en fungerar 

som vanligt. 

Verksamhet-

en fungerar i 

stor utsträck-

ning som van-

ligt med vissa 

undantag.  

 

Det som an-

ses skydds-

värt påverkas 

inte eller 

mycket lite. 

Verksamhet-

en fungerar 

delvis.  

 

Det som är 

skyddsvärt 

påverkas up-

penbart och 

om-

prioriteringar 

måste göras. 

Verksamheten 

fungerar hjälp-

ligt eller inte 

alls.  

 

Det som är 

skyddsvärt på-

verkas betyd-

ligt.  

 

Stora ompriori-

teringar måste 

göras. 

Verksamhet-

en fungerar 

inte. 

 

 

 

 

Även Göteborgs stad har tagit fram en konsekvensklassindelning. Denna har dess-

sutom utvecklats för respektive konsekvenskategori enligt tabell 4 nedan. 
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Tabell 4. Konsekvensklassindelning enligt Göteborgs stad 

Konse-

kvens 

Konsekvensklass 

1 2 3 4 5 

Människa Försumbar 

person-

skada (fy-

sisk eller 

psykisk) 

Mindre all-

varlig per-

sonskada 

(fysisk eller 

psykisk) 

Allvarlig 

person-

skada (fy-

sisk eller 

psykisk) 

Mycket all-

varlig per-

sonskada 

(fysisk eller 

psykisk) 

med bestå-

ende 

men/enstak

a dödsfall 

Flertalet 

dödsfall 

Miljö Försumbar 

skada på 

luft, mark 

eller sjö. 

Försumbar 

återställ-

ningskost-

nad i tid 

och pengar. 

Mindre all-

varlig 

skada på 

luft, mark 

eller sjö. 

Låg åter-

ställnings-

kostnad i 

tid och 

pengar. 

Allvarlig 

skada på 

luft, mark 

eller sjö. 

Hög åter-

ställnings-

kostnad i 

tid och 

pengar. 

Mycket all-

varlig 

skada på 

luft, mark 

eller sjö. 

Mycket hög 

återställ-

ningskost-

nad i tid 

och pengar. 

Permanent 

skada på 

luft, mark 

eller sjö. 

Oförsvarbar 

återställ-

ningskost-

nad i tid 

och pengar. 

Egendom Försumbar 

skada på 

egendom 

eller nä-

ringsverk-

samhet. 

Försumbar 

återställ-

ningskost-

nad i tid 

och pengar. 

Mindre all-

varlig 

skada på 

egendom 

eller nä-

ringsverk-

samhet. 

Låg åter-

ställnings-

kostnad i 

tid och 

pengar. 

Allvarlig 

skada på 

egendom 

eller nä-

ringsverk-

samhet. 

Hög åter-

ställnings-

kostnad i 

tid och 

pengar. 

Mycket all-

varlig 

skada på 

egendom 

eller nä-

ringsverk-

samhet. 

Mycket hög 

återställ-

ningskost-

nad i tid 

och pengar. 

Permanent 

skada på 

egendom 

eller nä-

ringsverk-

samhet. 

Oförsvarbar 

återställ-

ningskost-

nad i tid 

och pengar. 

Sam-

häl-

lets/staden

s funktion-

alitet 

Försumbar 

påverkan 

på sam-

hällets/ 

stadens 

funktion-

alitet. 

Mindre all-

varlig på-

verkan på 

samhällets/ 

stadens 

funktion-

alitet. För-

valtnings- 

eller 

bolagschef 

engageras. 

Allvarlig 

påverkan 

på sam-

hällets/ 

stadens 

funktion-

alitet. SLK 

engageras. 

Mycket all-

varlig på-

verkan på 

samhällets/ 

stadens 

funktion-

alitet. Reg-

ionalt stöd 

krävs. 

Omfattande 

påverkan 

på sam-

hällets/ 

stadens 

funktion-

alitet. Nat-

ionellt stöd 

krävs. 
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I denna rapport  har konsekvensklassindelning gjorts avseende människors 
hälsa samt konsekvenser på ekonomisk verksamhet enligt MSB:s konse-
kvenskategorier. Enligt Göteborgs stads klassningssystem innefattas Män-
niska, Samhällets/stadens funktionalitet och i viss mån även egendom De 
underlag och grunder som använts för konsekvensklassindelningen besk-
rivs i detalj nedan. 
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6 Konsekvenser för människors hälsa  
Enligt MSB (2015) avses med konsekvenser för människors hälsa, konse-
kvenser till följd av översvämning som innebär att människor dör eller ska-
das, att dricksvattenförsörjningen påverkas, att människor behöver evakue-
ras till följd av händelsen samt att det uppstår konsekvenser på samhället. 
Med konsekvenser på samhället avses konsekvenser inom sektorerna 
Hälso- och sjukvård samt omsorg, Livsmedel, Skydd och säkerhet, Offent-
lig förvaltning, Information och kommunikation.  

6.1 Människor dör eller skadas 

Människors stabilitet, och därmed människors förmåga att röra sig och vis-
tas i översvämningsdrabbade områden, påverkas av markens struktur, djup 
och flödeshastighet samt vikt hos den som påverkas. I tabell 5 nedan 
anges bedömd påverkan till följd av djup och flöde under förhållanden som 
förutsätter att själva marken utgörs av en plan mark (plant område, väg, 
gång eller cykelbana som är oskadad, dvs där finns inte några håligheter 
och föreligger inte risk för nya markskador under tiden man befinner sig på 
platsen). 

 

Tabell 5. Olycksrisk för människor till följd av översvämning av olika djup och flöden 

(Smith och Cox, 2013).  

DV 

Gäller för 

v < 3 m/s, 

annars 

klass 5 

<0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,2 >1,2 

Barn*  

 

 

 

Liten/ringa 

sannolikhet 

för olycka 

om D < 0,5 

m 

Farligt 

för de 

flesta 

barn 

om D < 

0,5 

Mycket/extremt farligt 

Vuxen  Liten/ringa sannolikhet 

för olycka om D < 1,2 

m 

Viss sanno-

likhet för 

olycka om 

D < 1,2 m 

Stor sannolikhet 

för olycka om D < 

1,2 m 

 

Bedöms även som 

risk för tränad 

räddningsmanskap 

med relevant ut-

rustning. 

Extremt 

farligt för 

alla 

*Avser barn med l*m mellan 25-50 (m*kg) vilket motsvarar ett genomsnitt av australi-

enska barn i åldrarna ca 5 – 11 år.   
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Länsstyrelsen har i andra sammanhang framfört måttsatta krav på en max-
imalt 0,2 m översvämning av GC vägar. Målsättning är att GC vägar med 
sådant funktionskrav ska finnas till alla byggnader för att säkra evakuering 
under högvatten. Dessa vägar ska även kunna lokaliseras vid översväm-
ning, dvs förses med uppstickande delar så att de kan följas, även för per-
soner med nedsatt syn. För de individer som drabbas beror dessutom kon-
sekvensen av översvämningens varaktighet och hur god förberedelsen för 
översvämningen är. Till exempel kan mat, mediciner mm börja ta slut redan 
inom ett dygn eller möjligheten att utföra sitt arbete reduceras om man inte 
planerat för denna situation och förmågan att ta sig till arbetet eller till 
hemmet reduceras. 

Konsekvensen beror av hur många samt sårbarheten hos dem som blir ut-
satta. I nedan flödesdiagram, Figur 9, tas därför även hänsyn till detta för 
bedömning av konsekvensklass. En viktig fråga att få besvarad innan slutlig 
klassning av ett specifikt område är därför hur många barn, ned-
satta/handikappade respektive vuxna som vistas inom området. Sårbarhet-
en beror vidare, som nämnts ovan, på hur välinformerad och förberedd 
man är. Nedan är förslag på konsekvensklassning för människor. I nedan 
diagram ansätts många personer innebära att det i genomsnitt är 50 perso-
ner eller fler baserat på att det, tex i de centrala delarna i Göteborg är drygt 
150 invånare per hektar (Palm och Andersson, 2014).  

 

Figur 9. Flödesdiagram som underlag för konsekvensklassning med avseende på 
risker för människor (M). Med vuxen avses en person som väger mer än 50 kg.  
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I flödesdiagrammet i figur 9 hänvisas till tabellerna M1-M3 som följer ne-
dan. M står för direkta konsekvenser för Människa. De tre tabellerna (M1-
M3) skiljer sig beroende på hur många människor som vistas inom det po-
tentiella översvämningsområdet, om där finns barn, äldre eller handikap-
pade inom området samt om det finns ett väl fungerande varningssystem 
samt goda förberedelser inför översvämningstillfället. Med vuxen avses en 
person som väger mer än 50 kg. För barn har ett konservativt antagande 
gjorts då vikt 25-50 kg anges under konsekvensklass 2. Enligt den studie 
som använts som underlag (tabell 5) motsvarar denna ansats barn i åldern 
6- 14 år istället för barn från 5 år i den ursprungliga studien. Barn under 6 
år och äldre/funktionshindrade anses mycket sårbara. För dessa bör eva-
kuering kunna ske i förtid eller framkomlighet i torrhet möjliggöras. 

 
 
Tabell M1 Klassindelning för område där det vistas barn/äldre/handikappade och/eller ett 
flertal (> 50) vuxna människor som inte kan bedömas vara väl förberedda inför ett över-
svämningstillfälle. Klassningen gäller för djup större än 0,2 m samt för flödeshastighet < 3 
m/s. För djup mindre än 0,2 m är konsekvensklassen alltid 1. Om djupet är större än 0,2 
m och flödeshastigheten samtidigt är större än 3 m/s är sannolikheten för olycka extremt 
stor (dvs konskevensklass 5). 

 

Konsekvensklass 

1 2 3 4 5 
DV  <0,4 m²/s och 
D < 0,5 m 

DV 0,4-0,6 m²/s 
och D < 0,5 m 
 

DV 0,4-0,6 m²/s och 
 D  <  0,5 m 

samt 
varaktighet > 1 dygn 

DV  < 0,6  m²/s  och  
D 0,5 - 1,2 m  
     eller  
DV > 0,6 m²/s och  
D < 1,2 m 

D >1,2 
eller 
V>3m/s 

 Liten/ringa 
sannolikhet för 
olycka, speci-
ellt för   
små barn (< 
25 kg) samt 
äldre och 
funktionsned-
satta. 

 

 

  

Viss risk för 

ned-

satta/handika

ppade.   

 

Liten/ringa 

sannolikhet 

för olycka för 

barn (25 -50 

kg) och friska 

vuxna. 

 

Påverkan på 

möjligheter 

att ta sig 

till/från ar-

bete även för 

de som är 

fordonsobe-

roende. 

 

Påtaglig risk för 

ned-

satta/handikappa

de. För de en-

samstående per-

soner som inte 

omfattas av soci-

alt nätverk eller 

hemtjänst kan 

detta medföra att 

mat, mediciner 

kan ta slut om 

man inte planerat 

för denna situat-

ion.   Kan kräva 

insatser av rädd-

ningstjänst vid 

akuta behov. 

 

Längre varaktig-

het med minskad 

möjlighet att ta sig 

till/från arbete 

även för de som 

är fordons-

oberoende. 

Mycket stor 

sannolikhet för 

olycka för barn 

 

Sannolikhet för 

olycka för 

vuxen.  

 

Extremt svårt ta 

sig till arbete. 

Även om tillfället 

varar mindre än 

ett dygn bedöms 

återställningsti-

den vara ett 

dygn eller mer. 

 

 

 

 

 

Risk att 

mat, me-

diciner 

och för-

nöden-

heter tar 

slut om 

man inte 

planerat 

för denna 

situation. 

 

 

Återställ-

ningstid 

bedöms 

vara flera 

dygn. 
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Tabell M2 Klassindelning för område där det inte vistas barn/äldre/handikappade och få (< 

50) vuxna, alternativt det finns ett väl fungerande varningssystem och beredskap. Klass-

ningen gäller för djup större än 0,2 m samt för flödeshastighet < 3 m/s. För djup mindre 

än 0,2 m är konsekvensklassen alltid 1. Om djupet är större än 0,2 m och flödeshastighet-

en samtidigt är större än 3 m/s är sannolikheten för olycka extremt stor (dvs konskevens-

klass 4). 

 

 

Tabell M3 Förslag på klassindelning för område där det inte vistas 

barn/äldre/handikappade och få (<50) vuxna personer samt att det finns ett väl funge-

rande varningssystem och beredskap som är väl förberedda. Klassningen gäller för djup 

större än 0,2 m samt för flödeshastighet < 3 m/s. För djup mindre än 0,2 m är konse-

kvensklassen alltid 1. Om djupet är större än 0,2 m och flödeshastigheten samtidigt är 

större än 3 m/s är sannolikheten för olycka extremt stor (dvs konskevensklass 3). 

Konsekvensklass 

1 2 3 4 5 
DV < 0,6 m²/s 
och 
D < 0,5 m 
 

DV < 0,6 
m²/s och 
D  <  0,5 m 

samt 
varaktighet 
> 1 dygn 

DV  < 0,6  m²/s  och 
D 0,5 - 1,2 m  
       eller  
DV > 0,6 m²/s  och  
D < 1,2 m 

D >1,2 
eller 
V>3m/s 

Till följd av att det 

inte vistas 

barn/äldre/handik

appade och end-

ast få (<50) eller 

att det finns ett 

väl fungerande 

varningssystem 

och beredskap är 

denna klass inte 

relevant. 

Konsekven-

sen är obe-

fintlig eller 

mycket liten.  

 

 

Påverkan 

på möj-

ligheter 

att ta sig 

till/från 

arbete 

även för 

de som 

är for-

dons-

obero-

ende. 

Sannolikhet för 

olycka för vuxen.  

 

Extremt svårt ta 

sig till arbete. 

Även om tillfället 

varar mindre än 

ett dygn bedöms 

återställningstid-

en vara ett dygn 

eller mer. 

 

Risk att mat, 

mediciner och 

förnödenheter 

tar slut om 

man inte pla-

nerat för 

denna situat-

ion. 

 

Återställnings-

tid bedöms 

vara flera 

dygn. 

Konsekvensklass 

1 2 3 4 5 
DV < 0,6 m²/s 
och 

D < 0,5 m  

DV  < 0,6  m²/s  och  
D 0,5 - 1,2 m  
       eller  
DV > 0,6 m²/s  och  
D < 1,2 m 

D >1,2 
eller 
V>3m/s 

Till följd av att det inte vistas 

barn/äldre/handikappade 

och endast få (< 50) samt att 

det finns ett väl fungerande 

varningssystem och bered-

skap är dessa konsekvens-

klasser inte relevanta. 

Konsekven-

sen är obe-

fintlig eller 

mycket liten.  

 

Sannolikhet för 

olycka för vuxen.  

 

Extremt svårt ta 

sig till arbete. 

Även om tillfället 

varar mindre än 

ett dygn bedöms 

återställningstiden 

vara ett dygn eller 

något längre. 

 

 

Risk att mat, 

mediciner och 

förnöden-heter 

tar slut om 

man inte pla-

nerat för 

denna situat-

ion. 

 

Återställnings-

tid bedöms 

vara flera 

dygn. 
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6.1.1 Underlag som behövs:  

 Karta eller motsvarande GIS-underlag med DV och djup (förslagsvis 

i form av kartor med iso-linjer) för aktuella tidshorisonter och åter-

komsttider, inom området. 

