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Förord 
Denna rapport har skrivits inom ramen för Centrum för forskning inom respons- och 
räddningssystem (CARER) i samarbete med Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR). 
CARER är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum och ett samarbete mellan Linköpings 
universitet (LiU) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). CARER bedriver 
forskning inom respons- och räddningsområdet.  CSPR är likaså en tvärvetenskaplig 
forskarmiljö och ett samarbete mellan LiU och Statens Meteorologiska och Hydrologiska 
Institut (SMHI) inriktning mot bl.a. klimatomställning, sårbarhet och anpassning, 
klimatvisualisering och beslutsstöd. 

Rapporten beskriver resultatet av den första aktiviteten i forskningsprojektet Effektiv 
hantering av multipla naturhändelser (EMMUNE; https://liu.se/artikel/emmune), som 
finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Formas. 

En första version av rapporten har granskats av projektets expertråd, varav två personer från 
kommunal räddningstjänst, två forskare och två personer från MSB. Rapporten diskuterades 
ingående vid ett expertrådsmöte, och reviderades därefter noggrant, dock utan att 
kärninnehållet ändrades.  

Författarna vill tacka alla workshop-deltagare samt de personer som ställt upp på intervjuer 
inom ramen för projektet. Vi vill också tacka expertrådet för mycket värdefulla synpunkter 
och diskussioner.  

  

https://liu.se/artikel/emmune
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Sammanfattning 
Denna rapport syftar till att (i) redogöra för begreppet ’multipla naturhändelser’ och 
kunskapsläget kring interaktioner mellan olika naturhändelser, samt att (ii) fastställa vilka 
naturhändelser som är mest relevanta med hänsyn till beredskap och förmåga innanför 
Sveriges territoriala gränser. Översiktligt diskuteras dessutom förutsättningar för och behov 
av hantering av multipla naturhändelser. Rapporten innehåller en sammanställning av hur 
naturhändelser interagerar med varandra i vetenskaplig litteratur, en sammanställning av 
förekomst av naturhändelser i Sverige utifrån sekundärdata från myndigheter och en 
workshop med experter för att identifiera multipla naturhändelser med relevans för svenska 
förhållanden. Rapporten presenterar resultat från en första delstudie inom 
forskningsprojektet Effektiv hantering av multipla naturhändelser (EMMUNE), som 
finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Formas. 

Naturhändelser kan vara multipla på olika sätt. En primär naturhändelse kan direkt utlösa en 
eller flera andra naturhändelser. De sekundära händelserna kan sedan i sin tur orsaka 
ytterligare händelser, vilket skapar en kaskad av händelser. En naturhändelse kan också öka 
sannolikheten eller förutsättningen för en eller flera andra naturhändelser, exempelvis 
genom höga flöden eller långvarig torka. Det kan också inträffa flera naturhändelser som 
sammanfaller i tid och rum utan att händelserna är direkt relaterade till varandra. 

I rapporten redogörs för interaktioner mellan följande naturhändelser: jordbävning; 
tsunami; geofysiska jordrörelser och hydrologiska skred, ras och sättningar; vulkanutbrott; 
blixtnedslag; extremt höga respektive låga temperaturer; isstormar; översvämningar; torka; 
laviner; skogs- och markbränder; skadedjursangrepp; meteoriter; och geomagnetisk storm. 
En bedömning görs också av vilka naturhändelser som kan anses vara mest relevanta för 
Sverige i relation till vårt klimat och väder. Bedömningen grundar sig i litteraturstudien och 
det genomgångna materialet kring förekomst och magnitud och leder fram till att följande 
naturhändelser anses relevanta: laviner; kraftig vind; kraftig nederbörd; extrema 
temperaturer; blixturladdningar; översvämningar; ras och sättningar; torka; samt skog- och 
markbränder. De påverkas alla antingen direkt eller indirekt av klimategenskaper eller 
väderhändelser. Kunskapen om klimatförändringarnas påverkan på förekomsten av extrema 
väderförhållanden är varierande och innefattar olika grader av osäkerheter beroende av 
vilken typ av extremt förhållande det handlar om. I Sverige innefattar eller drivs multipla 
naturhändelser oftast av atmosfäriska eller hydrologiska händelser. De multipla 
naturhändelser som av experterna anses vara mest frekventa samt får allvarliga 
konsekvenser inkluderar antingen höga flöden eller skogsbrand i kombination med annan 
händelse. 

När det gäller kunskapsläget kring multipla naturhändelser visar litteraturstudien att det 
finns vetenskapligt stöd för en mängd olika interaktioner mellan naturhändelser. Experterna 
som deltog i vår workshop beskriver också att vissa naturhändelser, som exempelvis 
kustöversvämningar, oftast uppstår vid ”multipla” väderfenomen och att det finns många 
potentiella multipla interaktioner både kopplade till ett utgångsläge med långvarig torka och 
värme eller höga flöden i vattendrag. Sammantaget talar detta för att naturhändelser 
behöver betraktas mer utifrån ett multipelt perspektiv. Naturhändelser sker inte bara 
isolerat utan kan påverkas av eller påverka andra naturhändelsers förlopp, antingen genom 
ett direkt utlösande eller genom förändring av miljön som ökar sannolikheten för andra 
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naturhändelser. I såväl forskning om naturhändelser och klimatförändringar som i forskning 
om hantering av naturhändelser har händelserna hittills främst betraktats en och en.   

Det genomgångna materialet indikerar inte att Sverige kommer att drabbas av några nya 
företeelser på nationell nivå, däremot är det troligt att frekvensen och magnituden för vissa 
av naturhändelserna kommer att öka i ett förändrat klimat. Det kan även finnas anledning 
att inkludera biologiska naturhändelser, såsom det gjordes i exempelvis MSB:s 
sammanställning av riskområden och scenarioanalyser (MSB 2015).  

För att öka medvetenheten om multipla naturhändelser beskrivs tre scenarier för multipla 
naturhändelser, 1. en situation med höga flöden i vattendrag där det oväntat inträffar ett 
kraftigt regn, 2. en situation med en torr sommar där det inträffar en värmebölja, och 3. en 
relativ nederbördsfattning senvinter och varm april med låg markfuktigheten där det uppstår 
en skogsbrand. Ett lågtryck drar sedan in som ger mycket kraftiga vindar varvid 
skogsbranden intensifieras och sprids.  

Redan när det gäller förekomst och omfattning av enskilda atmosfäriska eller hydrologiska 
händelser är det stora osäkerheter i befintliga prognoser och klimatförändringsprojektioner, 
även om det sannolikt kommer bli både starkare och mer frekvent förekomst av 
väderfenomen framgent. Att prognostisera och simulera multipla naturhändelser innefattar 
därmed ännu större osäkerheter. Beredskapen att hantera multipla naturhändelser kan 
gynnas av ett fortsatt fokus på konsekvensbaserade vädervarningssystem. Exempelvis att vid 
en period med höga flöden i vattendrag kunna informera att om detta fortsätter ökar risken 
för sekundära händelser exempelvis skred. Multipla naturhändelsers hantering skulle kunna 
underlättas genom att tillhandahålla information baserad på förutsättningar för olika 
naturhändelser på specifika platser, detta för att bedöma risken för sekundära 
naturhändelser under givna förutsättningar samt de möjliga konsekvenserna av multipla 
naturhändelser för en specifik plats. Det är därför viktigt att för de tänkta målgrupperna öka 
förmågan att kunna tolka sådan information och vädervarningar samt att målgrupperna i 
förväg haft möjlighet kartlägga tänkbara konsekvenser för olika naturhändelser så att 
behovet av insatser snabbare kan bedömas när en händelse inträffar. 
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1. Inledning 
Inom forskningsprojektet Effektiv hantering av multipla naturhändelser (EMMUNE), som 
finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Formas, utvecklas 
beslutsstöds-, varnings- och prognosverktyg för hantering av multipla naturhändelser. Som 
ett första steg i projektet undersöks vilka multipla naturhändelser som är mest relevanta 
med hänsyn till beredskap och förmåga innanför Sveriges territoriala gränser. I den här 
rapporten sammanställs och presenteras därför kunskapsläget rörande multipla 
naturhändelser, dels generellt på global nivå, dels utifrån vad som anses vara relevant för 
Sverige på nationell nivå tillsammans med resultatet från en expertworkshop om multipla 
naturhändelser. 

Naturhändelser är fysiska fenomen som sker naturligt och kan ha hastiga eller långsamma 
förlopp. De kan delas in i geofysiska, atmosfäriska, hydrologiska, biofysiska och kosmiska 
händelser samt grunda jordprocesser (Gill och Malamud 2014). Enligt Centre for Research on 
the Epidemiology of Disasters (2020) kan även biologiska fenomen, såsom sjukdomar och 
insektsangrepp, räknas som naturhändelser.  

Klimatförändringar rubbar förutsättningarna för många naturhändelser och kan därför också 
påverka förekomsten av dessa. Enligt IPCC (2014) kommer en global 
medeltemperaturökning med mer än 1° C sannolikt leda till bland annat avsmältning av 
glaciärer, töande permafrost, stigande havsnivåer, högre havstemperatur och störningar i 
havsströmmar. Klimatförändringsfenomen som dessa kan påverka risken för olika extrema 
väder- och naturhändelser, som i sin tur kan öka risken för eller utlösa ytterligare 
naturhändelser, till exempel jordskred eller skogsbränder. Genom att sammanställa de mest 
centrala och relevanta naturhändelserna, för Sverige på nationell nivå samt dess 
interaktioner, skapas kunskap som gör det möjligt att höja anpassningsnivån genom bättre 
hantering och respons. Det stärker samhället mot de utmaningar som klimatförändringarna 
medför i Sverige och på platser med liknande klimat och väder som Sverige. 

1.1. Rapportens syfte 
Rapporten syftar till att (i) redogöra för begreppet ’multipla naturhändelser’ och 
kunskapsläget kring interaktioner mellan olika naturhändelser, samt att (ii) fastställa vilka 
naturhändelser som är mest relevanta med hänsyn till beredskap och förmåga innanför 
Sveriges territoriala gränser. Dessutom diskuteras översiktligt förutsättningar för och behov 
av hantering av multipla naturhändelser. 

