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Vi står inför en klimatförändring  

med ökade risker 

• Högre temperaturer. 

• Ökad nederbörd. 

• Förhöjd havsyta. 

• Mer extremt väder. 

• Ökade risker för översvämningar, 

dammbrott, skred, skogsbränder 

och stormskador. 
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…men det finns också möjligheter 

• Längre växtsäsong. 

• Minskat uppvärmningsbehov.  

• Ett annat byggande. 

• Ökad nederbörd till vattenkraften. 

• Mindre snö, is och halka. 

• Ändrade turistströmmar. 

• Etc, etc. 
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Fokus i “Klimatfrågan” 

….egentligen två frågor med olika tidshorisonter 

•  Minskade utsläpp 

•  Anpassning till hot (och möjligheter) 
 

…med olika perspektiv 

•  I tid 

•  I geografi 

•  I beslutskraft 
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Vi står inför en 

klimatförändring… 

 

…men vi har också gjort 

samhället mer känsligt 
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Hittills…. 

• Genom åren fokus och resurser på minskade utsläpp. 

• De senaste åren om anpassning till hot 

– Kommuner 

– Länsstyrelser 

– Myndigheter 

– Forskare 

– Försäkringsbolag 

• Inte mycket om att ta tillvara möjligheter 
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Och nu då…. 

• Är alla intressenter med i diskussion om anpassning ? 

– Fastighetsägare? 

– Näringslivet? 

– Byggindustrin? 

– Rikspolitiker? 
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Ihållande regn i västra Sverige (december 2006) 
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Klimatförändringen ger nya 

planeringsförutsättningar 

• Speciellt för investeringar på lång sikt 

–Byggnader 

–Infrastruktur  

–Vattenkraft 

–Skog 

–Jordbruk 
 

… och agera klokt därefter. 
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Länsförsäkringar vill kunna fortsätta att 

erbjuda bra försäkringar 

• Bidrar med kunskap, finansierar forskning. 

• Påverkar för ett skadeförebyggande arbete. 

• Premien och självrisken kan vara ett styrmedel. 

 

 …men förebyggande av skador är viktigast. 
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Och därför är vårt budskap till 

kommunerna….. 
…och länsstyrelser och exploatörer och… 

Gör inte ont värre!  

• Bygg inte i exponerade områden. 

• Förebygg skador och begränsa konsekvenser. 
 

Glöm inte skyfallen! 

• Vi har redan sett vad de kan  

åstadkomma 

• Frekvensen ökar 
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Om vi inte gemensamt lyckas i det 

skadeförebyggande arbetet ? 

• Det absoluta flertalet kan få en fortsatt bra försäkring till 

rimligt pris, men… 

• Vissa områden och byggnader kan få väsentligt högre 

premie, högre självrisker eller t o m inte kunna försäkras. 
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…och det är inte dit vi vill, varken försäkringsbranschen  

eller samhället i övrigt! 



• Vi kan hantera det som byggs nytt, men i övrigt… 

– Fastighetsägarna och kommunerna har ett stort ansvar, men inte 

alltid resurserna 
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För diskussionen 

• Vem har ansvaret? 

• Vem har resurserna? 

• Vem har innovationerna? 
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Därför 

Ta klimatförändringen på allvar ! 

Minska risker och ta tillvara på 

möjligheter! 

Använd er kunskap, fantasi och 

resurser 

 

Tack för uppmärksamheten! 

Frågor och kommentarer? 
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