 

 Antal personer som vistas inom aktuellt område. En första ansats är 

hur många som bor/förväntas vistas i befintlig/planerad bebyggelse. 

 

 Om där finns skola eller förskola med barn( 25-50 kg). 

 

 Om det finns äldreboende eller liknande där man är så pass aktiv 

att man normalt rör sig/behöver röra sig utanför byggnaden.   

 

 Kännedom om varningssystem och beredskap. 

Ovan beskrivs konsekvensen under i övrigt normala förhållanden och tar 
inte hänsyn till särskilda behov såsom möjligheter av leveranser eller akuta 
räddningsinsatser vid sjukdom, brand eller liknande till följd av översväm-
ningens inverkan på dessa. Detta behandlas under avsnitt 7.1 Framkomlig-
het och transporter nedan. 

6.2 Smittspridning och dricksvattenförsörjning 

Viktiga bidragande faktorer vid smittspridning som leder till sjukdomsutbrott 
är till exempel korskoppling, ledningsbrott och ledningsläckage. Smittsprid-
ning kan också uppstå till följd av att översvämmat vatten sprids över större 
avstånd. (t.ex. Livsmedelsverket)   

6.2.1 Dricksvatten 

Råvatten 

Vid översvämningstillfällen finns en ökad risk för spridning av vattenburen 
smitta till följd av ökad avrinning från översvämmande åkermarker och ur-
bana miljöer (Livsmedelsverket, 2012;2013a;b; SGI, 2007; SOU 2007:60). 
Exempel på sjukdomsutbrott orsakade av vattenburen smitta är de som 
drabbade Lilla Edet, Östersund och Skellefteå. Samhällskostnaderna för 
dessa dricksvattenburna utbrott har varit betydande. I Lilla Edet där ca 
2.400 personer insjuknade motsvarade den samhällsekonomiska kostna-
den uppskattningsvis mellan 10 och 30 miljoner kronor (GÄU12;13, 2011; 
Larsson et al., 2013). För Östersund där ca 27.000 personer insjuknade 
beräknas samhällskostnaderna ha varit ca 220 miljoner kronor (Lindberg et 
al, 2011). För en liknande händelse i Nokia, Finland, beräknas bara kost-
naden för förlusten i arbetsdagar vara ca 1,8 – 2,1 miljoner euro (d.v.s. ca 
20 miljoner kronor) (Halonen et al., 2012). Beräknade kostnader för att akut 
återställa vattenproduktionen i ett vattenverk, eller ersätta en vattentäkt, 
varierar från några tiotals miljoner kronor till mer än en miljard kronor (SOU 
2007:60; Svenskt vatten, 2007; GÄU12, 2011; GÄU13, 2011). Eventuellt 
tillkommer behov av alternativ dricksvattenförsörjning. Risken för smitt-
spridning förväntas öka till följd av att klimatförändringar medför att den mi-
krobiella tillväxten ökar (Livsmedelsverket, 2012;2013a;b; Ekelund, 2012).  
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För att minska risken för smittspridning använder man ultraviolett ljus vid 
Alelyckan för att ta död på sjukdomsframkallande mikroorganismer. Om ca 
15 år kommer man även införa ultrafilter, dvs en avskiljningsteknik med 
långa tunna rör som filtrerar bort mycket små partiklar. Vid Lackarebäck 
installeras redan idag ultrafilter.  

Dricksvattennätet 

För att undvika inläckage av förorenat vatten i dricksvattennätet är det ab-
solut mest vitala att hålla systemet trycksatt. För att möjliggöra detta är det 
avgörande att det elektriska försörjningsystemet fungerar. För dricksvatten 
är det också av betydelse att det inte förekommer partiklar som påverkar 
pumpsystemens funktion eller vattnets kvalitet.(Emanuelsson & Jansson, 
2014; Roger Grundell, Säkerhetschef, Kretslopp och Vatten, Göteborgs 
stad 140416).  

För att hålla dricksvattensystemet trycksatt krävs att systemets pumpsy-
stem fungerar. Om elskåpet, som är lokaliserat ovanför själva pumpen (Fi-
gur 10), översvämmas eller om pumpen förstörs eller skadas genom att det 
kommer in partiklar i pumpsystemet kan skada uppkomma för den del av 
systemet som beror av denna station (Roger Grundell, 150416). Av totalt 
64 pumpstationer för dricksvatten som finns i Göteborg är det i dagsläget 
endast tre pumpstationer som ligger under + 3.8 m, dvs en dryg meter över 
de beräkningar som gjorts för högsta högvatten vid en återkomsttid av 200 
år och bedömd havsnivåökning till följd av klimatförändring fram till 2100 
(Emanuelsson & Jansson, 2014).  

Kretslopp och vatten (KoV), som ansvarar för dricksvattenförsörjningen i 
Göteborg, anser sig kunna hantera försörjningen av dricksvatten genom 
redan genomförda eller planerade åtgärder såsom rätt höjdsättning och in-
vallning samt införande av filter. Detta avser såväl situationer med tempo-
rärt högvatten som skyfall med hänsyn tagen till förväntade klimatföränd-
ringar fram till år 2100. (Grundell, 150416). Konsekvenser på elförsörjning-
en beskrivs separat i avsnittet Elförsörjning nedan. 

 
Figur 10. Pumpstation för dricksvatten. 
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6.2.2 Dag och spillvatten 

Vid översvämning av pumpstation för spillvatten finns risk för att översväm-
ningen fortplantar sig via baktryck i ledningssystemet. Vid tillfällen då av-
loppsvatten inte längre kan pumpas bort slutar toaletter att fungera och vid 
tillräckligt höga nivåer kan lågt belägna anslutningspunkter drabbas av 
översvämning av spillvatten från ledningssystemet vilket innebär risk för 
smittspridning under och efter översvämningstillfället. Fastighetsägarna an-
svarar själva för att hantera detta respektive den sanering som kommer att 
krävas om det uppstår inläckage med spillvatten. 

För närvarande håller KoV på att se över ledningssystemet för dag- och 
spillvatten. Hanteringsförmågan är därför inte lika klar och entydig som för 
dricksvattensystemet. Utöver själva ledningssystemet är pumpstationernas 
funktion kritisk på samma sätt som för dricksvattenhanteringen. Inom Göte-
borgs kommun finns 226 pumpstationer varav 125 stycken ligger på en 
nivå under +3,8 m. Enligt KoV är emellertid elanläggningarna i pumpstat-
ionerna översvämningssäkra och kan därmed förväntas sättas igång så fort 
de får elförsörjning efter en översvämning. Flera mindre pumpstationer är 
idag belägna på 50-60 cm höjd över marknivå. Livslängden för dessa 
mindre anläggningar är ca 25 år eller kortare. Detta innebär att dessa 
kommer att höjas/vara höjda för att klara förväntade framtida översväm-
ningar inom denna tidperiod, och bedöms därmed klara de förändringar 
som kan förväntas med avseende på kommande klimatförändringar.  

Liksom för dricksvattenförsörjningen gäller att, utöver att respektive pump-
station skall fungera är det också av avgörande betydelse att elförsörjning-
en till stationerna fungerar. I Figur 11 visas en schematisk beskrivning av 
el-ledningssystemet för spillvatten och avseende sårbarheten i försörj-
ningssystemet beskrivs detta separat i avsnittet Elförsörjning nedan. 

 
 

Figur 11. Schematisk bild av pumpstation samt elförsörjningssystemet och högvattenlucka 

som skydd mot översvämning (Figur av Niklas Blomqvist).  
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Vid ett översvämningstillfälle kommer funktionen hos pumpstationen att 
upphöra antingen till följd av att kapaciteten för pumparna överskrids då 
anläggningen dränks eller till följd av att elförsörjningen till pumpstationen 
bryts via översvämning av lokal transformatorstation eller anslutande ka-
belskåp till pumpstation. Kabelskåpet får dock ingen permanent skada utan 
kan driftsättas direkt efter översvämning förutsatt att transformatorstationen 
fungerar. Göteborg energi (GENAB) ansvarar för den lokala transformator-
stationen samt anslutande kabelskåp till pumpstationen.   

De pumpstationer för spillvattenhantering som klassats som samhällsvik-
tiga inom kommunen är Kodammarna, Herkulesgatan, Barlastplatsen samt 
Bulycke. Dessa anläggningar har, eller planeras få, egen reservkraft för att 
kunna verka autonomt inom kort. 

6.2.3 Renhållning 

Utrymmen för sophantering kan översvämmas då dessa ligger i översväm-
ningsbar källare eller annan lågpunkt. Då detta kan medföra smittspridning 
och sanitära olägenheter är det viktigt att sophanteringsutrymmen läggs på 
en översämningssäker nivå.  

Även översvämmade återvinningscentraler och återvinningsstationer kan 
medföra smitt- och oönskad föroreningsspridning. I Göteborg finns Bulycke, 
Högsbo, Sävenäs, Tagene och Alelyckans återvinningscentraler samt ca 
300 återvinningsstationer (Emanuelsson & Jansson, 2014). Av återvin-
ningscentralerna är det endast Alelyckan som ligger under + 3,8 m ,och av 
återvinningsstationerna är det endast 12 som ligger på en nivå under + 3,8 
m (Emanuelsson & Jansson, 2014). Vid Alelyckan finns det redan idag 
vissa skyddsanordningar och en mindre barriär, men området, liksom de 
återvinningstationer som ligger på låglänta punkter bör vid framtida plane-
ring och modernisering beaktas med avseende på framtida översvämnings-
risker. 

6.2.4 Kostnader och konsekvensklassning 

Den sammanlagda beräknade kostnaden till följd av att pumpstationer 

översvämmas inom Göteborg uppgår för perioden 2010-2100 till 380.000 – 

1.030.000 SEK enligt beräkningar av Emanuelsson & Jansson (2014). Va-

riationen i den bedömda kostnaden beror på den ansatta diskonteringsrän-

tan som satts till 1,4 – 3,5 %. I kostnadsbedömningen ingår inte kostnader 

förknippade med smittspridning, kostnader som kan uppkomma till följd av 

utebliven produktion och kostnader för behandling. Vid bedömning av kost-

naden antas att spridningsförutsättningarna till följd av att enskilda fastig-

heter översvämmas är lokalt mycket begränsad. Vidare antas att skadans 

omfattning, och även dess uppkomst, kan förebyggas genom att relevanta 

och kostnadseffektiva förebyggande åtgärder och förberedelser vidtas 2,3, 4.  

                                                      
2 http://www.villaagarna.se/om-villaagarna/fakta-om/Oversvamning-forebyggande-rad-checklista 

3 http://vastvatten.se/verksamheten/ledningsnat/oversvamning/vad-kan-du-gora.html 

4 http://www.dinsakerhet.se/Naturens-paverkan/Oversvamning/ 
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Enligt KoV är dricksvattensystemet robust och kommer att kunna anpassas 

till förväntade klimatförändringar under förutsättning att elförsörjningssy-

stemet fungerar.  

För avgränsade områden ansätts sammanfattningsvis att, under förutsätt-
ningen att elförsörjningen fungerar, är konsekvenserna mycket små. Detta 
gäller för såväl dricks- som spillvatten systemet. Konsekvensen kan dock 
öka om energiförsörjningssystemet inte fungerar. Energiförsörjningen berör 
dock flera aspekter och behandlas därför separat under ett specifikt avsnitt 
nedan. 

6.3 Mögel och andra skador på byggnader 

Under ett översvämningstillfälle finns alltid risk att lågpunkter såsom källare 

eller andra delar av byggnader och konstruktioner översvämmas. Vatten 

kan komma in i byggnader och konstruktioner genom att det stiger upp i 

fastighetens avloppssystem men det kan också tränga in i en fastighet ge-

nom källarvägg, källargolv, källarfönster, garageportar, avledningsbrunnar 

osv. Detta kan medföra oönskade konsekvenser såsom materiella skador 

och även inverkan på människors hälsa genom att det uppstår fuktskador 

och mögel. Mögel kan medföra diverse hälsoeffekter såsom allergier, 

astma, minskad lungkapacitet osv (Socialstyrelsen, 2009).   

I byggnadskonstruktioner finns ett stort antal platser där mögel kan växa till 

om fuktighetshalten är för hög. Mögel tillväxer om relativa fuktigheten över-

stiger 70-80% i luft vilket motsvarar 17 % fuktkvot i trämaterial5. Även när 

orsaken till fuktskadan är åtgärdad kan mögelceller finnas kvar vilket inne-

bär att materialet i och kring området som varit utsatt för mögel bör utbytas. 

6.3.1 Kostnader och konsekvensklassning  

I samband med översvämmade källare eller andra lågpunkter inom bebyg-
gelse kan även fuktskador på inventarier uppstå.  

Utifrån tidigare händelser finns försäkringsbolagens kostnader beräknade 
för översvämning av bostäder och annan bebyggelse. Kostnaderna är inte 
specificerade utan innefattar samtliga kostnader som ersättningen innefat-
tade (Ramböll, 2014).   

Från dessa tidigare händelser har man fått fram ett spann på skade-, dvs 
försäkringskostnader, som i genomsnitt uppgår till mellan 150 000 - 200 
000 SEK för flerbostadshus, bebyggelse med handel och kontor, industrier 
och offentlig byggnad. Kostnaderna är baserade på försäkringsersatta ska-
dor i Sverige respektive Danmark.  

I den kostnadsanalys för översvämningar i Göteborg där dessa siffror an-
vändes ansattes att skada på en byggnad uppstår om översvämningen 
omkring byggnaden är minst 20 cm djup. Detta motsvarar ungefär att sock-
eln på byggnaden blir översvämmad. Skadans omfattning beror av flödes-

                                                      
5 http://www.byggskadeteknik.com/fukt_info.php 
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hastighet, vattendjup och andra specifika förutsättningar, men ansatsen att 
ett djup på minst 20 cm medför skada på byggnad används även här pga. 
bristande underlag för att göra andra bedömningar. Med utgångspunkt från 
ovan information (Ramböll, 2014) har en konsekvensklassindelning för be-
byggelse (B) gjorts som redovisas i tabell B nedan, dvs konsekvensklass-
indelning för bebyggelse. 

 

Tabell B Konsekvensklassning baserad på rapporterade skade- och åtgärdskostnader base-

rade på uppgifter från danska och svenska försäkringsbolag (Ramböll, 2014).  

Konsekvensklass 

1 2 3 4 5 

D < 0,2 m D ca 0,2 

m 

D ca 0,2 m, flera 

småhus /större 

byggnader i om-

rådet 

D > 0,2 m, 

flera småhus 

/större bygg-

nader i områ-

det 

D >> 0,2 m 

Ingen eller liten 

påverkan.  

 

Ingen bebyg-

gelse har käl-

lare eller låg-

punkter som 

kan över-

svämmas eller 

till vilka vatten 

kan tränga in. 

Det föreligger 

således ingen 

risk för inläck-

age i källare 

eller andra låg-

punkter inom 

byggnaden 

 

 

Viss eller 

liten på-

verkan. 

 

Endast ett 

eller fåtal 

småhus 

kan drab-

bas, dvs 

det finns 

viss möj-

lighet att 

inläckage 

sker för ett 

fåtal 

mindre 

hus.  