Studien genomförs som en första delstudie inom EMMUNE-projektet. Rapporten inleds med 
att beskriva begreppet ’multipla naturhändelser’ och kunskapsläget kring olika 
naturhändelser baserat på en litteraturstudie av internationell forskning, 
myndighetsrapporter och andra källor som beskriver förloppet eller rapporterar om specifika 
fall av multipla naturhändelser. Därefter redogör rapporten för multipla naturhändelser med 
hög relevans för svenska förhållanden, vilket baseras på en expertworkshop med forskare 
och myndighetsexperter samt en sammanställning av uppgifter från myndighetsrapporter 
och forskning. Utifrån de multipla naturhändelser som identifierades som relevanta för 
svenska förhållanden presenteras tre scenarier utvecklade inom ramen för denna rapport. 
Dessa kommer även att ligga till grund för fortsatta studier inom EMMUNE-projektet. 
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1.2. Avgränsningar 
I rapportens litteraturstudie redogörs endast för parvisa interaktioner, där en primär 
naturhändelse leder till eller ökar sannolikheten för en annan naturhändelse. Därmed 
presenteras inga fullständiga nätverk av naturhändelser. En matris över de parvisa 
interaktionerna kan dock användas för att ta fram potentiella nätverk av naturhändelser 
genom att utgå från en initial parvis interaktion och i matrisen urskilja vilka ytterligare 
interaktioner som finns för den sekundära händelsen avseende den initiala interaktionen. 
Det kan sedan upprepas flertalet gånger och resultera i ett nätverk av interaktioner baserat 
på en initial naturhändelse. Vidare är det möjligt att det finns dokumenterade interaktioner 
med sjukdomar som primär händelse, dock har vi valt att avgränsa arbetet från sådana 
interaktioner.  

Det har inte gjorts några regionala avgränsningar i litteraturstudien, vilket resultatet 
återspeglar. De presenterade interaktionerna baseras således utifrån ett globalt underlag 
och innefattar att det någonstans identifierats som en multipel naturhändelse lokalt, men 
litteraturstudien i sig beskriver inte hur generaliserbara dessa multipla naturhändelser är på 
en global nivå eller för Sverige specifikt. 

Vissa naturhändelser kan utlösas av mänsklig aktivitet, exempelvis markarbete eller 
vattenavledning. I denna rapport tar vi ej hänsyn till mänskliga utlösare av naturhändelser, 
utan begränsar oss till naturliga interaktioner mellan händelser. 

1.3. Rapportens struktur 
I avsnitt 2, Metod och material, redogörs för hur litteraturstudien och expertworkshopen 
genomfördes. Avsnitt 3 sammanfattar forskningsläget för arton naturhändelsers potentiella 
interaktioner med andra naturhändelser och kunskapsläget om naturhändelsers förekomst i 
Sverige idag och i ett förändrat klimat. I avsnitt 4 redogörs för de multipla naturhändelser 
som identifierades under expertworkshopen, indelade i samtidiga naturhändelser på samma 
plats, konsekutiva naturhändelser på samma plats och multipla naturhändelser på olika 
platser men med regional eller nationell påverkan. Det redogörs även för förutsättningar för 
och behov av hantering av multipla naturhändelser utifrån svårigheten att prognosticera 
multipla naturhändelser. I avsnitt 5 beskrivs tre scenarier för multipla naturhändelser 
baserade på händelser av relevans för svenska förhållanden: 1. en situation med höga flöden 
i vattendrag där det oväntat inträffar ett kraftigt regn, 2. en situation med en torr sommar 
där det inträffar en värmebölja, och 3. en relativt nederbördsfattig senvinter och varm april 
med låg markfuktighet där det uppstår en skogsbrand. Ett lågtryck drar sedan in som ger 
mycket kraftiga vindar varvid skogsbranden intensifieras och sprids. Avsnitt 6 summerar vad 
som framkommit utifrån rapportens syfte och det fortsatta arbetet diskuteras. 
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2. Metod och material 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts i studien: en litteraturstudie för 
redogörelse av kunskapsläget över interaktioner mellan naturhändelser, en sammanställning 
av myndighetsrapporter och forskning över förekomst och magnitud av naturhändelser i 
Sverige, samt en expertworkshop med syfte att identifiera naturhändelser och interaktioner 
med hög relevans för svenska förhållanden.  

2.1 Litteraturstudien 
Den litteratur som använts är till största delen forskning publicerad i vetenskapliga 
tidskrifter, men det förekommer även myndighets- och organisationsrapporter, material från 
olika myndigheters och organisationers webbplatser, samt enstaka medierapporteringar. 
Gemensamt för forskningsartiklarna och rapporterna är att de antingen beskriver en 
interaktion mellan två eller flera naturhändelser, eller behandlar specifika fall av händelser 
där interaktioner identifieras genom fallstudier och observationsrapporter, exempelvis en 
händelse- och skadeinventering efter en jordbävning. 

Litteratursökningen har i första hand genomförts med Linköpings Universitets (LiUs) 
söktjänst UniSearch, vilken ger resultat från alla för LiU tillgängliga databaser över 
vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. I vissa fall har även söktjänsten Google Scholar 
använts då breddning behövts för vissa interaktioner, exempelvis interaktioner mellan 
stormar och översvämning genom stormsvallvågor och interaktioner mellan 
skadedjursangrepp och sjukdomar. För att hitta information över frekvens och magnitud för 
naturhändelser i Sverige har Google-sökningar gjorts för att identifiera relevanta datakällor i 
de fall där tillräcklig information inte funnits tillgänglig på berörda myndigheters hemsidor. 

Som ett första steg i litteratursökningen har en naturhändelse i taget från Tabell 2 hanterats 
som den primära, utlösande händelsen. Den primära händelsen har sedan kopplats ihop 
med var och en av de resterande, potentiellt sekundära, naturhändelserna, med hjälp av 
interaktionsord såsom ”triggering”, ”induced” eller ”leading”. Med exempelvis jordbävning 
som den primära och jordskred som en potentiellt sekundär naturhändelse har sökfraserna 
”earthquake triggering landslide” och ”earthquake-induced landslide” använts. Detta första 
steg i sökningen ledde i de flesta fall till ett fåtal källor som beskrev eller behandlade den 
aktuella interaktionen. I ett andra steg i litteratursökningen användes referenslistorna i den 
litteratur som redan hittats för att söka efter ytterligare källor som beskriver samma eller 
liknande interaktioner. Det andra steget resulterade i de flesta fall i ytterligare ett fåtal källor 
som beskrev eller behandlade en eller fler interaktioner för den aktuella, primära 
naturhändelsen.  

För frekvens och magnitud för naturhändelser i Sverige har vi i första hand sökt information 
hos de myndigheter som observerar och rapporterar om respektive naturhändelse. De 
datamaterial som har sökts har i första hand varit sammanställd statistik över frekvens och 
magnitud i myndighetsrapporter eller på myndigheters hemsidor. I de fall sådan information 
inte varit tillgänglig har sökningen breddats till andra informationskällor. Det har dock alltid 
säkerställts att samtliga källor är drivna av myndigheter, institut eller andra statliga 
organisationer, såsom universitet. 

2.2 Expertworkshopen 
En workshop kring naturhändelser i Sverige genomfördes i Norrköpings beslutsarena den 10 
mars med åtta experter och tre forskare från EMMUNE-projektet (Tabell 1). Sex deltagare 
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var verksamma vid Statens Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), Statens 
Geotekniska Institut (SGI) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) med 
kompetens kring bl.a. extremväder, klimatprojektioner, ras och skred och skogsbränder. Tre 
deltagare var forskare verksamma vid Stockholm Environment Institute (SEI) och Centrum 
för forskning om samhällsrisker (CSR) vid Karlstads universitet, varav två av forskarna också 
medverkade i två systerprojekt inom MSB:s utlysning om multipla naturolyckor: Managing 
vulnerabilities to multiple water hazards in Sweden (Hydrohazards) och Cascading natural 
hazards: Visualizing, learning and understanding (Cazulu).  
Tabell 1: Deltagarna på workshopen och några av deras kompetenser. 

Deltagare Kompetenser 

MSB 1 Skogsbrand, prognos, bekämpning. 

MSB 2 Skogsbrand, responssystem. 

SGI 1 Ras, skred, erosion, stranderosion och mer kopplingar till översvämning, skogsbrand och nederbörd. 

SGI 2 Skred, stranderosion, hantering av naturhändelser.  

SMHI 1 Översvämningar, stormar, nederbörd, havsnivå, klimatforskare hav och klimat. 

SMHI 2 Klimatforskare, extremt väder- och klimat. 

CSR 1 Forskar om naturkatastrofer, naturolycksdatabasen, lärande och erfarenhetsutbyte. 

SEI 1 Multipla hydrometeorologiska naturhändelser, kumulativa och interagerande effekter. 

 

Workshopen genomfördes under tre timmar. Efter en presentationsrunda diskuterade 
deltagarna tre problemområden:  

1. Vilka naturhändelser som är mest relevanta för svenska förhållanden utifrån nitton 
naturhändelser baserade på tabell 2 samt i relation till ett förändrat klimat.  

2. Vilka kombinationer av naturolyckor som (a) riskerar orsaka störst konsekvenser för 
samhälle och natur utifrån svenska förhållanden, och (b) är mest sannolika/frekventa för 
svenska förhållanden. För 2a och 2b arbetade deltagarna först parvis och angav 
kombinationer via webbverktyget Mentimeter.com. Kombinationerna diskuterades sedan i 
helgrupp för att ge utrymme för fler perspektiv och erfarenheter.  