 

Det föreligger 

viss sannolikhet 

att inläckage 

sker så att flera 

småhus eller ett 

fåtal större hus 

(skola, förskola, 

annan offentlig 

byggnad, flerbo-

stadshus, han-

del/kontor) på-

verkas i källar-

plan. 

 

Åtgärderna är 

enkla (pumpning 

och efterföljande 

torkning) och 

snabba och 

medför inte 

större sanering 

Det föreligger 

sannolikhet att 

källare och 

andra lågpunk-

ter i byggna-

derna påver-

kas och det 

föreligger viss 

sannolikhet att 

inläckage sker 

så att så att 

även verk-

samheter över 

mark- och käl-

larplan påver-

kas. 

 

Åtgärderna är 

emellertid 

enkla, och kan 

vidtas snabbt 

(pumpning och 

efterföljande 

torkning) och 

snabba och 

medför inte 

större sane-

ring. 

Det föreligger 

sannolikhet att 

inläckage sker 

så att så att 

även verk-

samheter över 

mark- och käl-

larplan påver-

kas i  byggna-

der inom om-

rådet. 

 

Skadorna som 

påverkat be-

byggelsen 

kräver större 

åtgärder i form 

av sanering 

vilket kan 

medföra att 

boende eva-

kueras, eller 

att verksamhet 

temporärt 

måste flyttas. 
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6.3.2 Underlag som behövs 

 

 Karta eller motsvarande GIS-underlag med förväntade översväm-

ningsdjup för aktuella tidshorisonter och återkomsttider inom aktuellt 

område. 

 

 Fastighetskarta. 

 

 Kännedom om varningssystem och beredskap.  

 

6.4 Ansvarsfördelning kommun och 
fastighetsägare 

Kommunen, dvs GENAB och KoV ansvarar för sina delar av systemet och 

fastighetsägaren för sina. Avseende vattenledningssystemet ansvarar KoV 

för att kommunens ledningar är dimensionerade så att ledningssystemet 

inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn, att kommunens led-

ningar är väl underhållna och att avloppsledningarna är fria. Kommunen 

ska också vid ombyggnad av kombinerad avloppsledning i gatan till dupli-

katsystem informera berörda fastighetsägare.  

 

Fastighetsägaren ansvarar för att fastighetens VA-system ska vara väl un-

derhållet, innefattande bl.a. avstängningsbara golvbrunnar, backventiler 

och pumpar, för att skydda mot inträngande avloppsvatten. Fastighetsäga-

ren ansvarar också för att separera avloppssystemet inom fastigheten i de 

fall där kommunen byggt om sitt system och avleder dag- och spillvatten i 

olika ledningar i gatan (s.k. duplikatsystem till skillnad från s.k. kombinerat 

system) samt att säkerställa eget, och informera hyresgäster om, lämpligt 

utnyttjande av källare och andra utrymmen som kan översvämmas. I bro-

schyren "Viktigt att veta om källaröversvämningar" som tagits fram av Gö-

teborgs stad KoV finns ett flertal förslag på åtgärder som kan och bör vidtas 

för att minska risken för att källare eller andra lågpunkter i fastigheter över-

svämmas. Nedan beskrivs hälsorisker som kan uppstå i samband med 

översvämning.  

6.5 Konsekvenser på samhället  

Med konsekvenser på samhället avses konsekvenser inom sektorerna 
Hälso- och sjukvård samt omsorg, Livsmedel, Skydd och säkerhet, Offent-
lig förvaltning, Information och kommunikation. 

Hälso- och sjukvård samt omsorg beaktas i föreliggande metod/rapport ge-
nom att de grupper som är beroende av dessa verksamheter, när de tar sig 
till eller ifrån dessa verksamheter kan råka ut för skada eller olycka (barn, 
äldre, handikappade osv). Dessa verksamheter ingår också som byggna-
der som kan påverkas för smittspridning, mögelbildning eller skador till följd 
av översvämningen som kan medföra stora sanerings- eller andra reparat-
ionsbehov. De grupper av människor som nyttjar dessa verksamheter på-



  
RISKANALYS ÖVERSVÄMNING 

http://projects.cowiportal.com/ps/A069040/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Slutrapport_160426.docx 

37 

verkas även av minskad framkomlighet och utebliven tillgång till förnöden-
heter vilket hanteras under framkomlighet och transporter. Avseende smitt-
risk är dessa grupper generellt mer känsliga än friska vuxna, men detta be-
handlas inte separat utan det är sannolikheten för att smittspridning skall 
uppstå överhuvudtaget som ingår. Av stor betydelse för dessa verksamhet-
er samt de som är beroende av dem är energiförsörjningen. Denna be-
handlas i ett separat avsnitt nedan.  

Livsmedel beaktas dels med avseende på smittspridning och dricksvatten-
försörjning ovan, samt med avseende på framkomlighet för människor och 
transporter som är nödvändig för att upprätthålla livsmedel och andra för-
nödenheter som behandlas under konsekvenser på ekonomisk verksam-
het. 

Skydd och säkerhet, liksom offentlig förvaltning och information och kom-
munikation, beaktas ur framkomlighets-, energiförsörjningsperspektiv. Da-
tasäkerhet beaktas ej i denna rapport eftersom detta måste analyseras per 
enhet och verksamhet. Det är emellertid av avgörande betydelse att data 
lagras så att den inte förstörs i samband med en översvämning.  

6.6 Evakuering  

De översvämningar som förväntas uppstå till följd av temporär havsnivåök-
ning bedöms inte medföra behov av evakuering till följd av översvämningen 
i sig eftersom tiden för översvämningen är mycket begränsad.  

Evakuering till följd av åtgärder såsom stora saneringsbehov efter ett över-
svämningstillfälle kan dock behöva vidtas. En sådan insats ingår i den vär-
dering som gjorts för en händelse som kräver en sådan insats under avsnit-
tet för Mögel och andra skador på byggnader ovan.  

Evakuering kan också behöva göras i form av sjuktransport, brand eller 
andra insatser av Räddningstjänst som inte beror av översvämningen i sig. 
Detta beaktas under avsnittet Framkomlighet och transporter nedan. 
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7 Konsekvenser på ekonomisk 
verksamhet  

Med konsekvenser på ekonomisk verksamhet avses enligt MSB (2015): 

konsekvenser på egendom (mark, bebyggelse); konsekvenser på markan-

vändning utanför tätort; konsekvenser på infrastruktur; konsekvenser på 

arbetskraft och övriga konsekvenser.  

7.1 Framkomlighet och transporter 

Allt oftare har det rapporteras om översvämningar av vägar och tunnlar och 

att broar, vägar och vägbankar spolats bort, eller riskerat att spolas bort till 

följd av översvämningar. Konsekvenser beror av djup och flödeshastighet. 

Ett stort djup medför svårigheter för framkomlighet och flöden påverkar så-

väl framkomlighet som själva konstruktionen. Ju högre flödeshastighet 

desto större energi och kraft som kan medföra erosion och tryck på kon-

struktioner vilket kan medföra att dessa kan skadas eller brista. Höga flö-

den och översvämning innebär också ökad risk för skred samt för ökad 

smitt- och föroreningsspridning. (GÄU, 2012, MSB, 2012, SGI, 2005a, b, 

SGI, 2007a, b, SOU 2007:60).  

7.1.1 Påverkan av djup och flöde på 
fordonsframkomligheten 

Fordon kan glida, välta eller flyta vid stora djup och eller kraftiga flöden. För 
att undvika detta kan hastigheten hos fordonet behöva sänkas. Den högsta 
tolerabla flödeshastigheten för alla flöden och typer av bilar beror av frikt-
ionsgränsen som är 3,0 m/s. Vid ett flöde som inte överskrider 3,0 m/s är 
det största tolerabla djupet 0,3 m för små personbilar och 0,5 m för stora 
(<4,5 m) 4-hjusdrivna bilar. Vid ett flöde som är 3,0 m/s, eller högre, är det 
tolerabla djupet max 0,1 m för små personbilar och 0,2 m för stora 4-
hjulsdrivna bilar. Hastigheten påverkas således starkt som följd av att sam-
tidigt öka flöde och djup.  

Från Räddningstjänst Göteborgsregionenen bedömer man att ambulanser 
kan förutsättas ha samma vadningsmöjlighet som personbil dvs ca 20 cm 
vid hastighet 5-10 km/h. Vid mycket akuta händelser och/eller större vat-
tendjup som kräver ambulansinsats krävs extra insats av Räddningstjänst. 
För räddningstjänstens egen verksamhet bedöms att ett djup på 0,5 m, dvs 
detsamma som för ett 4-hjulsdrivet fordon, är framkomligt för dagens 
Räddningstjänstfordon men att hastigheten kommer att vara betydligt 
reducerad. I Tabell T16 nedan redovisas hur fordonstrafiken kan påverkas 
baserat på ovanstående information.  

                                                      
6 T, i tabell T1, står för Transporter ettan anger att det är den första av tre trans-

portrelaterade tabeller. 
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Värt att beakta är att framkomligheten för fordon är densamma eller lägre 
än för människor. Konsekvensen beror av vad, hur många/mycket som 
drabbas och översvämningens varaktighet. För tillfällen med höga vattenni-
våer är varaktigheten inte lång. Återställningstiden kan dock vara det och 
ansätts, tills mer information finns att utgå ifrån, bero av översvämningens 
djup. 

 

Tabell T1. Påverkan på fordonstrafik vid olika översvämningsdjup och flödeshastigheter 

samt klassindelning för område där det finns många personer (> 50) som kan påverkas av 

att den aktuella vägsträckan är översvämmad, det finns stora/viktiga leverantö-

rer/mottagande företag och det finns ingen eller mycket liten möjlighet för alternativ 

transport och ingen eller mycket liten beredskap. Klassningen gäller för flödeshastighet  < 

3 m/s, om större flödeshastighet är sannolikheten för olycka extremt stor (dvs klass 5).  

Konsekvensklass 

1 2 3 4 5 

Dv < 0,3 

m²/s och 

D < 0,1 m 

Dv < 0,3 m²/s 

och 

D < 0,2 m 

Dv 0,3 – 0,6 

m²/s och 

D < 0,2 m 

Dv < 0,6 m²/s 

och 

D  0,2- 0,5 m 

Dv > 0,6 m²/s 

eller 

D > 0,5 m 

Ingen eller 

ringa påver-

kan på 

framkomlig-

het. 

Mindre fordon 

och ambulans 

kan ta sig fram 

med begrän-

sad hastighet 

(som lägst sk 

vadarhastig-

het). 

 

Ingen eller 

ringa påver-

kan på Rädd-

ningstjänst-

fordon eller 

andra större 

fyrhjulsdrivna 

fordon 

 

Reducerade 

möjligheter för 

att ta sig 

till/från arbete. 

Räddnings-

tjänst-fordon 

och större 4-

hjulsdrivna 

fordon kan ta 

sig fram med 

relativt god 

hastighet. 

 

Kan bli hinder 

i framkomlig-

het även för 

Räddnings-

tjänst och 

andra större 

fordon till följd 

av stopp av 

annan trafik 

(tex lågpunk-

ter). Godsle-

veranser kan 

påverkas. 

 

Räddnings-

tjänst- fordon 

och större 4-

hjulsdrivna for-

don kan endast 

ta sig fram med 

reducerad has-

tighet. 

 

Godsleveranser 

påverkas signi-

fikant. 

 

Förmåga att ta 

sig till arbete 

signifikant på-

verkat. 

 

Även om till-

fället varar 

mindre än ett 

dygn bedöms 

återställningsti-

den vara ett 

dygn eller mer. 

 

Normala 

Räddnings-

tjänst-

insatsfordon 

kan inte ta sig 

fram 
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Figur 12. Flödesdiagram som underlag för konsekvensklassning med avseende på fram-

komlighet på väg. 

 

 

 

Konsekvensklassning för en vägsträcka där antingen viktiga/stora leverantörer/ 

godsmottagare eller flera personer påverkas när omledningsmöjligheter och be-

redskap saknas redovisas i Tabell T1 ovan.  

 

I Tabell T27 ochT3 nedan redovisas konsekvensklassning för vägar med omled-

ningskapacitet och/eller mindre påverkan.  Vilken tabell som skall väljas framgår av 

Figur 12 ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 T, i tabell T2 respektive T3, står för Transporter tvåan respektive trean anger att 

det är den andra respektive tredje av tre transportrelaterade tabeller. 
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Tabell T2 Klassindelning för område där det inte finns många personer som kan förväntas 

behöva använda vägsystemet (dvs < 50 personer), det finns inte riktigt stora/viktiga leve-

rantörer/mottagande företag som påverkas av att denna del av vägsystemet översväm-

mas, alternativt finns det enkla omledningsmöjligheter. De berörda har ringa eller dålig 

beredskap. Klassningen gäller för flödeshastighet  < 3 m/s, om större flödeshastighet är 

sannolikheten för olycka extremt stor (dvs klass 4). 

Konsekvensklass 

1 2 3 4 5 

Dv < 0,3 

m²/s och 

D < 0,2 m 

Dv 0,3 – 0,6 

m²/s och 

D < 0,2 m 

Dv < 0,6 m²/s 

och 

D  0,2- 0,5 m 

Dv > 0,6 m²/s 

eller 

D > 0,5 m 

Inte relevant ef-

tersom det inte 

finns många per-

soner som kan för-

väntas behöva an-

vända vägsystemet 

(dvs < 50 perso-

ner), det finns inte 

riktigt stora/viktiga 

leverantö-

rer/mottagande 

företag som påver-

kas av att denna 

del av vägsystemet 

översvämmas, al-

ternativt finns det 

enkla omlednings-

möjligheter. 

Ingen eller 

ringa på-

verkan på 

framkom-

lighet. 

Räddnings-

tjänst-fordon 

och större 4-

hjulsdrivna 

fordon kan ta 

sig fram med 

relativt god 

hastighet. 

 

Kan bli hinder 

i framkomlig-

het även för 

Räddnings-

tjänst och 

andra större 

fordon till följd 

av stopp av 

annan trafik 

(tex lågpunk-

ter). Godsle-

veranser kan 

påverkas. 

 

Reducerade 

möjligheter för 

att ta sig 

till/från arbete. 

Även om till-

fället varar 

mindre än ett 

dygn bedöms 

återställnings-

tiden vara ett 

dygn eller 

mer. 

Räddnings-

tjänst- fordon 

och större 4-

hjulsdrivna 

fordon kan 

endast ta sig 

fram med 

reducerad 

hastighet. 

 

Godsleve-

ranser på-

verkas signi-

fikant. 

Normala 

Räddnings-

tjänst-

insatsfordon 

kan inte ta 

sig fram. 
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Tabell T3 Klassindelning för område där det finns enkla omledningsmöjligheter samtidigt 
som det finns hög beredskap, få personer som vistas eller resenärer och/eller det inte 
finns några stora/viktiga leverantörer/mottagande företag som påverkas av att vägen 
översvämmas. Klassningen gäller för flödeshastighet  < 3 m/s, om större flödeshastighet 
är sannolikheten för olycka extremt stor (dvs klass 3). 

Konsekvensklass 

1 2 3 4 5 

Dv 0,3 – 0,6 

m²/s och 

D < 0,2 m 

Dv < 0,6 m²/s 

och 

D  0,2- 0,5 m 

Dv > 0,6 

m²/s eller 

D > 0,5 m 

Inte relevant eftersom det inte 

finns många personer som kan 

förväntas behöva använda väg-

systemet , inga riktigt 

stora/viktiga leverantö-

rer/mottagande företag som 

påverkas av att denna del av 

vägsystemet översvämmas, 

alternativt finns enkla omled-

ningsmöjligheter och det finns 

samtidigt en god beredskap för 

att hantera situationen. 

Ingen eller 

ringa påverkan 

på framkomlig-

het. 

Omledningen i 

sig kräver 

vissa åtgärder, 

kan skapa köer  

och medföra 

vissa risker 

och kostnader. 

 

 

 

Köer, förse-

ningar och 

svaga punk-

ter kan med-

föra bety-

dande på-

verkan. 

  

 

7.1.2 Underlag som behövs:  

 Karta eller motsvarande GIS-underlag med djup (D) och djup x flö-

deshastighet (Dv), (förslagsvis i form av kartor med iso-linjer), för 

aktuella tidshorisonter och återkomsttider, inom området. 

 

 Antal resenärer, samt en bedömning av vad som är få, måttligt antal 

respektive många 

 

 Verksamheter som är kopplade till den aktuella vägen 

 

 Omledningsmöjligheter (ovan har för enkla omledningsmöjligheter 

ansatts att alla fordon skall kunna ta sig fram, dvs bärighet och 

bredd skall duga även för stora tunga fordon) 

 

 Kännedom om varningssystem och beredskap. 

 

7.2 Spår- och järnväg 

Även mycket ringa översvämning på spår och banvall innebär att tåghas-
tigheten måste reduceras och vid större översvämning måste trafiken stop-
pas helt. Mycket allvarliga och långvariga konsekvenser fås när översväm-
ning medför skada på banvall eller att banvall spolas bort (Blumenthal, 
2010, Extrema väder, 2006, MSB, 2012, Wiklund, 2003).  
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För persontrafik är det framförallt förseningar som medför en stor sam-
hällsekonomisk kostnad (MSB, 2009, GÄU, 2012) Enligt en sammanställ-
ning av rekommendationer från Danska Transportministeriet och Svenska 
trafikverket rekommenderar Ramböll (2014) en förseningskostnad av 300 
SEK per timme och person. Ramböll antar vidare i sin analys att ett person-
tåg i genomsnitt kan ha 237 passagerare med en fyllnadsgrad på omkring 
60 %, vilket ger 142,2 passagerare per persontåg. Tillsammans ger detta 
ett enhetspris per persontåg 42 660 SEK per tåg och timme (Ramböll, 
2014). 

Samma förseningskostnad som för tåg per timme, dvs 300 SEK per per-
son, har ansatts för spårvagnstrafik. Man har vidare antagit att varje spår-
vagn har en kapacitet på 100 passagerare och att utnyttjandegraden under 
dygnet i genomsnitt är 60 %. Tillsammans ger detta ett enhetspris som 
uppgår till 18 000 SEK per spårvagn och timme (Ramböll, 2014). 

För godståg ansätter Ramböll en förseningskostnad av 25 SEK per timme 
och ton gods baserat på underlag från danska Transport ministeriet och 
svenska Trafikverket (Ramböll, 2014). Ett godståg antas ha i genomsnitt 15 
vagnar med vardera 30 ton gods. Detta ger ett enhetspris motsvarande 11 
250 SEK per tåg och timma (Ramböll, 2014). I tabellen nedan redovisas de 
bedömda förseningskostnader som nyligen använts för kostnadsanalys 
inom Göteborgs stad (Ramböll, 2014).  

Den totala konsekvensen beror således framförallt av tiden som händelsen 
pågår men också på frekvensen av trafik. Vidares spelar möjligheter för 
omledning och/eller alternativa transporter en stor roll för konsekvensens 
omfattning.   

 

Tabell 6. Kostnader vid översvämningstillfällen för spår och järnväg enligt bedömningar 
från en tidigare analys av översvämningskostnader för Göteborgs stad (Ramböll 2014) 

Konsekvens Bedömd kostnad  Källa 

Kostnad för extra restid, 

spårvagn 

18 000 SEK per spår-

vagnstimma 

Trafikverket, 

Transportministeriet från 

Ramböll, 2014 

Kostnad för extra restid, 

persontåg 

42 660 SEK per tåg-

timma 

Trafikverket, 

Transportministeriet från 

Ramböll, 2014 

Kostnad för extra restid, 

godståg 

11 250 SEK per tåg-

timma 

Trafikverket, 

Transportministeriet från 

Ramböll, 2014 

 

7.2.1 Varaktighet 

Avstängningstiden beror av översvämningens djup och varaktighet. Varak-

tigheten för en kraftig översvämning kopplad till temporär havsnivåökning 

har i Göteborg hittills varat några timmar, och ansätts därför även i framti-

den vara upp till max 1 dygn. För skyfall och tillfällen med kraftig nederbörd 

kan varaktigheten vara betydligt längre. Vid tillfällen med kraftiga över-
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svämningar kan den tid som spår- och järnvägstrafik påverkas emellertid bli 

längre till följd av att åtgärder såsom återställande efter skada eller pump-

ning för att bli av med vatten kan krävas vilket kan ta betydligt längre tid än 

själva översvämningstillfället.    

7.2.2 Trafikfrekvens spår- och järnväg 

För spårvagnstrafiken i Göteborg går det i genomsnitt 102 avgångar per 
dygn  i varje riktning  och spårvagnslinje. Enligt de kostnader som redovi-
sas i Tabell 6 ovan medför detta en kostnad av drygt 3 MSEK per dygn om 
det inte finns alternativa transportsätt för den aktuella sträckan.  

För persontåg varierar frekvensen beroende på vilken sträcka som påver-
kas av en översvämning. Till exempel går det 186 persontåg per dygn 
sträckan Göteborg-Alingsås och 166 sträckan Göteborg-Kungsbacka men 
bara 29 stycken på sträckan Göteborg-Borås (Ramböll, 2014).  

På motsvarande sätt varierar även mängden godståg. På sträckorna Göte-
borg-Alingsås och Göteborg-Kungsbacka går det 48 respektive 22 godståg 
per dygn emedan det på sträckan Göteborg-Borås endast går 8 tåg per 
dygn (Ramböll, 2014).  

7.2.3 Geotekniska aspekter 

Geotekniska aspekter, såsom erosion och hållfasthet beaktas inte här ef-
tersom de är plats- och konstruktionsspecifika, vilket innebär att det krävs 
en geoteknisk analys. Sannolikheten för erosion, marksättningar och 
ras/skred kan emellertid öka med tiden, men detta kan motverkas genom 
kontinuerlig översyn och utförande av det underhåll som en sådan ev. indi-
kerar. Vid nykonstruktion skall givetvis krav ställas på att hänsyn tagits till 
kommande klimatförändringar med avseende på översvämningsdjup och 
vattenflöden i samband med temporär havsnivåökning och skyfall. 

7.2.4 Konsekvensklassning spår- och järnväg 

Förslag på konsekvensklassindelning  redovisas i Tabell S1 nedan, där S 
står för spår- och järnväg. Konsekvensvärderingen är enbart baserad på 
tidigare bedömda förseningskostnader och inte på de konsekvenser som 
kan uppstå till följd av produktionsbortfall eller andra indirekta eller sekun-
dära konsekvenser. För att beräkna den typen av konsekvenser till följd av 
förseningar krävs betydligt mer detaljerade och riktade analyser. Exempel 
på en sådan har gjorts för Hamnbanan och redovisas i avsnittet Exempel 
Hamnbanan nedan.  

Konsekvensen beror av djup och flödeshastighet, men vilka nivåer och has-
tigheter som innebär att trafiken hamnar i en specifik klass beror av typ av 
transportslag samt konstruktions- och markförutsättningar som råder för 
den del av transportsystemet som översvämmas. För att bedöma konse-
kvens och åtgärdsbehov krävs därför platsspecifika expertbedömningar. 
Nya konstruktioner förutsätts i denna rapport planeras för att klara framtida 
förväntade vattennivåer till följd av stigande havsyta, ökade flöden och till-



  
RISKANALYS ÖVERSVÄMNING 

http://projects.cowiportal.com/ps/A069040/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Slutrapport_160426.docx 

45 

fällen med skyfall. För existerande konstruktioner bör en översyn göras av 
ansvarig förvaltning/myndighet.  

Tabell S1 Konskevensklassindelning för spårväg, person- samt godståg baserad på förse-

ningstid under förutsättning att det inte finns omledningsmöjligheter eller alternativa 

transportsätt som lätt kan användas.  

Konsekvensklass 

1 2 3 4 5 

Ingen 

eller 

mycket 

lite redu-

cerad 

hastighet. 

Förvän-

tade för-

seningar 

betydligt 

kortare 

än 1 tim 

Förseningar och 

eventuellt stopp 

uppstår för spårväg 

under översväm-

ningstillfället. För 

tåg bedöms förse-

ningen inte som 

kritisk, men kan 

beroende på bl.a. 

tidpunkt för stoppet 

ge konsekvenser 

för vissa av nyttjar-

na. 

Stopp i spårtrafi-

ken under över-

svämningstillfället 

samt ytterligare 

viss återställnings-

tid innan trafiken 

flödar obehindrat. 

Stopp i spår-

trafik upp till 

ett dygn både 

till följd av 

översväm-

ningen i sig 

men också 

ytterligare 

återställnings-

tid bedöms 

krävas innan 

trafiken flödar 

obehindrat 

Mycket 

stor risk 

för skada 

och lång-

variga 

efterföl-

jande åt-

gärder. 

Sannolik 

avstäng-

ning mer 

än en 

vecka. 

 

 

Konsekvensen beror utöver förseningstiden även på omledningsmöjligheter 

samt förvarning och beredskap. I nedan flödesdiagram, Figur 13, tas därför 

även hänsyn till detta för bedömning av konsekvensklass.  

 

 
 

Figur 13. Flödesdiagram som underlag för konsekvensklassning med avseende på fram-

komlighet på spårväg och person samt godståg. 
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Tabell S2 Konskevensklassindelning för spårväg, person- samt godståg baserad på förse-

ningstid under förutsättning att det finns omledningsmöjligheter eller alternativa trans-

portsätt som lätt kan användas.  

Konsekvensklass 

Klass   1 2 3 4 5 

Konse-

kvens 

Förseningar 

och eventuellt 

stopp uppstår 

för spårväg 

under över-

svämningstill-

fället. För tåg 

bedöms förse-

ningen inte 

som kritisk, 

men kan bero-

ende på bl.a. 

tidpunkt för 

stoppet ge 

konsekvenser 

för vissa av 

nyttjarna. 

Stopp i spår-

trafiken under 

översväm-

ningstillfället 

samt ytterli-

gare viss åter-

ställningstid 

innan trafiken 

flödar obe-

hindrat. 

 

Smärre delar 

av trafiken kan 

ev. läggas om 

för att minska 

förseningen 

Stopp i 

spårtrafik 

upp till et 

dygn både 

till följd av 

över-

svämning-

en i sig 

men också 

ytterligare 

återställ-

ningstid 

bedöms 

krävas 

innan tra-

fiken flö-

dar obe-

hindrat. 

 

Vissa de-

lar av tra-

fiken läggs 

om  

Förseningar 

och eventuellt 

stopp uppstår 

för spårväg 

under över-

svämningstill-

fället. För tåg 

bedöms förse-

ningen inte 

som kritisk, 

men kan bero-

ende på bl.a. 

tidpunkt för 

stoppet ge 

konsekvenser 

för vissa av 

nyttjarna. 

 

Trafiken läggs 

om. 

Inte 

rele-

vant 

ef-

tersom 

om-

led-

ning 

av 

trafi-

ken 

skett 

på 

enkelt 

sätt 

. 

 

 

Tabell S3 Konskevensklassindelning för spårväg, person- samt godståg baserad på förse-

ningstid under förutsättning att det finns omledningsmöjligheter eller alternativa trans-

portsätt som lätt kan användas. Det föreligger vidare goda förberedelser och beredskap 

inför översvämningstillfället. 

Klass   1 2 3 4 5 

Konse-

kvens 

Stopp i spår-

trafiken under 

översväm-

ningstillfället 

samt ytterli-

gare viss åter-

ställningstid 

innan trafiken 

flödar obehind-

rat. 

 

Smärre delar 

av trafiken 

läggs om.  

Stopp i spårtra-

fik upp till et 

dygn både till 

följd av över-

svämningen i 

sig men också 

ytterligare åter-

ställningstid 

bedöms krävas 

innan trafiken 

flödar obehind-

rat. 

 

Vissa delar av 

trafiken. läggs 

om  

Förseningar och even-

tuellt stopp uppstår för 

spårväg under över-

svämningstillfället. För 

tåg bedöms förse-

ningen inte som kri-

tisk, men kan bero-

ende på bl.a. tidpunkt 

för stoppet ge konse-

kvenser för vissa av 

nyttjarna. 

 

Trafiken läggs om. 

Inte rele-

vant ef-

tersom om-

ledning av 

trafiken 

kan ske på 

enkelt sätt 

och detta 

har förbe-

retts inför 

översväm-

ningstill-

fället 
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7.2.5 Exempel Hamnbanan Göteborg 

Från en tidigare studie som gjorts avseende sårbarheten för hamnbanan 
utfördes intervjuer för att bedöma konsekvenserna av förseningar i godstra-
fiken på sträckan. För Göteborgs hamn innebär ett avbrott på 24 timmar att 
tillgängliga uppställningsplatser är uppfyllda. 

För stora företag som Stora Enso, Volvo, och Outokumpu innebär en leve-
ransförsening på 24 timmar produktionsstörningar på kostnader mellan 100 
– 500 kSEK/dygn. Om alternativa transporter inte kan ordnas uppstår kost-
nader på många miljoner SEK/dygn för respektive företag. Även kortare 
leveransförseningar på 6-12 timmar kan ge upphov till behov av alternativa 
transporter. 

För raffinaderierna kan en försening på 2 dygn medföra konsekvenser för 
kunderna i form av uteblivna leveranser. 

För järnvägsföretagen uppstår kostnader genom att verksamheten inte kan 
upprätthållas, extra arbete måste utföras, ev. förseningsböter gentemot 
slutkund. 

Dessutom kan indirekta effekter uppstå som kan ha större effekter som till 
exempel minskad goodwill, minskade marknadsandelar, uteblivna produk-
ter som påverkar annan verksamhet och/eller viktig samhällsfunktion. 

Baserat på detta togs konsekvensklasser fram för kostnader och konse-
kvenser man identifierade. Dessa redovisas i Tabell 7 nedan.  

Tabell 7. Konsekvensklasser för störningar och förseningar på Hamnbanan (Sårbarhetsna-

lys hamnbanan, 20015). 

Konse-

kevens  
1 2 3 4 5 

Stopptid 0-4 timmar 4 -10 timmar 
10-24 

timmar 

24-

timmar – 

1 vecka 

1 vecka 

eller 

längre 

Konse-

kvens 

Inga eller 

obetydliga 

konsekven-

ser för nytt-

jarna 

Förseningen 

bedöms ej som 

kritisk, men kan 

beroende på 

bla tidpunkt för 

stoppet ge kon-

sekvenser för 

vissa av nyttjar-

na och ställa 

krav på kortsik-

tig alternativ 

transport. 