3. Förutsättningar för prognoser och varningar för multipla naturolyckor.   

Diskussionerna transkriberades i sin helhet och de kombinationer som identifierades under 
2a och 2b sparades i form av pdf-filer. Materialet analyserades stegvis. Först gjordes en 
kategorisering av de kombinationer av naturhändelser som identifierades utifrån rums- och 
tidsskalor (se avsnitt 4.2-4.5). De delar av transkriptionen som berörde respektive 
kombination lästes sedan för att få en bättre bild av hur förloppen beskrevs och 
diskuterades. Kompletterande information om vissa av naturhändelserna samlades in för att 
ge konkreta exempel på händelser som inträffat. Transkriptionerna användes också för att 
identifiera centrala resonemang kring hur multipla naturhändelser kan förstås och 
förutsättningar för prognos och varning samt kunskapsläget om naturhändelser. 
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3. Multipla naturhändelser – en kunskapsöversikt 
Naturhändelser är fysiska fenomen som sker naturligt och kan ha snabba eller långsamma 
förlopp. Dessa kan delas in i geofysiska, atmosfäriska, hydrologiska, biofysiska och kosmiska 
händelser samt grunda jordprocesser (Gill & Malamud 2014)1. Vi kommer i denna rapport 
utgå från dessa grupperingar i litteraturstudien, men med vissa anpassningar. Enligt Centre 
for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) (2020) kan även biologiska fenomen, 
såsom sjukdomar och insektsangrepp, räknas som naturhändelser och är därför inkluderad 
som en egen grupp. Jordskred och de händelser som Gill och Malamud (2014) kallar grunda 
jordprocesser, såsom ras och sättningar, har vi valt att dela in geofysiska respektive 
hydrologiska naturhändelser, då de kan bero på både geofysiska förhållanden, så som 
jordbävningar, och hydrologiska förhållanden, såsom nederbörd eller grundvattennivå (MSB 
2019).  Vi har även valt att dela in olika typer av stormar (till exempel regnstorm, 
hagelstorm, snöstorm, tromb) i två gemensamma händelsegrupper, stark vind och kraftig 
nederbörd. Detta för att få en bättre bild över vilket element i en storm som leder till en 
specifik interaktion med en annan naturhändelse. I Tabell 2 presenteras de naturhändelser 
som omfattas av vår sammanställning av interaktioner från internationell forskning och 
myndighetsrapporter, samt andra källor som rapporterar om specifika fall av interaktioner. 
Vissa av naturhändelserna i tabellen är eller används i rapporten som ett samlingsnamn för 
flera naturhändelser. Tabell 2 följs därför av beskrivningar för respektive naturhändelse och 
vilka typhändelser som är inkluderade i begreppet och i rapporten. 
Tabell 2: Indelning av naturhändelser baserat på Gill och Malamud (2014) och CRED (2020). 

Gruppering Exempel på 
naturhändelser 

Beskrivning 

Geofysiska Jordbävning Tektoniska plattor rör sig och kan haka i varandra längs de ojämna så kallade 
plattgränserna. När krafterna från de tektoniska plattorna överträffar friktionen 
uppstår seismiska vågor, vilket kallas jordbävning (United States Geological Survey 
(USGS) 2020) 

Tsunami En serie extrema vågor skapade av störningar under vattenytan som 
jordbävningar, vulkanutbrott, jordskred eller meteoritnedslag (International 
Tsunami Information Center (ITIC) 2020) 

Geofysiska 
jordrörelser 

Skred och ras som utlöses av geofysisk aktivitet som jordbävningar och 
vulkanutbrott.  

Vulkanutbrott Aktivitet som kan utlösas av en vulkan då magma produceras och ackumuleras i 
jordskorpan, så som lavaflöden, pyroklastiska flöden och askmoln (USGS 2020). 

Atmosfäriska Kraftig vind En hård vind (kuling) har vindhastigheter över 13,9 m/s. En storm respektive 
orkan har vindhastigheter över 24,5 m/s respektive 32,7 m/s (SMHI 2020k). 

Kraftig nederbörd Kan vara regn, snö eller hagel. Ett vanligt regn klassas som kraftigt då det faller 
mer än 4 mm/h, medan en regnskur (10-20 min) är kraftig vid regnmängder över 
10 mm och klassas som skyfall vid total regnmängd om 50 mm eller 1 mm/min. 
Ett snöfall klassas som kraftigt om det faller mer än 4 cm per timme. 

Blixtnedslag Blixtar uppstår när skillnaden i spänning mellan ett åskmolns delar eller mellan 
åskmolnet och marken blir så stor att den omkringliggande luftens isolerande 
förmåga går förlorad (The National Severe Storms (NSSL) 2020a). 

Extremt höga 
temperaturer 

I tempererade klimat, exempelvis det svenska, varierar temperaturen över året, 
vilket ger förutsättningar för både extremt höga temperaturer, så kallad 
värmebölja, och extremt låga temperaturer, så kallade köldknäppar (SMHI 2020i). 
I begreppet extrema temperaturer tar vi även med temperaturer som avviker 
kraftigt från det normala, exempelvis minusgrader under sommarhalvåret. Extremt låga 

temperaturer 

 
1 Det finns även andra indelningar av naturhändelser. Exempelvis delar The International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies (IFRC) in dem i geofysiska, meteorologiska, hydrologiska, klimatologiska och 
biologiska fenomen (IFRC 2020). Forskningsprogrammet Integrated Research on Disaster Risk använder även de 
dessa grupper, men adderar även gruppen utomjordiska händelser (IRDR 2014). 
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Tabell 2, fortsättning: Indelning av naturhändelser baserat på Gill och Malamud (2014) och CRED (2020). 

Atmosfäriska Isstorm Extrema fall av ackumulering av is från fuktig luft eller regn vilket kan leda till 
nedfallna träd eller förstörda kraftledningar. En mildare form av fenomenet är 
underkylt regn, eller så kallad svartis (National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) 2020c) 

Hydrologiska Översvämning Vatten täcker ytor utanför normala gränser för hav, sjö och vattendrag, antingen 
på grund av förhöjda vattennivåer eller kraftig nederbörd (MSB 2020c). 
Vattennivåer påverkas i sin tur av nederbörd, snösmältning, reglering, lågtryck 
och vind. 

Torka Torka uppstår i perioder med lite nederbörd och hög avdunstning då vattendrag, 
sjöar och mark inte fylls på med vatten som normalt samtidigt som växtligheten 
suger åt sig det vatten som finns tillgängligt (SMHI 2018).  

Skred, ras och 
sättningar 

Hydrologiska jordrörelser som uppstår då vattennivåer i och ovan marken kraftigt 
förhöjs eller varierar (MSB 2019). I begreppet ingår följande hydrologiska 
händelser: jordskred; ras av jord, grus och sand; sättningar; slukhål; bergras; och 
slamströmmar. 

Laviner Ras av snö utför en sluttning. Enligt WSL Institute for Snow and Avalanche 
Research (2020) finns det fem typer av laviner: flak-, lössnö-, glid-, puder- och 
blötsnölavin. Flaklaviner klassas som den farligaste av dessa typer. 

Biofysiska Skogs- och 
markbränder 

Bränder i alla typer av marker, så som skog, gräs, myr och hed. Varierar stort i 
antal och storlek beroende på väderförhållanden och markfuktighet (Skogssverige 
2019), och brandrisken ökar ju torrare det är i skog och mark (MSB 2020d). 

Biologiska Sjukdomar Orsakas av exempelvis bakterier, virus, parasiter och svamp, och leder årligen till 
miljontals dödsfall. Sprids via mat, vatten, insekter och andra människor, och 
spridningen kan påverkas av olika miljöfaktorer (Baylor College of Medicine 2020). 

Skadedjursangrepp Populationen eller påverkan från skadedjur når ohållbara nivåer i ett geografiskt 
område (University of California Agriculture & Natural Resources (UCANR) 2020a). 
Exempel är smittbärande insekter och djur som skadar livsmedel, jord- och 
skogsbruk (UCANR 2020b). 

Kosmiska Meteoriter Stenar från rymden som fallit ner på jorden (Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU) 2020a), och är de tillräckligt stora kan de utgöra ett hot. Det finns idag inga 
kända himlakroppar som utgör ett hot mot jorden (Rymdstyrelsen 2018). 

Geomagnetisk 
storm 

Laddade partiklar från solstormar går igenom jordskorpan och slår där ut alla 
elektriskt ledande material som är jordade i området (MSB 2020a). Detta kan 
utgöra ett hot mot samhället då det kan slå ut elektriska system som samhället är 
beroende av. 

 

Enligt Gill och Malamud (2014) kan naturhändelser vara multipla, genom att interagera med 
varandra och skapa kaskader eller nätverk av olika förlopp på fyra olika sätt.  

Det första är att en primär händelse direkt utlöser en eller flera sekundära händelser. Den 
sekundära händelsen kan vara av samma typ som den primära eller av en helt annan typ. De 
sekundära händelserna skulle i sin tur kunna utlösa ytterligare naturhändelser, vilket skapar 
en kaskad eller nätverk av olika interaktioner.  

Det andra är där en primär händelse ökar sannolikheten för en eller flera sekundära 
händelser. Detta genom att den primära händelsen leder till en förändrad miljö där 
sannolikheten för vissa sekundära händelser ökar.  

Det tredje handlar i stället om primära händelser som minskar sannolikheten för att vissa 
sekundära händelser ska ske, även detta på grund av förändrade miljöparametrar.  

Det fjärde sättet handlar om naturhändelser som sker nära i tid och rum, exempelvis flera 
skogsbränder i samma region. En sådan situation kan appliceras på en interaktion av det 
första slaget, det vill säga en utlösande interaktion, eller att de två samtida händelserna är 
helt oberoende av varandra. Oavsett kan konsekvenserna av denna typ av interaktion bli 
värre än summan av naturhändelsernas respektive konsekvenser, då de ska hanteras inom 
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samma geografiska område och av samma responssystem. I rapporten redogörs nedan för 
kunskapsläget rörande vilka naturolyckor som interagerar med andra. 

3.1. Interaktioner mellan naturhändelser 
I den följande sammanställningen av litteraturen har hänsyn tagits främst till de två första 
typerna av interaktioner, de utlösande och de sannolikhetshöjande, men även den fjärde 
typen, tid- och rumsnära, kan appliceras på många av de interaktioner som redogörs. Den 
tredje typen av interaktion, den sannolikhetssänkande, är inte inkluderad i litteraturstudien 
eftersom den typen inte leder till någon ökad belastning på de aktörer som ska hantera 
multipla naturhändelser. 

3.1.1 Jordbävningars potentiella interaktioner  
Kunskapssammanställningen visar att en jordbävning kan interagera och leda till: fler 
jordbävningar, tsunamis, geofysiska jordrörelser, vulkanutbrott, översvämning, laviner och 
sjukdomar. 

Fler jordbävningar: När en jordbävning sker är det vanligt med en eller flera efterföljande 
mindre jordbävningar, så kallade efterskalv, som är en effekt av den utlösande första 
jordbävningen och skapar efterskalvssekvenser (Ochoa Chavez & Doser 2020). I vissa fall kan 
efterskalven vara så kraftiga att nya efterskalvsekvenser skapas som en konsekvens (Chen, 
Liu & Jian 2019). Ett huvudskalv (d.v.s. den kraftigaste jordbävningen i en sekvens) kan även 
föregås av en eller flera mindre jordbävningar, så kallade förskalv (Asano et al. 2011). 

Tsunamis: När en jordbävning sker på eller i nära anslutning till havsbotten kan tsunamis 
skapas då tryckvågen tränger undan vattnet på sin väg genom havet (National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) 2020a), likt tsunamin i Japan 2011 (Koshimura, Hayashi 
& Gokon 2014) och i Kalifornien 2010 (Wilson, Dengler, Legg & Miller 2010). 