Vissa al-

ternativa 

transpor-

ter måste 

anordnas 

Fler alter-

nativa 

transpor-

ter måste 

anordnas. 

Fler och 

mer lång-

variga 

alterna-

tiva 

transpor-

ter måste 

anordnas 

Ekono-

misk 

klassning 

(MSEK) 

< 6 6-35 35-150 150-650 > 650 

 



  
RISKANALYS ÖVERSVÄMNING 

http://projects.cowiportal.com/ps/A069040/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Slutrapport_160426.docx 

48 

En tolkning av ovan, baserad på den konsekvensklassning som tagits fram 

för spår- och järnväg i tabellerna S1-S3, för klassindelning med avseende 

på översvämningskonsekvenser för Hamnbanan redovisas i Tabell 8 ne-

dan.  

 

 

Tabell 8. Konsekvensklassning till följd av översvämning på Hamnbanan där det finns få 

enkla omledningsmöjligheter.  

Konsekvensklass 

1 2 3 4 5 

D < 0,1 m  D > 0,1 m   

Översvämning-

ens varaktighet 

< 4   timmar 

D >> 0,1 m 

Översvämning-

ens varaktighet 

< 10timmar 

D >> 0,1 m 

Översvämning-

ens varaktighet  

< 24 timmar 

Kraftig 

översväm-

ning med 

varaktighet 

> 24 timmar 

Reducerad 

hastighet, 

men ingen 

eller mycket 

liten påver-

kan på de 

verksam-

heter som 

berörs 

Förseningen 

bedöms ej som 

kritisk, men kan 

beroende på 

bl.a. tidpunkt för 

stoppet ge kon-

sekvenser för 

vissa av nyttjar-

na och ställa 

krav på kortsik-

tig alternativ 

transport. 

Vissa alterna-

tiva transporter 

måste anordnas 

Mer än ett 

dygns varaktig-

het av över-

svämningen 

eller ett flöde 

som kan med-

föra mindre 

skada på ban-

vall som tar 

mellan ett dygn 

till en vecka att 

återställa. 

Mycket stor 

risk för 

skada på 

banvall och 

långvariga 

efterföljande 

åtgärder. 

Sannolik 

avstängning 

mer än en 

vecka. 
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8 Energiförsörjning  
Energiförsörjningen är av avgörande betydelse för flera samhällsviktiga 
funktioner såsom pumpstationer för dricksvatten samt dag- och spillvatten-
hantering, upprätthållande av sjukvård, upprätthållande av produktion, styr-
system, spårbunden trafik samt styrsystem för andra transporter o.s.v. 
Sjukhus och andra kritiska verksamheter har egen reservförsörjning. I Gö-
teborgs stad ansvarar Göteborg Energi AB (GENAB) för den kommunala 
elenergiförsörjningen samt för fjärrvärme, fjärrkyla och gasnät. GENAB an-
svarar för elnätet fram till anslutningspunkten, som i regel utgörs av abon-
nentens el-central. Ansvaret för abonnentens el-central ligger på respektive 
abonnent. (Sundvall, 150522)8 

8.1 Gas- och fjärrvärmesystemet 

Enligt de analyser som tidigare gjorts inom Extrema väder (Extrema väder, 
2006). kommer översvämningar att ha ringa påverkan på gas- och fjärr-
värmesystemen. För stadsgassystemet kommer sannolikt de flesta kunder 
att nås även för översvämningsdjup av mer än 1 m. För naturgasnätet kan 
kundstörningar uppstå om vattennivån kommer 1-2 m över marknivå vilket 
är möjligt på t.ex. Ringön, Aröd. Leveranser in till Göteborg kommer emel-
lertid inte att påverkas. Det finns en möjlighet att vatten kan tränga in i kul-
vertar. (Extrema väder, 2006) 

Generellt gäller för fjärrvärmenätet, liksom för gasnätet, att det kan bli kort-
variga stopp, men det är möjligt att få igång det igen betydligt snabbare än 
för energiförsörjningen i Göteborg. (Extrema väder, 2006).  

Således bedöms inte särskild hänsyn behöva tas med avseende på gas- 
och fjärrvärmesystemet. 

 

8.2 Elnätet 

Elnätet är mycket känsligt för översvämning och redan vid djupet 0,2-0,5 m 

medför detta sannolikt mycket stora och långvariga störningar. Enstaka 

stationer och kabelskåp kan snabbt återställas, men om det är fler än ca 5 

stationer som behöver åtgärdas börjar det bli stora problem med långa 

återställningstider (veckor, månader). Mest känsligt i systemet är transfor-

matorstationerna, speciellt i de centrala delarna av Göteborg. Transforma-

torstationen i Rosenlund kommer sannolikt att översvämmas redan vid ett 

översvämningsdjup på 0,5 – 1 m.  

                                                      
8 Donald Sundvall, Planeringsingenjör, Göteborg Energi AB, 150522 
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Nätstationer, d.v.s. mindre inbyggda transformatorstationer, kan också 

översvämmas då översvämningsdjupet är 0,2-0,5 m eftersom stationerna 

ofta står i källare. Även kabelskåp kan ta skada av översvämning, men 

GENAB har inga kabelskåp i källare, utan dessa står alltid i markplan. Be-

fintliga kabelstationer kommer inte att åtgärdas med avseende på möjliga 

framtida översvämningsrisker. Det kostar för mycket i förhållande till konse-

kvenserna. (Sundvall, 150522)8 

Sårbarheten bedöms som mycket stor och måste minskas betydligt. Trans-

formatorstationer kan t ex inte placeras i källare och garage om det finns en 

risk för översvämning (Sundvall, 150522)8. GENAB anser detta oerhört vä-

sentligt och påpekar att detta också måste kunna hanteras i kommunens 

detaljplaner.  

Elnätet är en kollektiv nyttighet som måste säkras i detaljplanen och kanske 

även i översiktsplan och då gäller det sannolikt större anläggningar för 

GENAB. GENAB vill diskutera mer med SBK om översvämningsrisker och 

kanske ta fram ett dokument som klargör förutsättningar/villkor för en säker 

elförsörjning av Göteborg. (Sundvall, 150522)8 

Avseende detaljplaner är det viktigt att inte placera nätstationer under de 

nivåer som bedöms kunna översvämmas även på längre sikt, dvs fram till 

år 2100. Avseende kabelskåp är det viktigt att dessa inte placeras så att de 

riskerar att översvämmas. I de fall det finns lägsta nivå för markplan som 

uppfyller detta föreligger inte någon risk, om undantag finns krävs att ka-

belskåpen placeras på tillräckligt hög höjd. (Sundvall, 150522)8 

Sammanfattningsvis bedöms sårbarheten vid översvämning stor för den 

lokala energiförsörjningen. Sårbarheten kan minskas genom att placera 

transformator-, nät- och kabelstationer på en översvämningssäker höjd. 

Nät- och transformatorstationernas placering bör beaktas redan i översikts-

plan och eller detaljplan.  

 

Riktlinjer för hur detta skall hanteras bör tas fram i samverkan mellan Göte-

borgs stad (SBK) och GENAB. För befintliga anläggningar, såsom trans-

formatorstationen i Rosenlund, bör riskreducerande åtgärder tas fram i 

samverkan mellan GENAB och Göteborgs stad.  

 

I Tabell E nedan finns en sammanfattande konsekvensklassning för energi-

försörjningssystemet inom Göteborgs kommun.  
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Tabell E Konsekvensklassning för energiförsörjningssystemet inom Göteborgs kommun. 

Konsekvensklass 

1 2 3 4 5 

D < 0,2 m D > 0.2 m 

och 

Inga nätstationer 

drabbas 

D > 0.2 m  

och 

<5 nätstation-

er drabbas 

samtidigt i 

staden) 

  

  

D > 0.2 m 

och 

5 – 10  nätstat-

ioner drabbas 

samtidigt i  

staden 

D>  0.2- m 

och 

> 10 nätstation-

er drabbas 

samtidigt i sta-

den 

Ingen 

eller 

mycket 

liten på-

verkan. 

Endast den 

verksamhet vars 

kabelskåp är 

beläget på låg 

nivå, såsom i 

källare, och 

dessa inte är 

översvämnings-

tåliga drabbas. 

  

Då få, dvs < 5, 

nät- stationer 

drabbas finns 

en kapacitet 

att snabbt åt-

gärda och 

återställa 

funktionen. Få 

individer och 

verksamheter 

drabbas. 

Då flera, dvs 

5-10, nätstat-

ioner över-

svämmas 

samtidigt 

kommer det 

inte att vara 

möjligt att 

snabbt vidta 

åtgärder. 

 Nätstationer 

kan påverkas 

av saltet i vatt-

net. 

Återställning 

kommer att 

kräva tid, samt 

många indivi-

der och verk-

samheter 

drabbas.  

Då flera av sta-

dens  nät-

stationer, dvs > 

10, översväm-

mas samtidigt 

kommer det att 

kräva mycket 

tid för att vidta 

relevanta åt-

gärder. 

Nätstationer 

kommer att på-

verkas av saltet 

i vattnet. 

Återställningen 

kommer att 

kräva mycket 

tid och många 

individer och 

verksamheter 

drabbas. 

 

8.2.1  Underlag som behövs:  

 Karta eller motsvarande GIS-underlag med djup och läge på de 

nätstationer i staden som samtidigt kan drabbas vid översvämnings-

tillfället 
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9 Sannolikhetsklassning  
För att bedöma sannolikheten för att en översvämning skall inträffa an-

vänds tidigare och/eller beräknade återkomsttider. Återkomsttiden används 

därmed också som grund för indelning i sannolikhetsklasser. I Tabell 9 

anges definierade sannolikhetsklasser för temporärt förhöjd havsytenivå 

(högvatten) respektive skyfall.  

Tabell 9 Definierade sannolikhetsklasser och motsvarande återkomsttider 

S - klass Motsvarande data/scenario 

5 Högvatten eller regn med återkomsttid oftare än 10 år  

Data saknas  

4 Högvatten återkomsttid 10 år  

Vattennivå 0,5 m lägre än 200 års återkomsttid 

3 Skyfall återkomsttid 100 år 

Högvatten återkomsttid 200 år 

2 Skyfall återkomsttid 500 år  

Högvatten återkomsttid 1000 år. I de fall kända eller på annat sätt 

beräknade värden saknas, kan en extrapolering enligt Figur 7 gö-

ras, vilket för centrala delar av Göteborg innebär 0,2 meter över 

högsta högvatten med 200 års återkomst 

1 Återkomsttid 10 000 år. Denna återkomsttid är inte relevant för 

rena väderrelaterade händelser, dvs mycket extrema skyfall eller 

högvattenstånd, utan denna återkomsttid är enbart relevant för att 

åskådliggöra effekt av riskreducerande åtgärder.  

 

 Underlag som behövs 

Bedömning av vattennivåer vid högsta högvatten baseras inom Göteborgs 

stad på "Hydromodellen Göteborg" som ger beräknade högsta högvatten 

med 200 års återkomsttid för åren 2014, 2070 och 2100, från denna modell 

hämtas även vattenhastigheter. Djup och vattenhastigheter redovisas i hyd-

romodellen på olika kartmaterial.  I pilotprojektet har GIS-data från djup-

karta kombinerats med data för vattenhastigheter och en ny DV (DeepVe-

locity)-karta har tagits fram i GIS-format. Dessa data används för att be-

döma djup och DV. Kombinationen av djup och hastighetsdata innebär en 

viss överskattning av risken eftersom maximalt djup och maximal hastighet 

i realiteten inte inträffar samtidigt. 

För att bedöma djup vid högvattenscenarier med andra återkomsttider än 

200 år kan data enligt Tabell 1 och Figur 7 användas. 

Vattennivåer vid skyfall baseras på "skyfallsmodellen" som ger vattennivåer 

vid regn med återkomsttid 100 respektive 500 år.  
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10 Tolerabel risk 

 Tolerans och jämförbarhet av risk 

En första fråga för att bedöma vilken risknivå som kan vara tolerabel 
med hänsyn till översvämningsrisker är: 

 

- Vad är syftet med planering mot översvämning? 

 

MSB har tagit fram förslag på övergripande mål på nationell nivå (MSB 
2013). MSB:s förslag på övergripande mål: 

 

 Människors hälsa ska inte påverkas väsentligt av en översvämning.  

 Miljön och naturvärden inom skyddade områden ska inte förorenas 
vid en översvämning.  

 Kulturarvet ska skyddas så att värdefulla lämningar och kunskap 
inte förloras vid en översvämning.  

 Ekonomisk verksamhet som bidrar till samhällets funktion ska inte 
utsättas för långvariga avbrott i verksamheten vid en översvämning.  

 

Tabell 10. Exempel på resultatmål enligt MSB 

Övergri-
pande 
mål 

Exempel på resultatmål 

 

Männi-
skors 
hälsa ska 
inte på-
verkas 
väsentligt 
av en 
över-
svämning. 

Inga distributionsan-
läggningar (pumpstat-
ioner, transformator-
stationer) eller annan 
samhällsviktig infra-
struktur ska påverkas 
av en översvämning 
med en återkomsttid på 
50 år eller oftare. 

Högst 100 perso-
ners bostäder ska 
beröras av en 
översvämning med 
en återkomsttid på 
100 år eller oftare 
inom området X. 

Inga bostäder 
ska behöva 
evakueras vid 
en översväm-
ning med en 
återkomsttid på 
50 år eller of-
tare. 
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Andra förslag på resultatmål har tagits fram av Länsstyrelsen (Länssty-
relsen Västra Götaland, 2014):  

 

 Inga distributionsanläggningar ska påverkas av en översväm-
ning med en återkomst på 100 år eller oftare  

 En översvämning i Göta älv, Säveån eller Mölndalsån förhindrar 
inte dricksvattenförsörjningen till invånarna i Göteborg. 

 Väsentlig ekonomisk verksamhet (inklusive transportinfrastruk-
tur) som bidrar till samhällets funktion och ligger inom avgräns-
ningen för ett 100-årsflöde klarar av att upprätthålla sina grund-
läggande funktioner. 

 

Länsstyrelsen har i andra sammanhang framfört måttsatta krav på:  

 Maximalt 0,2 m översvämning av GC vägar. Målsättning är att 
GC vägar med sådant funktionskrav ska finnas till alla byggna-
der för att säkra evakuering under högvatten Sådana vägar ska 
även vara utformade så att de kan lokaliseras vid översvämning, 
dvs uppstickande delar så att de kan följas, även för personer 
med nedsatt syn. 

 Färdväg för Räddningstjänst ska finnas tillgänglig dvs väg di-
mensionerad för Räddningstjänstfordon med max 0,5 m över-
svämning. 

Göteborgs stad har baserat acceptabel respektive icke acceptabel risk i 
allmänhet på den konsekvensklassindelning som redovisas i tabell 4. 
För Människa, Egendom och Samhällets/stadens funktionalitet anger 
man följande konsekvenser som oacceptabla: 

Människa: Allvarlig, respektive mycket allvarlig personskada (fysisk eller 
psykisk) med bestående men/enstaka dödsfall (konsekvensklass 3 re-
spektive 4, tabell 4) respektive flertalet dödsfall (konsekvensklass 5, ta-
bell 4). 

Egendom: Mycket allvarlig skada på egendom eller näringsverksamhet. 
Mycket hög återställningskostnad i tid och pengar (konsekvensklass 4, 
tabell 4), respektive permanent skada på egendom eller näringsverk-
samhet. Oförsvarbar återställningskostnad i tid och pengar (konse-
kvensklass 5, tabell 4). 

Samhällets/stadens funktionalitet: Allvarlig respektive mycket allvarlig 
påverkan på samhällets/ stadens funktionalitet (konsekvensklass 3 re-
spektive 4, tabell 4) respektive Omfattande påverkan på samhällets/ 
stadens funktionalitet. Nationellt stöd krävs (konsekvensklass 5, tabell 
4). 

Denna typ av resultatmål innebär indirekt att ett ställningstagande görs 
avseende vilken risknivå som samhället tolererar. Ett möjligt problem 
med att lägga fast denna typ av mål utan en bakomliggande riskanalys 
är att oproportionerligt stora resurser kan komma att tas i anspråk för att 
uppfylla dem. Detta innebär att resurser tas från andra, kanske mer an-
gelägna, ändamål. 
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Eftersom vi tolererar risker och störningar när det gäller andra verk-
samheter i samhället och även när det gäller andra naturlaster än över-
svämning så är det rimligt att detsamma gäller för översvämning. An-
ledningen till att vissa risker tolereras är att en ytterligare minskning av 
risk skulle anses stå i konflikt med andra målsättningar i samhället. 
Dessa bedömningar kan vara mer eller mindre välgrundade, och är   fö-
remål för kontinuerlig omprövning. Ofta är det så att inträffade händel-
ser medför att nya krav ställs, t ex efter en snörik vinter så ifrågasätts ti-
digare snöröjningsresurser och efter en omfattande skogsbrand så ifrå-
gasätts brandbekämpningsresurser.   

En rimlig målsättning bör vara att risknivån relaterad till översvämning 
ska vara i nivå med andra samhällsrisker i stadsplaneringen. Frågan är 
då vilken risknivå som är tolerabel? Svaren på frågor om tolerabel risk 
tar ofta utgångspunkt i jämförelser med andra risker. Ett av de första 
kvantitativa kriterierna avseende tolerabel risk som formulerades var in-
dividriskkriteriet "1 x 10-6" i Holland. Detta tog utgångspunkt i att naturlig 
årlig dödsfallsrisk bland de grupper med lägst risk var 1 x 10-4 och att en 
ny risk som var en hundradel av denna kunde anses tolerabel.   

Det finns emellertid många svårigheter med att jämföra risker och det är 
inte ovanligt att direkt missvisande jämförelser görs. Några faktorer att 
tänka på vid jämförelse av risk är (baserat på SRV,1997): 

 

 Riskers storlek bör inte anges med ett tal, utan med en så full-
ständig beskrivning som möjligt av de egenskaper som karakte-
riserar risken. 

 Sammanhang mellan olika sannolikheter och tillhörande konse-
kvenser bör framgå. 

 Trovärdigheten av de sannolikhetsuppskattningar som jämförel-
sen baseras på skall belysas. 

 Jämförelser skall begränsas till relevanta risker, detta innebär 
bl.a. att försiktighet skall iakttas vid jämförelser mellan frivilliga 
och ofrivilliga risker och att skillnad i karaktär mellan risker t.ex. 
när och var konsekvenser uppträder skall belysas. 

 Acceptans av risker kan inte rangordnas enbart utifrån riskernas 
storlek utan hänsyn till nyttan av aktiviteten. 

 

En konsekvens av detta är att deterministiska risker (dvs risker med ett 
tämligen stabilt utfall t ex antal omkomna i trafiken i Sverige under ett 
år) inte utan vidare lämpar sig för jämförelse med katastrofrisker (omfat-
tande olycka med mycket låg sannolikhet).  

 

I Värdering av risk (SRV 1997) formulerades några principer som bör 
beaktas när kriterier för tolerabel risk etableras: 

 

1. Rimlighetsprincipen 

En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel kan 
undvikas. Detta innebär att risker som med tekniskt och ekonomiskt 
rimliga medel kan elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas. 
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2. Proportionalitetsprincipen 

De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara oproportioner-
ligt stora jämfört med de fördelar (intäkter, produkter, tjänster, etc) som 
verksamheten medför. 

 

3. Fördelningsprincipen 

Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de för-
delar som verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer el-
ler grupper inte bör utsättas för oproportionerligt stora risker i förhål-
lande till de fördelar som verksamheten innebär för dem. 

 

4. Principen om undvikande av katastrofer 

Risker bör hellre realiseras i olyckor med begränsade konsekvenser 
som kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i katastrofer. 

 

 Risker inom några områden 

Inom vissa områden har kriterier för tolerabel risk etablerats och i andra 
fall kan inträffade händelser ge en viss vägledning kring var den existe-
rande risknivån ligger och de facto har accepterats av samhället. Några 
sådana områden och händelser redovisas nedan.  

 
 Flygplatsrisker 

Tolerabel risk kring flygplatser regleras i bl.a. Holland och Storbritan-
nien genom individriskkriterier. I Storbritannien ska populationen i om-
råden med en individrisk större än 1 x 10-5 inte tillåtas öka, se figur ne-
dan. Utanför detta område finns inga restriktioner. 

 

 
Figur 14. Kriterier för tolerabel risknivå kring flygplatser i Storbritannien 
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I Holland tillämpas ett något vidare kriterium som även tillämpats i fördju-
pad översiktsplan för Arlanda flygplats (Sigtuna kommun 2006). Kommersi-
ella byggnader anses här kunna tillåtas inom områden med individrisk 
>1x10-6 endast om befolkningstätheten är begränsad. För områden med 
lägre risk (risknivå under 1x10-6) tillämpas inga restriktioner. 

Anledning till att samhällsrisknivå ej beaktas är i realiteten att risknivåerna 
vid de beräkningar som genomförts för stora flygplatser ofta visat sig vara 
väsentligt mycket högre än kriterier som tillämpats för t ex industriella an-
läggningar. Fortsatt verksamhet har då motiverats med att samhällsnyttan 
ansetts vara mycket väsentlig.   

 
 
Farligt gods 

I figur 15 nedan presenteras ett FN-diagram med DNV's kriterier (SRV 
1997) samt kriterier för arbetsplatser och bostäder som tillämpas i Göte-
borg och kommer ifrån Göteborgs översiktsplan fördjupad för farligt gods 
(GÖP 1999).   

 

 
Figur 15 FN-kurva med föreslagna riskkriterier enligt Göteborgs översiktsplan och DNV. 
DNV's förslag (grön och blå linje) visar två nivåer, mellan dessa nivåer anses att skyddsåt-
gärder bör diskuteras. Från Göteborg översiktsplan fördjupad för farligt gods kommer de 
andra två kriterierna som beskriver kriterier för bostäder och arbetsplatser (röd och turkos 
linje).  
 

 

 

 

 

 

Kriteriet för Göteborg har baserats på den strängare av de två FN-kurvorna 

nedan som uttrycker en ambitionsnivå för Göteborg.  
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Figur 16 Alternativa ambitionsnivåer för Göteborg avseende tolerabel risk för farligt gods-
transporter (GÖP 1999) 

 

 
Detta innebär att toleransgränsen för ett scenario med 10 omkomna för Gö-
teborg som helhet ligger mellan1 x 10-3  och 1 x 10-4 per år. Normalt tilläm-
pas det strängare av dessa två värden. 
 
 
Processtekniska anläggningar 
Förslag på kriterier för tolerabel risk kring processtekniska anläggningar 
togs fram i "Värdering av risk" (SRV 1997). Dessa kriterier tillämpas även i 
IPS "Handledning om riskkriterier" (IPS 2012).  
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Figur 17 FN-kurva avseende tolerabel risk kring processanläggningar (baserad på SRV 
1997 och IPS 2012). 

 

 

Övre gräns för tolerabel frekvens för en olycka med 10 omkomna är här 
1 x 10-5/år.  

För individrisker föreslås följande nivåer (IPS 2012):  

 Maximalt tolerabel risk för existerande verksamhet: 1 x 10-5 per år 

 Maximalt tolerabel risk för nyetablering:                 1 x 10-6 per år 

 

 Försumbar risk för existerande verksamhet:             1 x 10-7 per år 

 Försumbar risk för nyetablering:                 1 x 10-8 per år 

 Däremellan ALARP 

 
 
 
Snöstormen 95 

I november 1995 drabbades Götaland av mycket snö och hård vind. Totalt 
berördes 89 kommuner varav 42 kommuner berördes i stor omfattning. 

Snödjupet var vid flera mätstationer ett rekord, eller tangerat rekord, för no-
vember sedan snödjupmätningens början år 1905. SMHI klassade, med 
hänsyn till ovädrets stora utbredning och det antal människor som drabba-
des, snöstormen som den värsta sedan södra Skåne lamslogs av svåra 
snöstormar vid årsskiftet 1978-79 och i februari 1979. För att finna något 
liknande så tidigt på säsongen, får man gå tillbaka till den snöstorm som 
drabbade södra Götaland i november 1876. 
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De konsekvenser som uppstod i och kring Göteborg var framförallt (SRV 
1995): 

 All kollektivtrafik stoppades 

 Fordonstrafik stoppades även på europavägarna 

 VMA-meddelande gick ut där allmänheten uppmanades att stanna 
inomhus och inte ge sig ut i trafiken. Bedömningen var att det fö-
relåg stor risk för personskador om allmänheten gav sig ut i trafiken. 

 Många samhällsfunktioner stod stilla 

 Elförsörjningen fungerade med vissa mindre undantag 

I andra delar av landet uppstod konsekvenser i form av: 

 Inställd järnvägstrafik och oframkomliga vägar, där resenärer satt 
insnöade i upp till 13 timmar 

 Elavbrott som varade i upp till en vecka med utkylda bostäder och avbrott 

i vattenförsörjning.  

 Omfattande trädfällningar 

 I vissa fall omfattande samhällsstörningar med inslag av räddnings-
tjänst. De flesta räddningstjänsterna kunde dock inte notera någon 
markant ökning av olyckshändelser som krävde räddningstjänstin-
sats. 

 

Värdering av återkomsttid för denna typ av händelser kan diskuteras, 
men baserat på SMHI´s bedömningar kan en återkomsttid på 100 år 
ansättas. Konsekvenser i Göteborg uppstod i form av mycket stora 
störningar men inga dödsfall har direkt kopplats till händelsen. 

 
 
      Fallolyckor på grund av halka 

Det totala antalet registrerade skadade i trafikmiljön i Göteborg under 
åren 2000-2009 var närmare 20 000 personer, av dessa var 3369 per-
soner som skadades i fallolyckor (Trafikkontoret 2011). Knappt hälften 
av fotgängarnas fallolyckor i Göteborg handlar om halkolyckor och hälf-
ten snubbelolyckor (Trafikkontoret 2011). Med ett antagande av att 45% 
av händelserna orsakades av halka ger detta ca 1500 personer eller ca 
150 personer per år. 

Att fallolyckor är allvarliga framgår av figur 18 nedan som visar att andel 
allvarligt och måttligt skadade för fallolyckor är högre än för påkörnings-
olyckor. 
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Figur 18 Andel av olika skadekategorier för fallolyckor jämfört med påkörningsolyckor (Tra-
fikkontoret 2011) 

 
 
 
 
MSB Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser 

I MSB rapporten "Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser" (MSB 
2011) ges exempel på metoder för redovisning och värdering av risker som 
identifieras i samband med Risk- och sårbarhetsanalyser. 

I figur 19 nedan visas ett exempel på hur en risk kan värderas. Det som är 
intressant är den viktning åt konsekvenshållet som gjorts, där konsekvens-
bedömningen är nästan helt och hållet styrande för risktoleransen. Obser-
vera att figur 19 rimligen bör ses som ett exempel och inte som en rekom-
mendation från MSB. 
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Figur 19. Exempel på riskmatris med inlagda värderingskriterier (MSB 2011) 

 
 
Jordskred 

I samband med Göta Älv utredningen etablerades kriterier, presentations- 
och värderingsmetoder för risker relaterade till jordskred (GÄU, 2012). En 
riskmatris enligt figur 20 nedan togs fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 20. Riskmatris från Göta Älv utredningen (GÄU, 2012). 
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Definierade konsekvensklasser avseende Hälsa (personskada) och 
Ekonomi från GÄU ges i tabell 11 nedan. De sannolikhetsklasser som 
angivits kan inte direkt översättas till återkomsttider eller årliga frekven-
ser. En intressant jämförelse mot riskmatrisen från MSB är att "GÄU-
matrisen" har ett helt motsatt synsätt när det gäller viktning av sannolik-
het och konsekvens. Här är det sannolikheten som i stor utsträckning är 
styrande för om en viss risknivå kan anses tolerabel eller ej.  

 

 

Tabell 11. Konsekvensklassning i Göta Älv utredningen (GÄU, 2012) 

 1 2 3 4 5 

Person-
skada 

- Evt ett par 
omkomna 
och några 
skadade 

Evt flera 
omkomna 
och skada-
de perso-
ner 

Evt många om-
komna och skada-
de personer (stor-
leksordning 10 om-
komna) 

Fler om-
komna än 
i klass 4 

Ekonomisk 
konse-
kvens 
(MSEK) 

<6 6-35 35-150 150-650 >650 

 

 

Allmänna krissituationer 

Krissituationer kan uppkomma av många olika anledningar, såväl på 
grund av naturlaster som mänskliga orsaker. Oavsett anledning så finns 
det en grundinställning att samhällets resurser kommer att vara an-
strängda och kommer att behöva prioriteras till de mest utsatta. Av 
denna anledning har kampanjen "72 – timmar" genomförts i Göteborg 
(Göteborgs stads hemsida). Grundtanken är att alla medborgare har ett 
eget personligt ansvar för sin egen och sina närmastes säkerhet och att 
friska personer, med lite förberedelser, ska kunna klara tre dygn utan 
assistans från samhällets resurser. 

Denna grundinställning bör vara tillämpbar även när det gäller över-
svämningar. 
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11 Riskanalysmetod och jämförelser 

 Analysmetod 

En vanlig metod att redovisa, jämföra och bedöma tolerans av risker är 
med hjälp av riskmatris. Metoden redovisas som ett hjälpmedel bland 
annat av MSB ovan i Figur 19, och inom GÄU i figur 20 och i MSB Väg-
ledning för Risk och sårbarhetsanalys (MSB 2011, 2013). I denna rap-
port används den riskmatris som redovisas nedan. Gränserna för "Ac-
ceptabel, ALARP och Oacceptabel" har tagits fram i samverkan med 
SBK, Göteborgs stad. 

 

S- 

klass 

Riskmatris 

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

Konsekvensklass 

 
Figur 21 Riskmatris som tagits fram för att värdera översvämningsrisken inom ett avgränsat 
detaljplaneområde.S-klasserna finns definierade i Tabell 9 avsnitt 9 och konsekvensklasser-
na erhålls från konsekvensklassningstabellerna M, B, T,E i avsnitten 6,7 och 8 ovan. 
 