Geofysiska jordrörelser: Vid en jordbävning kan jordskred utlösas som en effekt av kraftiga 
markvibrationer, framförallt i sluttande terräng. Risken för jordskred beror bland annat på 
sluttningens vinkel, jordartsegenskaper, bergartegenskaper (litologi) (Shen, Xu & Liu 2016), 
krökning och skikt (Xu 2013). Även bergras är vanliga vid jordbävningar och utlöses vanligtvis 
vid lägre magnituder än mer komplexa jordskred (Rodríguez, Bommer & Chandler 1999). 

Vulkanutbrott: Enligt Hill-Butler, Blackett, Wright och Trodd (2020) kan aktiviteten i vulkaner 
förändras en tid efter kraftiga jordbävningar, för att sedan gå tillbaka till normal aktivitet. En 
jordbävning kan även väcka sovande vulkaner, och därmed öka antalet aktiva vulkaner på 
global nivå. Både närliggande och mer distanserade vulkaner kan få ökad aktivitet eller 
utbrott av en jordbävning, genom statisk respektive dynamisk stress som stör och rubbar 
magmakropparna (Watt, Pyle & Mather 2009). 

Översvämning: Vid kraftiga jordbävningar kan förflyttningar och rubbningar i marken (ras 
och skred) orsaka flödesförändringar i vattendrag (Holbrook, Autin, Rittenour, Marshak & 
Goble 2006), vilket i sin tur kan orsaka en översvämning. Jord, stenar och liknande som rasat 
under skalvet kan fördämma vattendrag, vilket kan leda till översvämningar ovan 
vattendraget. När fördämningen väl släpper kan det leda till störtfloder längre ner i 
vattendraget (Fan et al. 2019). 

Laviner: Podolskiy, Nishimura, Abe och Chernous (2010a) har gjort en inventering av 
dokumenterade, rapporterade och bevittnade laviner efter eller i samband med 
jordbävningar. De finner 22 fall globalt där den sannolika utlösaren av en eller flera laviner 
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var en jordbävning. Samma forskargrupp gör i Podolskiy, Nishimura, Abe och Chernous 
(2010b) en experimentell studie för interaktionen mellan jordbävningar och laviner. De 
finner att markvibrationer kan innebära en unik ”spännstress” som försvagar 
skjuvhållfastheten hos det svaga skiktet av snötäcket och skapar unika brott i snötäcket. 

Sjukdomar: Enligt Aghababian och Teuscher (1991) kan en jordbävning, likt den i Colombia 
1983, leda till ökad risk och spridning av infektionssjukdomar. Detta på grund av trängre 
bostadsförhållanden för evakuerade, kontaminerad vattenförsörjning, sämre sjukvård, och 
begränsade transporter av mat och mediciner på grund av förstörd infrastruktur. Ett 
exempel är en jordbävning i Pakistan 2005, där WHO (2006) rapporterar om flera fall av akut 
diarré och akuta luftvägsinfektioner bland befolkningen i de drabbade områdena. 

3.1.2 Tsunamis potentiella interaktioner  
En tsunami kan, enligt tidigare forskning, interagera med och leda till: vulkanutbrott, 
översvämning, skred, ras och sättningar, sjukdomar och skadedjursangrepp. 

Vulkanutbrott: När magma från en vulkan interagerar med externt vatten (yt- eller 
grundvatten) kan explosioner uppstå, så kallade phraetomagmatiska vulkanutbrott (Lorenz 
1987). Efter en tsunami skulle en tillfällig ansamling vatten kunna skapas, och om detta sker i 
anslutning till magmakanaler kan det leda till phraetomagmatisk aktivitet. 

Översvämning: När en tsunami drar in över land kan den stora vattenmängden leda till 
översvämning i låglänta områden där vattnet ej kan dra undan ut mot havet igen. Detta 
skedde i Japan 2011 (Structural Engineers Association 2011), samt i Indonesien 2018 
(Borrero et al. 2020). 

Skred, ras och sättningar: När en tsunami närmar sig en sluttande kustlinje kommer en 
dramatisk sänkning av vattennivån ske och därmed kraften från vattnet som håller 
jordmassorna på plats. När denna motståndskraft snabbt försvinner hinner inte jorden 
dräneras och sluttningen kan därför skreda på grund av jordmassornas tyngd (Wright & 
Rathje 2003). När en tsunami slår emot land kan det leda till ras vid kustlinjen, och när 
vattnet vänder tillbaka kan det dra med sig sediment och skapa slamströmmar (Shanmugam 
2006). Enligt Ryabchuk et al. (2011) beror graden av erosion på vilken typ av sand och jord 
som finns vid kusten och i havet. 

Sjukdomar: Enligt Centers for Disease Control and Prevention (2013) kan en tsunami utgöra 
en hälsorisk för människor genom kontaminerat vatten, begränsad tillgång på mat, ökad 
exponering mot insekter på grund av minskat skydd, och begränsad vård för skador. I Aceh-
provinsen, Sumatra, var den vanligaste orsaken till sjukdom efter tsunamin 2004 diarré, 
feber och sårinfektioner (Brennan & Rimba 2005). Potera (2005) rapporterar om en mer 
sällsynt sjukdom lik lunginflammation kallad tsunami-lunga efter tsunamin 2004. 

Skadedjursangrepp: Vid tsunamin i Japan 2011 sköljdes stora mängder fisk från en 
fiskehamn och ett frysningslager ut i det drabbade området, och blev en uppfödningsplats 
för olika typer av flugor som invaderade bostadsområden (Tubaru et al. 2014). En tid efter 
utbrottet av flugor orsakade fisken även problem med råttor i området. 

3.1.3 Geofysiska jordrörelsers och hydrologiska skred, ras och sättningars 
potentiella interaktioner  
Geofysiska och hydrologiska jordskred, ras och sättningar kan, enligt tidigare forskning, 
interagera med och leda till: tsunami, vulkanutbrott, fler jordrörelser, översvämning och 
sjukdomar. 
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Tsunami: Om ett jordskred utlöses i en sluttning i anslutning till ett hav eller sjö, kan sten- 
och jordmassor falla ner i havet och bilda en tsunami (Roberts et al. 2013). Vid ett jordskred i 
Alaska 1958 genererades en tsunami som totalförstörde skog 524 m över vattenytan (Fritz, 
Mohammed & Yoo 2009). 

Jordrörelser: Bhandari (1995) beskriver så kallade ”flervåningsskred” (eng. ”multi-storeyed 
landslides”), där ett första jordskred påverkar och startar ett annat jordskred. Den 
omkringliggande marken kan bli instabil där ett jordskred precis skett, vilket kan utlösa 
ytterligare jordskred. Chen et al. (2017) har tittat på liknande interaktioner mellan 
slamströmmar, vilka kan ske samtidigt och strömma ihop till en större slamström eller ske 
successivt men med samma geografiska slutpunkt. Ett jordskred kan även utlösa nya 
jordskred på sin väg ned för en sluttning (Bhandari 1995; Chen et al. 2017; Ouyang et al. 
2019). Zhang och Wang (2007) har studerat jordskred utlösta i samband med jordbävningen 
Haiyuan, Kina. De kom fram till att jordtypen, lössjord, i marken där jordskreden skedde var 
en viktig faktor, då dess egenskaper gör den mer instabil vilket leder till sättningar och 
kollapser vilket sedan kan utvecklas till jordskred. Mugagga et al. (2019) kommer fram till en 
liknande slutsats i deras studie över jordskred på sluttningar vid Mount Elgons, Uganda. Där 
är jorden rik på lera, därmed mer expansiv, vilket kan leda till ökat tryck på grund av 
jordhävningar som kan utlösa jordskred. 

Vulkanutbrott: Enligt Lipman, Rhodes och Dalrymple (1990) har aktiviteten i vulkanen 
Mauna Loa förändrats i samband med flera jordskred som skett vid vulkanen. Detta då 
jordskredet förändrat och täppt igen vulkankanaler, vilket ökat trycket och skapat nya 
sprickor och kanaler. 

Översvämning: Om jordmassor från ett jordskred skapar fördämningar i ett vattendrag kan 
det leda till översvämningar högre upp i vattendraget, vilket skedde i Taiwan efter en 
jordbävning 1999 (Risk Management Solutions 2000). Feng (2012) och Gupta och Sah (2008) 
har studerat störtfloder, i Taiwan 2009 respektive Indien 2000 och 2005, som startat då 
jordskredsgenererade fördämningar brustit på grund av vattentrycket och orsakat stora 
skador längre ner i vattendraget. Segalini och Giani (2003) har studerat och modellerat 
stenras i Grossgufer-massivet, Schweiz, där ett antal ras har fördämt floden Vispa och lett till 
översvämning i den närliggande byn Randa. De beskriver även ett tillfälle då en fördämning 
utgjort ett hydrologiskt hot för hela dalen nedanför. 

Sjukdomar: När ett stort antal människor måste evakueras i samband med ett jordskred och 
flyttas ihop i tillfälliga och trånga inrättningar innebär det en större risk för spridning av 
smittsamma sjukdomar (Watson et al. 2007). 

3.1.4 Vulkanutbrotts potentiella interaktioner 
Kunskapssammanställningen visar att ett vulkanutbrott kan interagera och leda till: 
jordbävning, tsunami, geofysiska jordrörelser, blixtnedslag, översvämning, extremt höga 
temperaturer, skogs- och markbränder samt sjukdomar. 

Jordbävning: Så kallade vulkantektoniska jordbävningar uppstår då delar av jordskorpan 
kollapsar vid tryckförändringar på grund av magmatisk aktivitet (Lahr et al. 1994). Neal et al. 
(2019) föreslår att en jordbävning i samband med ett utbrott i vulkanen Kīlauea 2018 
startade på grund av intrång av magma i en redan existerande spricka i berggrunden. 
Jordskalv uppstår då magman stelnar i sprickan och trycket ökar. 
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Tsunami: Enligt International Tsunami Information Center (2020) kan en tsunami skapas på 
grund av explosioner vid ett utbrott av en undervattensvulkan, då en vulkan kollapsar ner i 
havet under ett utbrott, eller på grund av pyroklastiska flöden (ett moln av gas och 
vulkanrester som snabbt expanderar vid utbrott). Borrero et al. (2020) har kartlagt en 
tsunami i Indonesien som uppstod då en del av vulkanen Anak Krakatau kollapsade ner i 
havet. 