 

Acceptanskriterierna för möjliga konsekvenser är i överensstämmelse med 

de riskacceptanskriterier som tagits fram för människa, egendom och sam-

hällets/stadens funktionalitet av Göteborgs stad men med hänsyn tagen 

även till återkomsttiden. Det vill säga för en händelse som inträffar ofta (kort 

återkomsttid) accepteras inte lika stora konsekvenser som för en händelse 

som inträffar mycket sällan (mycket lång återkomsttid). 

 

Begreppen frekvens eller återkomsttid kan leda tankarna till att en händelse 

med återkomsttiden t ex 100 år kan kännas mycket osannolik och avläg-

sen. Det är därför viktigt att se på den ackumulerade sannolikheten. I tabell 

12 nedan redovisas ackumulerade sannolikheter för aktuella återkomsttider 

och perioder tillsammans med en kvalitativ bedömning. Notera att begrep-

pet "återkomsttid" här syftar på frekvens av en viss kombination av nivå och 

varaktighet för en given plats och inte för havsnivån för Göteborg som hel-

het. 
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Tabell 12. Ackumulerad sannolikhet för olika återkomsttider och perioder 

Åter-

komst-

tid (år) 

Sannolikhet (%) 

att händelsen 

inträffar minst en 

gång under 5 år 

Sannolikhet (%) 

att händelsen 

inträffar minst en 

gång under 10 år 

Sannolikhet (%) 

att händelsen 

inträffar minst en 

gång under 50 år 

Kvalitativ bedömning utifrån ett 50-

års perspektiv 

1/10 100 100 100 

Sker "regelbundet", samhällets "alla 

funktioner" ska tåla detta, dvs fun-

gera utan avbrott. 

1 99 100 100 

Vi är "säkra" på att det kommer att 

ske och att händelsen inträffar mån-

ga gånger. Samhällets "alla funkti-

oner" ska klara detta, dvs kunna 

återgå till full funktion på kort tid. 

10 39 65 99 

Vi är "säkra" på att det sker under 

en 50-årsperiod och bör räkna med 

att det kommer att ske flera gånger 

100 5 10 39 
Vi bör räkna med att det kommer 

att ske under en 50 årsperiod 

200 2,5 5 22 
Vi bör räkna med att det kommer 

att ske under en 50 årsperiod 

1000 0,5 1 5 

Inte troligt att det sker men rimligt 

att    mycket allvarliga konsekven-

ser ska        undvikas 

10 000 0.05 0,1 0,5 Kan bedömas som osannolikt 
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 Jämförelse med tidigare beskrivna principer 
och risknivåer 

11.2.1 Hänsynstagande till principer för toleranskriterier 

I kapitlet "Tolerabel risk" redovisades några principer som bör beaktas 
vid etablering av kriterier för tolerabel risk. En diskussion kring dessa 
principer utifrån föreslagen riskmatris ges nedan. 

 

1. Rimlighetsprincipen beaktas genom ett väl tilltaget ALARP-område 
"nedåt mot lågriskområdet". Detta innebär att kostnadseffektiva (eller 
rimliga) åtgärder ska genomföras utom för mycket låga risker. Principen 
hanteras också genom att skillnad görs mellan befintlig och ny verk-
samhet avseende hur risker inom ALARP området hanteras (se nedan).  

 

2. Proportionalitetsprincipen är i många sammanhang svår att beakta 
eftersom det är svårt att objektivt värdera samhällsnyttan av olika verk-
samheter.  Ett exempel på detta är att det kriterium i form av FN- kurva 
som föreslagits för värdering av samhällsrisker för en processanlägg-
ning (SRV 1997 och IPS 2012) också ofta används för att bedöma ris-
ken runt en farligt godsled. Om proportionalitetsprincipen skulle tilläm-
pas fullt ut innebär detta att vi anser att 1 km transportled ger samma 
samhällsnytta som t ex ett raffinaderi. Problematiken i detta diskuteras 
sällan. En möjlig tillämpning när det gäller översvämningsrisker kan 
vara att nyttan av verksamheten vägs in vid värdering av risker som lig-
ger inom ALARP-området. Om nyttan av att en viss verksamhet finns 
inom ett visst område bedöms som hög och ytterligare riskreducerande 
åtgärder kan anses orimligt dyra skulle detta kunna vara ett argument 
för att risken kan anses tolerabel.  

 

3. Fördelningsprincipen beaktas genom att alla grupper i samhället som 
kan påverkas av händelsen ska identifieras och beaktas på gruppnivå 
och inte som genomsnitt av samhällspopulationen, t ex ska det förutsät-
tas att ett bostadshus kommer att innehålla personer med vissa rörel-
sesvårigheter. 

 

4. Principen om undvikande av katastrofer beaktas genom att konse-
kvenser viktas tyngre i riskmatrisen än frekvensen, detta innebär att en 
aversion mot stora konsekvenser byggs in i värderingen.  
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11.2.2 Jämförelse av risknivåer 

Som konstaterat tidigare så finns det många svårigheter med att jäm-
föra risker inom olika områden med varandra. Några av svårigheterna 
hör samman med: 

 

 Nyttan av verksamheten (såväl individuellt upplevd nytta som 
faktisk samhällsnytta)  

 Grad av frivillighet 

 Riskens karaktär 

 Möjligheter att åtgärda riskerna 

 Om riskerna manifesteras i frekventa små olyckor eller enstaka 
katastrofer 

 Antal (eller andel) exponerade personer 

 

Ett specifikt problem i detta fall är att översvämningsriskerna beaktas 
under en begränsad tidsperiod, tills ett storskaligt skydd finns på plats, 
medan t ex risker med farligt gods är ett konstant tillstånd. 

På många sätt kan risker relaterade till översvämning komma att bedö-
mas tämligen strikt av allmänheten (i Göteborg) på grund av att: 

 

 Många personer kan drabbas 

 Allmänheten förväntar sig att bostäder och arbetsplatser inom stor-
stadsbebyggelse ska vara "säkra"  

 Tekniska möjligheter att åtgärda riskerna finns (även om de kan 
vara mycket kostsamma) 

 

Diskussionen nedan angående jämförelser av olika risker bör därför 
enbart ses som indikativa och inte som några absoluta jämförelser. Föl-
jande områden diskuterades tidigare: 

 

A. Skred  

B. MSB "råd om risk. och sårbarhetsanalyser" 

C. Flygplatser 

D. Processtekniska anläggningar  

E. Farligt gods 

F. Snöstormen 95 

G. Halkolyckor 
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Några direkta slutsatser när det gäller tolerabla risknivåer anses inte 
möjliga att dra utifrån riskmatriserna för skred (A) och MSB sårbarhets-
analyser (B). Däremot är viktningen av frekvens respektive konsekvens-
parametrarna intressanta. Som diskuterat ovan förefaller det rimligt att 
en viktning åt konsekvenshållet görs när det gäller översvämningsrisker 
men den bör inte vara lika extrem som i MSB rapporten (MSB 2011). 

 

När det gäller flygplatser (C) finns endast individrisknivåer tillgängliga 
som jämförelsematerial. Om tolerabel individrisknivå sätts till 10-5 kan 
detta anses motsvara att konsekvensklass 4 (enstaka omkomna) får in-
träffa med en frekvens av 1/10 år om samhällsrisken fördelas på 10 000 
personer. Om samhällsrisken fördelas på 1000 personer motsvarar det 
en frekvens av 1/100 år. Motsvarande resultat fås från jämförelse med 
IPS individriskkriterier för existerande anläggningar(D).  

 

När det gäller farligt gods (E) angavs en högsta tolerabel frekvens för 
10 omkomna till 10-4 för Göteborg som helhet. En händelse med 10 
omkomna motsvarar konsekvensklass 5 i riskmatrisen.   

 

För snöstormen 1995 (F) uppskattades återkomsttiden till 100 år (fre-
kvensklass 3). En bedömning av konsekvenserna utifrån kriterierna 
ovan landar i konsekvensklass 3 eller 4. Klass 4 kan motiveras av att 
"viktiga samhällsfunktioner var starkt påverkade", däremot inträffade 
(såvitt känt) inga dödsfall. Några kriterier för denna typ av händelser 
finns inte men om händelsen inträffade igen bedöms det som troligt att 
motsvarande konsekvenser skulle uppstå. Händelsen kan därmed an-
ses vara acceptabel eller åtminstone inom ALARP-området ur sam-
hällets synpunkt.  

 

Relevansen av jämförelse med halkolyckor (G) kan absolut ifrågasättas 
men ett antagande av att förhållanden som resulterar i konsekvensklass 
3 (Ökad risk för olycksfall) inträffar flera gånger per år resulterar i fre-
kvensklass 5. Detta stöds av att vi har ca 150 skadade personer varje 
år. Förhållandet får anses vara i praktiken accepterat av samhället. 

 

Högsta tolerabla (eller accepterade) risknivåer utifrån ovanstående har 
plottats i riskmatrisen nedan för punkterna C till G. 
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Figur 22. Diskuterade risknivåer plottade i föreslagen riskmatris. 

 

Återigen så är jämförelser mellan olika områden ur risksynpunkt ytterst 
vanskliga. Mest jämförbar anses snöstormen 1995 vara. Utifrån jämfö-
relsen bedöms de föreslagna gränsområdena som rimliga.  

 

 

 Praktiskt bruk av riskmatrisen 

För att praktiskt kunna använda riskmatrisen och för att få ett enhetligt 
bruk behöver ett antal "regler" fastställas. Några av de viktigare diskute-
ras nedan. 
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Kan vissa åtgärder betraktas som förutsättningar och i så fall 
vilka?  

I en riskanalys utgår man normalt från att vissa förutsättningar är upp-
fyllda. I en riskanalys av en processanläggning antas t ex att tryckkärl är 
korrekt dimensionerade, att det finns en beredskapsorganisation med 
en viss förmåga på plats, etc. Detta kan göras eftersom verksamheten 
själv styr över dessa frågor i den mån de inte är reglerade i lagar, för-
ordningar och föreskrifter.  För samhället som helhet är detta en svårare 
fråga, en aktuell verksamhet i ett visst område styr inte över samhällets 
åtgärder och resurser. En konsekvens av detta är att riskbedömningen 
bör ta som utgångspunkt att sådana åtgärder ej är på plats. Detta inklu-
derar (åtminstone i nuläget) även ett framtida älvkantskydd. I nuläget 
kan vi inte med säkerhet säga att ett älvkantskydd har en verifierad 
funktion. Detta innebär att det i nuläget bör betraktas som en åtgärd 
som har en viss sannolikhet att fela.  Om ett älvkantskydd brister kan 
detta ge andra konsekvenser på grund av snabb nivåhöjning, höga flö-
deshastigheter och ökade konsekvenser på grund av att andra åtgärder 
ej är vidtagna. I ett framtida scenario med ett älvkantskydd på plats som 
har en verifierad funktion kan ett sådant skydd troligen läggas in som en 
förutsättning. 

 

Detta innebär att den enda grundförutsättning som finns är områdets 
nivå, allt annat som kan bidra till att reducera risknivån är att betrakta 
som "åtgärder".  

 

Är riskreducerande åtgärder sannolikhets eller konsekvensreduce-
rande? 

Riskreducerande åtgärder delas ofta in i förebyggande respektive ska-
debegränsande åtgärder. Med "förebyggande" avses ofta åtgärder som 
minskar sannolikheten att en viss händelse uppstår och med "skadebe-
gränsande" avses åtgärder som minskar konsekvensen av den inträf-
fade händelsen. I vissa fall är definitionen tydlig t ex om vi tar bort en 
tändkälla i ett hus (t ex levande ljus) är det en förebyggande åtgärd 
(sannolikheten för brand minskar) och om vi installerar ett sprinklersy-
stem är det en skadebegränsande åtgärd (reducerar konsekvensen av, 
men påverkar inte sannolikheten för, brand). Men definitionen är inte 
alltid entydig eftersom den beror på vad som definieras som "händelse". 
Om händelsen i fallet ovan definieras som "okontrollerad brand" kan 
även ett sprinklersystem anses som en "förebyggande åtgärd".  

 

I detta sammanhang definierar vi händelsen utifrån att "hög 
nivå/varaktighet inträffar på aktuellt område". En principskiss över olika 
typer av åtgärder ges i figur nedan. Älvkantskyddet ligger i händelse-
kedjan före "Hög nivå i aktuellt område" och är därmed frekvensreduce-
rande medan övriga åtgärder ligger efter händelsen "Hög nivå i aktuellt 
område" och därmed anses som konsekvensreducerande. 
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Figur 23. Principskiss över olika typer av riskreducerande åtgärder. 

 

 

Några exempel på hur olika åtgärder kan värderas i den föreslagna 
riskmatrisen ges i figur nedan. 

 

 

 
Figur 24. Principiell förflyttning i riskmatris med hänsyn till (A) Planerade beredskapsåtgär-
der, (B) Lokalt teknisk skydd och (C) Älvkantsskydd  
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A. Planerade beredskapsåtgärder påverkar inte sannolikheten för 
att ett visst översvämningsdjup uppstår i området, men konse-
kvenser för hälsa mm kan reduceras (A till A1). Det finns en viss 
sannolikhet att beredskapsåtgärder ej fungerar (i detta fall 1/10), 
den ursprungliga konsekvensen kvarstår då (A till A2). 

B. Lokala tekniska skydd (för en enskild byggnad eller en grupp av 
byggnader) påverkar inte sannolikheten för att ett visst över-
svämningsdjup uppstår i området uppstår i området, men kon-
sekvenser för hälsa mm kan reduceras (B till B1). Det finns en 
viss sannolikhet att skydden felar (i detta fall 1/100), detta kan 
leda till en förvärrad konsekvens jämfört med den ursprungliga 
händelsen men med lägre sannolikhet (B till B2). 

C. Ett älvkantsskydd förhindrar att hög nivå/varaktighet uppstår i 
området. Det finns i en viss sannolikhet att skyddet felar (i detta 
fall ansatt till 1/1000), detta kan förväntas leda till en förvärrad 
konsekvens på grund av plötsliga flöden och att andra åtgärder 
ej är vidtagna, men med lägre sannolikhet (C till C1)  

 

Hur ska beredskapsåtgärder värderas? 

Alla typer av beredskapsåtgärder som ska vidtas i händelse av en ho-
tande fara kan misslyckas med att möta uppsatta mål. Orsaker kan vara 
att larm inte ges överhuvudtaget, att larmkedjor inte fungerar, att tänkta 
resurser inte finns på plats, mm. Generellt sett så ökar svårigheterna ju 
fler parter som är inblandade. Vi kan därför inte ta som en grundförut-
sättning att vissa åtgärder kommer att vara genomförda i händelse av 
hög vattennivå. Risknivåer ska därför först uppskattas utan hänsyn till 
sådana åtgärder. Därefter ska säkerhet och effekt av beredskapsrelate-
rade åtgärder värderas. En grundmodell för att bedöma sannolikhet att 
beredskapsåtgärder är effektiva ges i tabell nedan.  

 

 

 

 

 Figur 25. Principskiss för bedömning av beredskapsåtgärder. 
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      Hur ska nya respektive befintliga verksamheter hanteras? 
 

En metod som ibland används (jfr IPS 2012) är att "acceptansgränsen" 
flyttas för en befintlig verksamhet, t ex så att för en given konsekvens 
tolereras en sannolikhet som är en faktor 10 högre för en befintlig verk-
samhet jämfört med en ny.  