Geofysiska jordrörelser: Enligt Hürlimann, Garcia-Piera och Ledesma (2000) kan olika typer 
av vulkanisk aktivitet utlösa jordskred. Exempel på sådan aktivitet är kollaps av 
vulkankratern, intrång av magma i berggrunden, förhöjt magmatryck samt seismiska 
explosioner och chockvågor. Kraftiga vibrationer vid ett vulkanutbrott kan utlösa ras i 
sluttande terräng nära vulkanen. Det är även vanligt att delar av vulkanen kollapsar vid ett 
utbrott, vilket också kan klassas som ett ras (Barr et al. 2018). 

Blixtnedslag: Vid ett utbrott bildas askmoln. Då askmolnet, övriga luften och marken har 
olika spänning kan vulkaniska blixtar uppstå, vilket studeras i Hargie et al. (2019) och Thomas 
et al. (2007). Blixtar kan även uppstå inuti molnet på grund av interaktioner mellan olika 
partiklar (Thomas et al. 2007). 

Extremt höga temperaturer: Om jorden skulle utsättas för minst ett årligt kraftigt 
vulkanutbrott under minst 10 år, skulle den svaveldioxid som släpps ut konsumera 
atmosfärens oxideringsbudget. Därmed skulle resterande växthusgaser ackumuleras 
ytterligare och bidra än mer till den globala uppvärmningen (Ward 2009). Global 
uppvärmning leder med stor sannolikhet till mer frekventa värmeböljor (IPCC 2014). 

Översvämning: Om ett vulkanutbrott sker under eller i närheten av en glaciär kan 
värmestrålning och lavaströmmar leda till jökulhlaups (Gudmundsson, Sigmundsson & 
Björnsson 1997), vilket är en kraftig frigörelse av vatten från en glaciär. Det skulle även 
kunna skapa glaciärsjöar med risk för sättningar och kollapser av glaciären (Barr, Lynch, 
Mullen, Siena & Spagnolo 2018). Beroende på var detta vatten tar vägen kan en 
översvämning inträffa. 

Laviner: På grund av markvibrationer och tryckvågor vid ett utbrott kan laviner utlösas 
(Clynne 1999). Laviner av vulkanisk aska och stenar, lahars, kan uppstå under och efter ett 
utbrott (Vera & Palma 2016). Lahars bildas genom att aska och sten blandas med regnvatten 
eller smältvatten från is och snö som smält under utbrottet (Barr et al. 2018). 

Skogs- och markbränder: Glödande aska som sprutas ut vid ett vulkanutbrott kan utlösa en 
brand i skog och mark nära vulkanen (Turchi et al. 2020). 

Sjukdomar: När ett stort antal människor måste evakueras i samband med ett vulkanutbrott 
och flyttas ihop i tillfälliga och trånga inrättningar innebär det en större risk för spridning av 
smittsamma sjukdomar (Watson et al. 2007). 

3.1.5 Kraftiga vindars potentiella interaktioner  
Kunskapssammanställningen visar att kraftig vind kan interagera och leda till: jordbävning, 
meteotsunami, blixtnedslag, översvämning, skred, ras och sättningar, laviner, sjukdomar och 
skadedjursangrepp. 

Jordbävning: Liu, Linde och Sacks (2009) har studerat belastningsdata på tre platser i Japan 
samtidigt som en tyfon passerat området. Deras resultat visar att en förkastning har skett på 
samtliga platser i samband med passagen av tyfonen. Då stigningstiden och hastigheten på 
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förkastningen är betydligt lägre än för en vanlig jordbävning används begreppet ”slow 
earthquake”. Anledningen till fenomenet tros vara att tyfoner ökar lufttrycket på land, 
medan trycket på havsbotten hålls konstant, vilket ökar påfrestningen på förkastningen (Liu, 
Linde & Sacks 2009). 

Meteotsunami: När det atmosfäriska trycket snabbt förändras över ett hav, kan havsnivån 
påverkas lokalt genom atmosfäriskt forcerande. Enligt Monserrat, Vilibić och Rabinovich 
(2006) kan dessa atmosfäriska störningar i form av tryckvågor skapa höga havsvågor, så 
kallade meteotsunamis, genom att atmosfären pumpar in energi i redan existerande vågor. 
Detta är dock bara möjligt om det finns en resonanseffekt mellan den atmosfäriska 
störningen och havet, så som samma våglängd eller våghastighet. I en liknande studie av 
Horvath, Šepić och Prtenjak (2018) tas bevis fram som föreslår att en meteotsunami orsakats 
av lufttrycksstörningar då molnens tryckmönster i atmosfären överensstämt med vågor på 
havsytan, som då förstärkts. 

Blixtnedslag: Molnen som uppkommer i en storm innehåller ofta stora mängder energi med 
olika spänning, positiv och negativ. Även marken och omkringliggande atmosfär har 
spänning, och luften mellan moln och moln samt moln och marken har en isolerande effekt 
på de olika spänningarna. När de två motstående spänningarna blir så kraftiga att luftens 
isolerande effekt bryts ned, uppstår en elektrisk urladdning, en blixt, mellan dessa (The 
National Severe Storms Laboratory (NSSL) 2020a). Liu, Liu och Chen (2020) har kartlagt 
åskoväder i olika delar av världen för att försöka hitta gemensamma omständigheter som är 
fördelaktiga för ett stort antal blixtnedslag. Perez, Wicker och Orville (1997) har studerat 
samband mellan blixtnedslag och tornadobildande stormar och fann att en återkommande 
relation mellan blixthastighetstrenden och bildning av tornados. Snow, Snow och Kufa 
(2007) har gjort en liknande studie och hittar återkommande mönster, inom en tidsperiod på 
50 minuter före första tornadoformationen, för ökning av blixtnedslag, högre andel positiva 
blixtnedslag samt spatial koncentration av nedslag där tornadon sedan drar förbi. 

Översvämning: Vid kraftiga vindar kan vatten från havet tryckas in mot land och skapa så 
kallade stormsvallvågor, vilket är en abnorm höjning av havsnivån som kan orsaka 
översvämning längs en kustlinje (NOAA 2020b). Brakenridge et al. (2012) ser tillbaka på hur 
kartläggningen av tre tidigare stormsvallvågor gjordes, beskriver hur de kan förbättras samt 
presenterar framtidsutsikter för ett globalt övervakningssystem för stormsvallvågor. 

Skred, ras och sättningar: Kraftig vind kan leda till ras, framförallt vid kusten då vågor 
eroderar kustlinjen (Stewart 2011; Xiao, Li & Tang 2018; Japanese Geotechnical Society 
2006). Enligt Ryabchuk et al. (2011) beror graden av erosion på vilken typ av sand och jord 
som finns vid kusten och i havet. De kommer i sin studie över finska viken fram till att 
vindens påverkan på kusterosionen där är som störst vid höga havsnivåer och frånvaro av en 
stabil havsis. 

Laviner: Laternser och Pfister (1997) har gjort en omfattande litteraturstudie angående 
väderförhållanden som leder till hög risk för laviner. Där föreslås att många allvarliga laviner 
inträffat då vindar skapat kvasistationära nederbördsfronter som släppt stora mängder snö 
över Alperna. En modell presenterad av Chourot och Martin (2018) visar att lavinförekomst 
kan förväntas högre vid Presidential Range, USA, ju lägre medelvindhastigheten är. De 
påpekar dock att vind normalt ses som en utlösande faktor för laviner, vilket Gauthier et al. 
(2017) finner i deras studie vid norra Gaspésie, Canada. Där har vinden en direkt 
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lavinpåverkan på grund av snöackumulering samt att vinden skapar förhållanden som ökar 
risken för laviner vid ett framtida kraftigt snöfall. 

Sjukdomar: När ett stort antal människor måste evakueras i samband med kraftiga vindar 
och flyttas ihop i tillfälliga och trånga inrättningar innebär det en större risk för spridning av 
smittsamma sjukdomar (Watson et al. 2007, Pan American Health Organization (PAHO) 
1998). 

Skadedjursangrepp: Nedfallna träd orsakat av kraftig vind kan skapa förutsättningar för 
explosionsartade ökningar av olika insekter, så som vedborrande skalbaggar, snytbaggar och 
termiter (Everham & Brokaw 1995). 

3.1.6 Kraftig nederbörds potentiella interaktioner  
Kraftig nederbörd kan, enligt ett flertal studier, interagera med och leda till: vulkanutbrott, 
blixtnedslag, översvämning, skred, ras och sättningar, laviner samt sjukdomar. 

Vulkanutbrott: Kraftig nederbörd kan skapa ansamlingar av vatten i nära anslutning till 
vulkaners magmakanaler. Om magman kommer i kontakt med vattenansamlingen kan 
phraetomagmatiska explosioner uppstå (Lorenz 1987), vilket har observerats i vulkanen 
Merapi, Indonesien, efter kraftiga regn (Voight, Constantine, Siswowidjoyo & Torley 2000). 
Farquharson och Amelung (2020) visade att kraftiga regnmängder ökade portrycket i 
vulkanen Kīlauea år 2018, vilket tvingade in magma i bergssprickor med ett vulkanutbrott 
som följd. 

Blixtnedslag: Xie et al. (2014) har kartlagt blixtnedslag i en hagelproducerande storm i ett 
försök att hitta samband mellan dessa. De hittar olika mönster över blixtaktivitet som skulle 
kunna användas för att identifiera potentiellt hårt väder, så som kraftigt hagel. 

Översvämning: Diakakis et al. (2016) har gjort en fallstudie för en störtflod i Aten i samband 
med kraftigt regn. De kommer fram till sex olika faktorer vars kopplingar till uppkomst av 
översvämning är statistiskt signifikanta, där ackumulerad totalnederbörd och 
flödesackumuleringsfaktor är två av dem. Yao et al. (2016) har tagit fram gränsvärden för 
evakuerings- och förberedelseindikatorer i ett översvämningsutsatt område i Kina, där de 
använde faktorer så som koncentrationstid, nederbördsmönster och högsta momentana 
flöde i vattendragen. Kunkel (2003) har gjort en kartläggning över kraftig nederbörd i USA 
och beskrev att kraftiga snöfall har lett till översvämning när det efterföljande snötäcket 
smält. 

Skred, ras och sättningar: Kraftigt regn i samband med orkanen Mitch 1998 utlöste tusentals 
jordskred i sluttande och brant terräng i Guatemala (Bucknam et al. 2001). Det kraftiga 
regnet kom i slutet av den ordinarie regnperioden då marken redan var mättad på vatten, 
vilket utlöste både grunda och mer djupgående jordskred. Bhardwaj et al. (2019) kom fram 
till att sambandet mellan stora regnmängder och utlösande av jordskred även beror på ett 
antal förorsakande faktorer, så som markanvändning, litologi och avstånd till väg, för vilka de 
fann statistisk signifikans. Stewart (2011) presenterar ett fall från Guatemala där kraftigt 
regn från stormen Agatha 2010 genererade ett slukhål på 20 meter som ett trevåningshus 
rasade ner i. Xiao et al. (2018) kommer i en fallstudie från Florida fram till två viktiga faktorer 
vid uppkomsten av slukhål: kraftiga regn samt en hastig höjning av grundvattennivån i 
marken. I och runt floden Asuwa, Japan, har omfattande skador på marken, så som ras, 
skred och kollapser, kunnat kopplas till kraftiga regn (Emergency Survey Team of Japanese 
Geotechnical Society 2006). Även avsmältningen av snö påverkar grundvattennivån (Sveriges 
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meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 2020a), vilket också utgör en risk för 
slukhål. 

Laviner: Enligt Laternser och Pfister (1997) samt Chourot och Martin (2018) är kraftigt snöfall 
en av de viktigaste utlösande faktorerna för laviner. Även regn som faller i snöbelagda 
sluttningar, vilket kallas regn-på-snö, har visats sig vara en utlösande faktor för laviner i en 
studie av Gauthier et al. (2017). En typ av hagel, graupel, är ett nederbördslager som bildar 
”pellets” med begränsad bindning till övriga snölager. Detta bildar en lös sittande snöplatta 
som lättare leder till laviner (Haegeli, Atkins & Klassen 2010; LaChapelle 1967). 

Sjukdomar: När ett stort antal människor måste evakueras i samband med kraftig nederbörd 
och flyttas ihop i tillfälliga och trånga inrättningar innebär det en större risk för spridning av 
smittsamma sjukdomar (Watson et al. 2007). Enligt PAHO (1998) kan stora 
nederbördsmängder i samband med stormar leda till sjukdom genom kontaminerat 
dricksvatten och ökning av smittbärande insekter. Ett exempel är cyklonen Aila som 
orsakade kontamination av dricksvattnet i Sundarban, Indien, med ett stort antal fall av 
kolera som följd (Bhunia & Ghosh 2011). 

3.1.7 Blixtnedslags potentiella interaktioner 
Kunskapssammanställningen visar att blixtnedslag kan leda till skogs- och markbränder. 

Skogs- och markbränder: Blixtnedslag är den vanligaste naturliga utlösaren av bränder i skog 
och mark (Moris et al. 2020). Resultatet av Flannigan och Wottons (1990) skogsbrandsstudie 
i Ontario indikerar att blixtnedslag med negativ laddning antänder flest bränder. Müller och 
Vacik (2017) kommer dock fram till det motsatta och kan visa att positiva blixtnedslag har 
signifikant högre sannolikhet att antända en skogsbrand, vilket också är den mer populära 
uppfattningen (Flannigan & Wotton 1990). Moris et al. (2020) har studerat olika metoder för 
analys av blixtnedslag som orsakar brand, och beroende på metod resulterade analysen i 
olika kandidater av blixtnedslag som orsak till bränder. De kommer i slutändan fram till 
samma slutsats som Müller och Vacik (2017), nämligen att andelen positiva laddningar som 
antänder bränder är signifikant högre än andelen negativa. 

3.1.8 Extremt höga temperaturers potentiella interaktioner 
Kunskapssammanställningen visar att extremt höga temperaturer kan leda till: jordbävning, 
vulkanutbrott, kraftig vind och nederbörd, översvämning, torka, skred, ras och sättningar, 
laviner, skogs- och markbränder, sjukdomar samt skadedjursangrepp.  

Jordbävning: När glaciärer smälter på grund av höga temperaturer minskar dess massa, 
vilket enligt Sauber och Molnia (2004) orsakar rubbningar i jordskorpan. De fann även att 
dessa rubbningar orsakat en ökning av antalet jordbävningar med magnituder högre än 2,5. 
Moore et al. (2013) har utfört mätningar vid glaciärsmältningar i Norge och funnit att hastiga 
flöden av smältvatten från glaciärens yta till glaciärbädden ökade den seismiska aktiviteten 
på grund av sprickbildning. 

Vulkanutbrott: MacLennan et al. (2002) har studerat basalt- och picritprover från två 
vulkansystem på Island och fann att vulkanaktiviteten varit högre vid tider precis efter 
avsmältning av en glaciär, vilket kan förklaras med en ökad smältning i jordmanteln på grund 
av istäckets avsmältning. Även Tuffen (2010) tar upp hög vulkanisk aktivitet i samband med 
tidigare avsmältning av glaciärer i sin genomgång av bevis för framtida ökning av 
vulkanutbrott till följd av klimatförändringar. Roberti et al. (2018) kommer i sin studie av 
Mount Meager fram till att förändringar i glaciärtäcket kan påverka magmatiska processer 
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genom en händelsekedja innehållande djup erosion, brantning, avsmältning, massrörelser, 
och tryckavlastning. 

Kraftig vind och nederbörd: Höga temperaturer leder till högre evaporation från hav och 
land, vilket omvandlas till regn i luften. Stora skillnader i temperatur kan också leda till 
kraftigare luftströmmar. Detta tillsammans leder till kraftigare vind och nederbörd via 
orkaner och cykloner (Trenberth & Shea 2006; Trenberth 2011). 

Översvämning: Bell och Halpert (1998) rapporterade om översvämningar i North Dakota, 
USA, 1997. Översvämningarna kunde kopplas till de kraftiga snömängder som fallit under 
vintern och skapat ett djupt snötäcke, som på grund av onormalt hastig avsmältning och 
dagliga temperaturförändringar i mars och april, skapade kraftigt förhöjda flöden i floden 
Red River (Todhunter 2001). 

Torka: Höga temperaturer leder till ökad evaporation (avdunstning) från marken, vilket kan 
innebära en intensiv och långvarig torka (Trenberth 2011). Graden av torka beror på i vilken 
utsträckning nederbörd blir tillgänglig för återställning av vattennivåerna i marken (Estrela et 
al. 2001). 

Skred, ras och sättningar: Cardinali et al. (2000) har studerat ett fall från Italien, där ett 
kraftigt snöfall följdes av en kraftig temperaturhöjning och därmed hastig snöavsmältning. 
De stora mängderna smältvatten utlöste i sin tur tusentals jordskred i området, från 
grundare jordglidningar till djupgående, komplexa och sammansatta jordskred med över en 
halv miljon m3 material. Nishii et al. (2012) har analyserat och rekonstruerat ett bergskred i 
Japan 2004, och kom fram till att en av de utlösande faktorerna var infiltration av 
smältvatten i marken under hastig snösmältning. Även på Island har återkommande fall av 
slamströmmar uppstått på grund av hastig snösmältning, vilket Decaulne et al. (2005) menar 
är ett resultat av dels geomorfiska förhållanden, dels det föränderliga vädret i polarområdet 
som möjliggör hastig snösmältning. 

Laviner: Baggi och Schweizer (2008) har studerat knappt 800 ”våta” laviner i Schweiz under 
en 20-årsperiod, och fann att uppkomst av både lössnölaviner och blocklaviner beror på 
snötäckesegenskaper som uppkommer vid höga temperaturer. Även Milian (2019) fann att 
de flesta laviner i södra Karpaterna utlöses på grund av höga temperaturer eller plötsliga 
temperaturväxlingar. 

Skogs- och markbränder: Geotimes (2007) rapporterar om en tidigare start på 
brandsäsongen i västra USA, orsakat av ovanligt höga temperaturer med torka som följd. 
Mueller et al. (2020) har studerat skogsbränder i Arizona och New Mexico, USA, och fann att 
högre temperaturer tillsammans med större underskott i ångtryck och minskad nederbörd, 
kunde associeras med ökningen i eldutsatt area. 

Sjukdomar: Chretien et al. (2007) har studerat ett utbrott av chikungunya-feber i Kenya 
under 2004, och fann att utbrottet föregicks av ovanligt höga temperaturer och torka, vilket 
tros ha underlättat uppfödning av smittbärande insekter. Ett ovanligt utbrott av influensa A 
skedde i Lousiana 1993, där en bidragande faktor tros vara trängsel inomhus, i torr och 
luftkonditionerad luft, på grund av extremt höga temperaturer utomhus (Kohn et al. 1995). 

Skadedjursangrepp: Enligt Dobbertin et al. (2007) har högre temperaturer skapat 
förutsättningar för en populationsökning av barkborrar i Schweiz, vilka bidrog till ökad 
träddödlighet efter en torr sommar då träden blev försvagade. Aspaly et al. (2007) har 
studerat reproduktionstakten hos olika skadliga livsmedelskvalster vid olika temperaturer 
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och fann att den ökade med temperaturen upp till 25°C. Detta innebär att vissa platser kan 
få ökade problem med kvalster då temperaturen ökar till följd av klimatförändringar. 

3.1.9 Extremt låga temperaturers potentiella interaktioner 
Extremt låga temperaturer kan, enligt tidigare forskning, interagera med och leda till: kraftig 
nederbörd, isstorm och underkylt regn samt torka. 

Kraftig nederbörd: Hagel formas när regndroppar dras in i extremt kalla områden eller skikt i 
atmosfären på grund av uppvindar typiskt för åskoväder (NSSL 2020b). BBC (2008) 
rapporterade om en kraftig hagelstorm i Storbritannien under 2008 med översvämningar 
som följd. En av de viktigaste faktorerna för att nederbörd ska falla som snö eller is är att 
temperaturen i luften är under fryspunkten (University Corporation for Atmospheric 
Research 2019). Därmed kommer eventuellt kraftig nederbörd vid extremt låga 
temperaturer, givet att dessa är under fryspunkten, falla som snö eller is. 

Isstorm: Effekterna av en isstorm förvärras om den följs av låga temperaturer då lagren av is 
inte smälter bort. Det tar då längre tid att få bort isen, vilket kan skapa större problem med 
kortslutningsbränder och hypotermi (Call 2010). Även värre skador på träd kan väntas då de 
blir påverkade av isen under längre tid (Irland 2000). 

Torka: Extremt låga temperaturer leder till att nederbörd faller som snö istället för regn. Om 
den låga temperaturen håller i sig blir avsmältningen av snön låg, vilket på sikt kan leda till 
onormalt låga grundvattennivåer (torka), eftersom dessa inte återhämtar sig med hjälp av 
smältvatten (Van Loon & Van Lanen 2012). 