 

Här föreslås att kriterier för oacceptabel risk och acceptabel risk är de 
samma för befintlig och ny verksamhet. Inom ALARP-området är det 
däremot rimligt att göra olika värderingar. Åtgärder som är rimliga att 
vidta för ny verksamhet kan anses ekonomiskt orimliga för en befintlig 
verksamhet. 
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12 Ingående steg i riskanalysen 
För att bedöma hur översvämningsrisken kommer att bli krävs en stegvis 

process innefattande följande moment:  

 

 Steg 1: Kommer området att översvämmas? Om ja görs en fortsatt 

analys som omfattar steg 2 -5. 

 Steg 2: Konsekvensanalys 

o Konsekvenser för människors hälsa 

- Olycka så att människor dör eller skadas 

- Smittspridning, mögel och andra skador på byggnader 

o Konsekvenser på ekonomisk verksamhet 

- Framkomlighet och transporter 

- Energiförsörjning 

 Steg 3.Sannolikhetsklassning  

 Steg 4. Riskklassning 

 Steg 5. Sammanfattande beskrivning av vad detta innebär vid över-

svämningstillfället samt analys av behov av åtgärder, samt åtgärds-

analys 

 Steg 6. Dokumentation och uppföljning 

 

 
Figur 26. Principschema för genomförande av riskanalys 
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I figur 27 nedan ges några exempel på aktiviteter och tjänster som vi för-

väntar oss vara möjliga/tillgängliga under normala omständigheter, alltifrån 

sådana som under begränsad tid kan undvaras till sådana som är mer kri-

tiska. Avsikten med analysmodellen är att de fyra konsekvensbedömnings-

områdena (Människor, Byggnader, Transporter, Energi) skall fånga upp 

den påverkan en översvämning kan ha på de aktiviteter/tjänster som är vä-

sentliga för samhällets säkerhet. 

 

Metoden bygger på en stegvis process som sorterar och bedömer under 

vilka omständigheter riskerna, dvs påverkan på människa och samhälle, är 

så stora att åtgärder behöver vidtas eller om påverkan är så ringa att risken 

kan accepteras. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Illustration av valda konsekvensbedömningsområden och hur dessa kan påverkas 

vid en översvämning.  

 

 

En beskrivning av de olika ingående stegen i bedömningsprocessen finns i 

den guide som tagits fram inom föreliggande projekt. I guiden anges också 

f vilka underlag som krävs för att genomföra analysen ör respektive steg.  

 

I de fall risken är oacceptabel behöver åtgärder vidtas. I de fall risken ligger 

inom ALARP området krävs mer detaljerade analyser och en djupare ana-

lys av riskacceptansen. Det kan också vara lämpligt att vidta kostnadsnytta- 

och/eller konsekvens- och riskanalys av de möjliga alternativ på åtgärder 

som beaktas.  

Foto: Ylva Löf 

Foto: Ylva Löf 

Foto: Sune Ramstedt 

(Swedish Match) 

Foto: Staffan Bolminger Foto: Göteborg Energi 
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13 Åtgärder 
För att minska risken kan man minska sannolikheten för händelsen, 
minska konsekvensen eller båda.  Man brukar tala om tre huvudstrate-
gier för att åstadkomma detta, dvs resistance (motstå), resilience (elas-
ticitet, återhämtningsförmåga) och retreat (retirera, dra sig undan) (Klein 
et al., 1998, SPUR, 2011, SGI, 2011). Respektive strategi kan fungera 
olika bra beroende på de lokala förutsättningarna och en kombination 
kan ofta vara att föredra. 

 
      Resistance  

Resistance är ett systems förmåga att undvika störningen. Om syste-
met har en god resistens påverkas och förändras det inte av en stör-
ning. Med strategin väljer man att hålla vattnet borta från ett specifikt 
område såsom en stad eller delar av staden (Klein, et al, 1998, Knapp 
et al, 2001).  

 

Exempel på åtgärder är att bygga skyddsvallar som skyddar speciella 
områden från översvämning. En permanent skyddsvall ger ett skydd 
upp till en viss vattennivåhöjning emedan temporära eller påbyggnads-
bara vallar kan göras mer anpassningsbara. Flera exempel på möjliga 
översvämningsskydd längs Göta älv finns redovisade i Rapporterna 
"Översvämningsskydd längs Göta älv" (Ramböll, 2014), "Kostnads-
nyttoanalys av översvämningsåtgärder i Göteborg – en pilotstudie" 
(SWECO, 2014) och "Yttre portar mot havet för att skydda mot över-
svämning vid hög havsnivå" (SWECO, 2015). Beroende på utformning 
så kan en skyddsvall även ha andra funktioner som till exempel prome-
nadstråk, cykelbana eller vara ett grönområde som därmed kan bidra till 
välbefinnande i området. Istället för specifika skyddsvallar, kan man an-
vända sig av bebyggelsen i sig som skydd, där bland annat Venedig ut-
gör ett klassiskt exempel (SGI, 2011). 

 

 Figur 28. Venedig (Foto Ramona Bergman/Kiilsgaard, 2009 ur SGI, 2011) 
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Ett annat exempel är att bygga öppningsbara barriärer som kan skydda 
mot en temporär vattennivåhöjning. I en nyligen genomförd studie där 
man jämförde att anlägga en vallkonstruktion i centrala staden mot att 
uppföra barriärer/slussportar vid Älvsborgsbron och Jordfallsbron, fram-
stod det senare alternativet som mest fördelaktigt ur kostnadsnytta per-
spektiv på 100 års sikt (SWECO, 2014). Det kan finnas flera olika tek-
niska utformningar av en öppningsbar barriär. Exempel på stora barriä-
rer är Maeslantbarriären, Rotterdam, som består av två flytande båg-
formade stålportar som automatiskt förs ut i älvfåran när vattnet är på 
gång att stiga.  

 

Efter att en vall eller barriär har byggts kommer sannolikheten för att en 
verksamhet eller ett område skall drabbas av översvämning att minska.  
Det är dock viktigt att komma ihåg att denna typ av åtgärd kräver un-
derhåll och översyn så att den med säkerhet fungerar och så att den 
inte påverkats av erosion eller annan åverkan så att den försvagas eller 
riskerar att brista. Konsekvensen om ett översvämningsskydd brister el-
ler inte fungerar kan bli betydligt större än utan skyddet. Dels kommer 
händelsen oväntat, det finns låg beredskap och kraften som uppstår 
kan bli större än vid en normal översvämning. 

 

Temporära skydd – en flexibel lösning 

Temporärt skydd kan vara ett komplement till permanenta åtgärder och 
även vara ett alternativ om till exempel marken inte klarar av tyngre 
permanenta lösningar. Det kan också vara  en billigare och mer flexibel 
lösning. Det finns flera olika typer av temporära skydd, t.ex. pallar, jord-
säckar, mindre jordvall eller tubvall med luftkuddar. 

 

 

      Resilience 

Resilience är ett systems förmåga att klara en uppkommen störning och 
att dessutom snabbt kunna återgå till normal funktion efter att ett sy-
stem har blivit påverkat (Klein et al, 1998, Knapp et al, 2001). Ett exem-
pel är att man kan tillåta vatten att komma in i ett område som under en 
begränsad period påverkas av störningen. Med en god resilience kan 
det område som påverkats snabbt återgå till sitt ursprungliga tillstånd 
efter störningen 

 

Resilience kan till exempel uppnås genom att hus kan placeras på pe-
lare på en hushöjd som inte påverkas av vattenståndsvariationer. Åt-
gärden förutsätter att bakomliggande områden är planerade för att klara 
att översvämmas och att de kan återgå till sitt ursprungliga tillstånd efter 
störningen. Det vill säga åtgärden skyddar byggnaden i sig, men utgör 
en del av en resilient lösning för ett område (SGI, 2011).  
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Istället för att bygga på pelare kan byggnaderna vara våt- eller torr-
skyddade. Med våtskydd innebär det att källaren tillåts översvämmas till 
en viss nivå och man använder vattentäta material samt flyttar känsliga 
inventarier till en högre nivå. Det finns hus designade för att klara av 
mycket vatten genom att anpassa första våning till att vattenfyllas 
såsom Monolithics strandhus Med torrskydd så förhindras vattnet att 
komma in i byggnaden (SGI, 2011).  

 

 

 

 

 Figur 29. Översvämningståligt strandhus (Monolithic9, ur SGI, 2011). 

 

 

För att hela området skall kunna klara en översvämningssituation är det 
fördelaktigt med så kallade multifunktionella ytor. Sådana ytor kan an-
tingen vara naturliga grönytor som normalt används till annat (park, fot-
bollsplan etc.) men som vid behov kan låta vatten infiltreras ner i mar-
ken, och vid behov, även tillåtas att översvämmas. Det kan även vara 
konstruerade ytor, exempelvis underjordisk parkeringsplats, som kan ha 
en funktion både med och utan vatten (SGI, 2011).  

 

Det finns flera mindre åtgärder som kan vidtas i eller i direkt anslutning 
till hemmet (SGI, 2011), arbetsplatsen och även flera enskilda sam-
hällsviktiga verksamheter för att minska konsekvenserna i samband 
med att ett område skulle kunna tillåtas exponeras vid tillfällen med 
översvämning.  

 

"Attack" – en form av recilience 

I en av Mistra Urban Futures tidiga forskningsstudier av möjlig utveckl-
ingsstrategi för Frihamnsområdet i Göteborg beaktades också alternati-
vet Attack (MUF, 2010).  

                                                      
9 http://www.monolithic.com/stories/beach-front-homes-building-for-wind-water-and-

corrosion 
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Attack innebär att man inte bara tillåter (resilience) utan även utnyttjar 
vattnet för bebyggelse eller annan verksamhet.  

 

Sådana lösningar måste givetvis vara anpassade för att klara stigande 
havsnivå och de hög- respektive lågvattentillfällen som är idag och i 
framtiden. De är i många avseenden de samma lösningar som för 
resilience, men de kan kräva mer komplicerade konstruktioner som in-
nebär större krav på uppföljning, underhåll och kontroll. Ett exempel på 
hur man kan utnyttja vattnet visas i Figur 30 nedan. 

 

 

 
  
Figur 30. Flytande hus, ett exempel på att utnyttja vattnet (Inhabitat10, ur SGI, 2011) 

                                                      
10 Inhabitat, www.inhabitat.com 
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      Retreat  

Genom denna strategi drar man en stad eller stadsdel från områden 
med översvämningsrisk (SGI, 2011, MUF, 2010). Vid planering av nya 
områden tillåter man bara nybyggnationer inom en säker zon och för 
befintlig bebyggelse kan man flytta de mest sårbara och värdefulla 
byggnaderna och anläggningarna till ett säkert avstånd eller höjdnivå. 
För att åstadkomma retreat lösningar utnyttjar man bland annat mjuka 
åtgärder som införande av en lägsta byggnivå, strandskydd och andra 
restriktioner. Det ger ett långvarigt och säkert skydd, dock kan kostna-
den bli hög om bebyggelse och infrastruktur redan är väl etablerad. Det 
kan också göra att centrala eller andra attraktiva områden inte kan ex-
ploateras.  

 
 

      Översyn och underhåll 

Stora åtgärder kan kräva stora och komplicerade grundläggningsåtgär-
der och annan komplicerad utrustning som kräver översyn och under-
håll under hela konstruktionens livslängd för att skyddsåtgärden skall 
fungera. 

 
 
      Varningssystem och beredskap 

Utöver rena fysiska åtgärder och strategier är fungerande varningssy-
stem och en väl fungerande beredskap inklusive väl fungerande och 
testade evakuerings- och förvaltningsplaner, oerhört viktiga åtgärder för 
att minska konsekvenserna i samband med översvämning (MSB, 
2012). För att åstadkomma detta krävs väl fungerande övervakning, 
tydlig ansvarsfördelning, samverkan och agerande inom och utanför 
kommunorganisationen, information, utbildning och övning, tillräckligt 
tillförlitliga prognoser och varningssystem, samt en återhämtningsplan 
(SGI, 2011, MSB, 2012, MSB, 2014). 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland (2014) har tagit fram förslag på åtgärder 
vars syfte är att öka förmågan hos Länsstyrelsen och länets aktörer att 
hantera samhällsstörningar med påverkan på det som är skyddsvärt. 
Bland åtgärder som är speciellt relevanta med avseende på översväm-
ningsrisk är utveckling av krisberedskapen lokalt och regionalt i Västra 
Götalands län för vilket ett specifikt projekt i vilket länsstyrelsen och lä-
nets kommuner ingår, som kommer att pågå under perioden 2015-2018 
startats, en annan viktig åtgärd som planeras är att ge kunskap om de 
konsekvenser som drabbar identifierade områden vid en översvämning 
och upprätta riskhanteringsplaner för åtgärder och förebyggande arbete 
samt ett samverkans-forum för aktörer som på olika sätt berörs av pro-
blem knutna till älvar och vattendrag, både inom och utom länet. 
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Planering 

Det viktigaste verktyget för samtliga åtgärder är en god planering (fysisk 
planering och översvämningsplanering) som baseras på en bedömning 
av inte bara risken innan åtgärd utan även av konsekvenserna av åt-
gärden/erna i sig. 

 

För alla, framförallt större, fysiska åtgärder kan oväntade nya förutsätt-
ningar uppstå och de kan uppstå på andra platser än förväntat. Det är, 
därför, viktigt att i samband med planering testa inverkan av åtgärden 
på översvämningsrisken på den plats som avses att skyddas, liksom för 
hela möjliga påverkansområdet. Hydromodellen är ett utmärkt verktyg 
att använda för detta. 

 

För att vidta säkerhetsförebyggande åtgärder som krävs i ett långsiktigt 
perspektiv, såsom de som förväntas i ett föränderligt klimat, är det av 
betydelse att ta hänsyn till livslängden samt anpassnings- och återställ-
ningsförmågan av den befintliga samt planerade verksamheten så att 
inte onödiga åtgärder och suboptimering sker.  Det är också viktigt att 
prioritera vid planering av åtgärder. För vissa åtgärder, såsom en funge-
rande dagvattenhantering, gäller att de redan idag är i akut behov av 
förändrad hantering till följd av förväntad exploatering. Relevanta åtgär-
der är därför nödvändiga redan idag. Nyttjandet av en byggnad föränd-
ras på ett helt annat sätt och det finns inte lika stora behov av föränd-
ringar redan idag. Detta innebär att vissa verksamheter som är skydds-
värda idag, kan flyttas, och på sikt kan en byggnad således innebära 
annan verksamhet som inte är av samma skyddsvärda karaktär som 
idag, och det finns gott om tid för att en sådan anpassning görs i god tid 
innan förväntade effekter av klimatförändringarna uppkommer t.ex. 
2060 eller 2100.  

 

För att minska konsekvenserna av höga havsnivåer i Göteborg är stra-
tegin att ny bebyggelse anpassas efter antagna planeringsnivåer med 
utgångspunkt att skydd skapas via höjdsättning där avsteg kräver att 
riskerna värderas. För befintlig bebyggelse skall en riskvärdering ligga 
till grund för om det kan anses motiverat med att etablera objekts- eller 
delområdesskydd på kort- till medellång sikt innan ett mer storskaligt 
skydd finns etablerat för staden. En viktig funktion att beakta i detta ar-
bete är kravet på tillgänglighet inom samt till och från planområdet.  
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