3.1.10 En isstorms potentiella interaktioner 
Kunskapssammanställningen visar att isstorm kan leda till: skogs- och markbränder samt 
skadedjursangrepp. 

Skogs- och markbränder: Vid en isstorm kan träd skadas i olika grader beroende på 
stormens omfattning: från enstaka skadade grenar, till hela träd som bryts av (Dale et al. 
2001). Dessa typer av skador kan öka risken för bränder i ett begränsat område (Irland 2000) 
då tillgången på torrt bränsle blir större om inte tillräckligt underhåll av skogen görs. 

Skadedjursangrepp: Enligt de Groot, Ogris och Kobler (2018) ledde en isstorm i Slovenien till 
ett utbrott av barkborre. Isstormen skadade ett stort antal träd vilket både drog till sig 
barkborren och skapade en god fortplantningsmiljö för ytterligare ökning av populationen. 
Enligt de Groot, Diaci och Ogris (2019) skulle denna typ av utbrott kunna undvikas med en 
blandad sammansättning av trädarter och god skogsskötsel efter en naturlig störning, så som 
en isstorm.  

3.1.11 Översvämningars potentiella interaktioner 
Översvämning kan, enligt tidigare forskning, interagera med och leda till: vulkanutbrott, 
skred, ras och sättningar, sjukdomar och skadedjursangrepp. 

Vulkanutbrott: Om kraftig nederbörd leder till översvämning i en vulkankrater och sipprar in 
i vulkaniska magmakanaler kan det utlösa vulkanisk aktivitet och i värsta fall ett utbrott på 
grund av ökat portryck (Farquharson & Amelung 2020). 

Skred, ras och sättningar: Chen et al. (2008) beskriver så kallade störtflodsframkallade 
slamströmmar, vilka skapas genom att stora mängder vatten river med sig sand och jord från 
flodbädden och kan innehålla 70–80 % fast material. Al-Harthi och Bankher (1999) har 
studerat ett för tiden nytt fenomen i Saudiarabien, där sättningar skapats på grund av låga 
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grundvattennivåer följt av en översvämning. Luu et al. (2019) har studerat och skapat 
modeller över uppkomsten av slukhål i samband med kraftig infiltration av vatten i marken 
efter en översvämning. De beskriver två typer av slukhål: ”dropout-slukhål”, där jorden 
eroderas underifrån på grund av grundvattenkanaler; och sättningsslukhål, där jorden 
sjunker då underliggande material sköljs bort av grundvatten. 

Sjukdomar: Vid en översvämning kan ett stort antal människor behöva evakueras, vilket ökar 
risken för smittspridning på grund av trängsel på evakueringscenter. Stående vatten på 
grund av kraftig nederbörd eller avrinning kan även skapa nya uppfödningsplatser för 
smittbärande insekter, vilket ytterligare ökar risken för sjukdomar bland människor (Watson 
et al. 2007). Exempelvis har avloppskontaminerade vattenkällor sannolikt orsakat utbrott av 
diarré i Bangladesh (Qadri et al. 2005) och Indonesien (Katsumata et al. 1998). I 
Moçambique har utbrott av malaria inträffat efter översvämningar 2000, sannolikt på grund 
av en populationsökning av malariabärande myggor och att människor tvingats bo trångt då 
byggnader förstörts (Kondo et al. 2002). 

Skadedjursangrepp: Adekunle, Adegboye och Rahman (2019) har tagit fram en modell som 
visar att en översvämning sannolikt ökar populationen av smittbärande insekter, något som 
även Watson et al. (2007) beskriver. Fler smittbärande insekter leder till ökad risk för 
spridning av sjukdomar. 

3.1.12 En torkas potentiella interaktioner 
Kunskapssammanställningen visar att torka kan leda till: skred, ras och sättningar, skogs- och 
markbränder, sjukdomar och skadedjursangrepp. 

Skred, ras och sättningar: Under en torka sänks grundvattennivån i marken och öppningar i 
berggrunden blir torrlagda. När väl ett regn faller och rinner ned i dessa öppningar, sköljer 
det även med sig material från jordlagret ovanför, vilket skapar slukhål (Newton 1984). 
Linares et al. (2017) har studerat och analyserat data över sättningar i from av slukhål i 
Spanien. De fann att dessa data har en bra korrelation med perioder av torka i samma 
område, vilket föreslår att uppkomsten av slukhål ökar i samband med torka. 

Skogs- och markbränder: Torka gör skog och mark mindre motståndskraftig mot bränder, då 
fuktnivån i vegetationen och marken är lägre än normalt. Detta leder även till högre risk för 
snabb spridning av en mark- eller skogsbrand (Turco, Levin, Tessler & Saaroni 2017). 

Sjukdomar: Chretien et al. (2007) har studerat ett utbrott av chikungunya-feber i Kenya 
under 2004, och fann att utbrottet föregicks av ovanligt höga temperaturer och torka, vilket 
tros ha varit gynnsamt för tillväxten av smittbärande insekter. Shaman, Day och Stieglitz 
(2002) har studerat utbrott av encefalitvirus i Florida mellan 1986 och 1991, och föreslår att 
detta delvis berodde på perioder av torka. När torkan sänker vattennivåer i vattendrag 
samlas smittbärande insekter och fåglar på en mindre yta, vilket underlättar spridning och 
förstärkning av viruset, som till slut överförs till människor. 

Skadedjursangrepp: I ett område i Schweiz, enligt Dobbertin et al. (2007), var antalet fall av 
träd koloniserade med skadliga skalbaggar dubbelt så många efter en torr sommar jämfört 
med en blöt sommar. Lecoq och Sukirno (1999) finner i sin studie att ett utbrott av 
gräshoppor i Indonesien 1997-1998 troligtvis berodde på att 1997 var ett ovanligt torrt år 
med mindre nederbörd, vilket skapade bättre förutsättningar för den typen av gräshoppor 
att föröka sig. 
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3.1.13 Laviners potentiella interaktioner 
Kunskapssammanställningen visar att laviner kan leda till: vulkanutbrott, översvämning och 
flera laviner. 

Vulkanutbrott: Om en lavin leder till att vatten sippar ner i en vulkans magmakanaler kan 
det utlösa vulkanisk aktivitet och i värsta fall ett utbrott. En lavin från en vulkan förändrar 
även trycket omkring vulkanen vilket också kan påverka aktiviteten (Gill & Malamud 2014). 

Översvämning: Butler (1989) beskriver flera fall i Montana, USA, där snölaviner skapat 
instabila fördämningar i vattendrag. När fördämningarna efter en tid bryts kan det skapa 
kraftiga utbrottsflöden i vattendraget och orsaka översvämning. En annan typ av lavin är 
glaciärlaviner som kan ske på grund av avsmältning. Enligt Jia et al. (2019) kan glaciärlaviner 
vara utgångspunkten för kedjeeffekter i bergsmiljö som i slutändan skapar fördämningar i 
vattendrag, vilka sedan bryts med risk för efterföljande översvämningar. 

Flera laviner: Med en lavin kan stora snömängder förflyttas till och förändra snömängd och 
tryck på en annan plats. Det skulle kunna utlösa en ny lavin på grund av de förändrade 
förhållandena (Gill & Malamud 2014). 

3.1.14 Skogs- och markbränders potentiella interaktioner 
Skogs- och markbränder kan, enligt tidigare forskning, interagera med och leda till: 
blixtnedslag, extremt höga temperaturer, översvämning samt skred, ras och sättningar.  

Blixtnedslag: Dowdy, Fromm och McCarthy (2017) har studerat sex brandområden under 
”Black Saturday”-bränderna i Australien 2009. De fann att i tre av dessa områden 
utvecklades så kallade pyrocumulonimbusstormar som genererade flera hundra 
blixtnedslag, som potentiellt kan starta nya bränder. 

Extremt höga temperaturer: Vid kraftiga och utbredda bränder i boreala skogar kan stora 
mängder koldioxid frigöras till atmosfären på kort sikt (1-6 år) (Goulden et al. 2010), vilket 
ökar växthuseffekten (Gill & Malamud 2014). Växthuseffekten bidrar i sin tur till global 
uppvärmning som med stor sannolikhet leder till fler värmeböljor (IPCC 2014). På längre sikt 
(15-74 år) återhämtar sig skogen och tar upp mer koldioxid än vad som släpps ut (Goulden et 
al. 2010) 

Översvämning: Moody och Martin (2001) har studerat ett brandutsatt område i Colorado, 
USA, med hänsyn taget till antalet fall av översvämning i området under fyra år efter 
branden. De fann att den högsta avrinningen från området var 10 gånger högre än vid 
normala förhållanden med samma nederbörd och att det tog ungefär 4 år för den 
brandutsatta marken att återgå till normal avrinning. Även Papathanasiou, Makropoulos och 
Mimiko (2015) beskriver att avrinning och toppflöde ökar samtidigt som tiden till toppflöde 
minskar i ett brandutsatt område jämfört med ett icke brandutsatt område. 

Skred, ras och sättningar: Vid en skogsbrand konsumeras stora mängder av de organiska 
material som förbättrar vattenupptagningen i marken och binder ihop jordmassor. En brand 
torkar även ut jorden och kan göra den vattenrepellerande, vilket försämrar möjligheten för 
infiltration och ökar ytavrinningen. Vid en kraftig ytavrinning på brandutsatt mark drar 
vattnet med sig stora mängder sediment vilket kan utvecklas till en slamström (Cannon et al. 
2004) och öka risken för erodering, främst i sluttande terräng (USGS 2017). En sådan 
slamström inträffade i Western Cascades, Oregon, 2018 då ett regn inträffade i ett område 
som utsatts för brand ett år tidigare. Då regnets nederbördshastighet var högre än markens 
upptagningsförmåga, drog den resterande vattenmängden med sig sediment och 
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jordmaterial i en slamström som färdades mer än 1,5 kilometer ner för en sluttning (Wall et 
al. 2020). 

3.1.15 Skadedjursangrepps potentiella interaktioner 
Kunskapssammanställningen visar att skadedjursangrepp kan leda till sjukdomar. 

Sjukdomar: Enligt WHO (2020) står sjukdom från smittbärande insekter för mer än 17 % av 
det totala antalet infektionssjukdomar i världen, och leder årligen till över 700 000 dödsfall. 
Exempel på sådana typer av sjukdomar är malaria och dengue, som överförs via myggor, och 
”tick-borne encephalitis” eller TBE, som överförs via fästingar. Ju fler smittbärande insekter 
som finns i ett område, ju större blir dess bärande kapacitet (Adekunle, Adegboye & Rahman 
2019), och därmed ökar risken för överföring av patogener, exempelvis virus eller parasiter, 
från djur eller människa till andra människor. 

3.1.16 Meteoriters potentiella interaktioner 
Kunskapssammanställningen visar att meteoriter kan leda till: jordbävning, tsunami, 
vulkanutbrott, extremt höga och låga temperaturer samt skogs- och markbränder. 

Jordbävning: När en meteorit träffar jorden omvandlas den kinetiska energin från 
meteoriten till seismisk vågenergi, vilket innebär en jordbävning (Toon et al. 1997). Högre 
energi i meteoriten leder till högre magnitud och större påverkad area av jordbävningen. 

Tsunami: Bourgeois et al. (1988) har studerat ett sandlager precis under den så kallade Krita-
Tertiära gränsen i jordskorpan i ett område i Texas. De kommer fram till att sandlagret 
sannolikt uppkommit mycket hastigt till följd av en kraftig tsunami utlöst av ett 
meteoritnedslag, troligtvis Chicxulub-meteoriten. Ward och Asphaug (2000) har undersökt 
generering, utbredning och sannolikhet för tsunamis orsakat av medelstora (mindre än ett 
fåtal hundra meter i diameter) meteoriters nedslag i havet. De finner att sannolikheten att 
en tsunami med en höjd på 2, 5, eller 10 meter inträffar är 1/14, 1/35, respektive 1/345 
inom de kommande 1000 åren, där samtliga har en räckvidd på 6000 km. 

Vulkanutbrott: Ett kraftigt meteoritnedslag kan orsaka störningar i litosfären, såsom 
tryckförändringar och rörelse av tektoniska plattor, vilket kan leda till vulkanutbrott (Gill & 
Malamud 2014). 

Extremt höga temperaturer: När en stor meteorit, likt Chicxulub-meteoriten, slår ned på 
jorden slungas extremt hett material från nedslaget ut i atmosfären, vilken då hastigt hettas 
upp (Kring & Durda 2002). 

Extremt låga temperaturer: Covey et al. (1994) har gjort en modellsimulering av ett 
meteoritnedslag likt Chicxulub. Simuleringen visade att ett sådant nedslag skulle kunna leda 
till nedkylning av jorden på grund av att den stora mängd atmosfäriskt damm som uppstår 
vid nedslaget skulle avleda solstrålning. De föreslår en möjlig återhämtningstid för den 
globala temperaturen på omkring 10 år efter nedslaget, givet att havscirkulationen hålls 
intakt. Avledningen av solstrålning kan ha intensifierats ytterligare på grund av ett lager av 
sot i atmosfären som uppkommit till följd av globala bränder (Wolbach et al. 1985). 

Skogs- och markbränder: I en studie gjord av Wolbach et al. (1985, 1988) presenteras bevis i 
form av ett globalt lager av sot i jordskorpan, vilket talar för global förekomst av bränder till 
följd av ett meteoritnedslag, idag känt som Chicxulub-meteoriten. 
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3.1.17 Geomagnetiska stormar  
När en solstorm inträffar kan utbrott av laddade partiklar, så kallade 
koronamassutkastningar, nå jorden och skapa en geomagnetisk storm (MSB 2020a). De sker 
då energi från massutkastningen överförs och ett elektriskt fält går genom jordytan. Ett 
sådant fält kan strömma genom och slå ut allt ledande material som är jordat, så som elnät 
och rörledningar. Vi har inte kunnat hitta några kända interaktioner mellan geomagnetiska 
stormar och andra naturhändelser, men det kan dock leda till en försvårad hantering av 
andra naturhändelser om viktiga system för responsen slås ut. Solstormar går inte att 
förhindra (Institutionen för Rymdfysik (IRF) 2019), men det pågår ett projekt finansierat av 
MSB där IRF, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Institutet för solfysik vid 
Stockholms universitet tillsammans arbetar för att förbättra prognoser över solstormar och 
dess effekter på samhällsviktig infrastruktur.  

3.2. Naturhändelser i Sverige 
För att identifiera vilka naturhändelser som är relevanta för Sverige har vi sammanställt 
underlag från olika svenska myndigheter och institut över förekomst och magnitud för 
respektive naturhändelse i Tabell 2. Denna sammanställning presenteras i Tabell 3. 
Underlagen för extrema temperaturer sammanställs separat i Tabell 4. 
Tabell 3: Förekomst och magnitud för olika naturhändelser i Sverige. 

Naturhändelse Tidsperiod Årlig förekomst Magnitud Källa 
Jordbävning 2000–2018 1–2 2–4,6 (Svenska nationella seismiska 

nätet 2020) 
Tsunami - Inga uppgifter Inga uppgifter  
Jordskred 2000–2015 ~43 85 st > 1 ha, rest < 1 ha (Statens geotekniska institut 

2015) 
Vulkanutbrott - <1 Askmoln 2010, 2011 (MSB 2020b) 
Kraftig vind 1980–2010 15–20 >25 m/s (Wern & Bärring 2009) 
Kraftig nederbörd 1996–2017 1–3 / region2 >33 mm/6 h (Olsson et al. 2017b) 
Blixturladdningar 2002–2009 ~165 000 - (Isaksson & Wern 2010) 
Översvämningar 
Översvämning 
vattendrag* 
Översvämning 
dagvatten- eller 
avloppssystem* 

1985–2010 
2005–2019 
 
2018–2019 

~5 
~20 
 
~250 

Ogynnsam påverkan (Alfredsson 2012) 
(MSB & SGI 2020) 
 
(MSB & SGI 2020) 

Torka 1868–2018 <1 - (SMHI 2020b) 
Ras och sättningar 
Ras, skred eller 
slamström* 

2000–2015 
2005–2019 

~55 
~14 

7 st > 1 ha (SGI 2015) 
(MSB & SGI 2020) 

Laviner 1915–2016 5000–10000 ~1 död/år (Naturvårdsverket 2014) 
Skogsbränder 1996–2018 ~2449 ~32 >10 ha (Sjöström & Granström 2020) 
Markbränder (gräs) 1996–2018 ~2476 - (Sjöström & Granström 2020) 
Meteoritnedslag 1869–2020 <1 Inga uppgifter (SGU 2020b) 

* Baserat på Räddningstjänstens insatser (MSB & SGI 2020). 
 
  

 
2 Sydvästra Sverige, Sydöstra Sverige, Mellersta Sverige och Norra Sverige, enligt definition i Olsson et al. 
(2017a) 
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Tabell 4: Antal år mellan 2004 och 2019 som medeltemperaturen för respektive månad avvikit mer än 5° C någonstans i 
Sverige jämfört med normalvärdet (medelvärde 1961-1990) (SMHI 2020c), samt temperaturrekord i Sverige för respektive 
månad (SMHI 2020d). 

Månad Avvikelse medel-
temperatur ≥ 5°C 

Avvikelse medel-
temperatur ≤ 5°C 

Högst uppmätt 
temperatur 

Lägst uppmätt 
temperatur 

Januari 8 år 1 år 12,4°C (1973) -49,0°C (1951) 
Februari 6 år 2 år 16,7°C (2019) -52,6°C (1966) 
Mars 4 år 1 år 22,2°C (1968) -45,8°C (1971) 
April 1 år - 29,0°C (1993) -36,5°C (1916) 
Maj 1 år - 32,5°C (1892) -24,1°C (1981) 
Juni 1 år - 38,0°C (1947) -9,8°C (1907) 
Juli 3 år - 38,0°C (1933) -5,0°C (1888) 
Augusti - - 36,8°C (1975) -8,5°C (1959) 
September - - 29,1°C (1975) -15,2°C (1939) 
Oktober - - 24,5°C (1995) -31,5°C (1968) 
November 5 år 1 år 18,4°C (1968) -43,0°C (1890) 
December 9 år 2 år 13,7°C (2015) -48,9°C (1978) 

 
Sammanställningen för Sverige visar att tsunami, vulkanutbrott, meteoritnedslag och 
geomagnetiska stormar sällan inträffar här. Även om kännbara jordbävningar inträffar 
årligen i Sverige, har magnituden som högst nått upp till 4,6 de senaste 20 åren och ligger 
vanligtvis mellan magnitud 2–3 (Svenska nationella seismiska nätet 2018), vilket sällan leder 
till skador (USGS 2020). Jordbävningsalstrade tsunamivågor har inte uppstått i Sverige i 
modern tid, och det är även svårt för en tsunami att nå Sverige då vi är skyddade från 
världshaven av andra länder (SMHI 2020). Det kan däremot förekomma höga vågor och så 
kallade sjösprång i Sverige, men dessa har lägre energi än tsunamis och orsakar inte lika stor 
skada. Sjösprång orsakas av en lokal tryckförändring som rör sig i samma hastighet som en 
lång våg. Om resonans uppstår skapas en kraftig vattenståndsförändring där havet kan stiga 
med ca en meter på 5–60 min (SMHI 2020g). De mest extrema sjösprången uppkommer med 
flera års mellanrum (SMHI 2009). Sverige finns det ingen egen aktiv vulkan och därmed inga 
utbrott, men 2010 och 2011 stoppades flygtrafiken över stora delar av Europa på grund av 
askmoln från utbrott på Island (MSB 2020b). Det finns endast 10 kända meteoritnedslag i 
Sverige (SGU 2020b), utan uppgifter om deras storlek eller eventuella skador som uppstått. 
Fler meteoriter än så har hittats som fossiler i Sverige, men det är inte fastställt när dessa 
slagit ner. Det finns inga uppgifter om att geomagnetiska stormar har inträffat i Sverige, som 
dock är speciellt utsatt då de laddade partiklarna från solen förs mot polerna av jordens 
magnetfält (MSB 2020). Baserat på sammanställning anser vi att följande naturhändelser 
inte är speciellt relevanta ur ett svenskt perspektiv och därmed inte kommer att behandlas 
vidare inom Emmune-projektet: jordbävning på grund av den knappt kännbara magnituden 
för majoriteten av skalven; tsunami, vulkanutbrott, meteoritnedslag och geomagnetiska 
stormar på grund av den låga förekomsten. 

Relevanta naturhändelser utifrån förutsättningar avseende klimat och väder i Sverige är: 
laviner, kraftig vind, kraftig nederbörd, extrema temperaturer, blixturladdningar, 
översvämningar, ras och sättningar, torka, skog- och markbränder. De påverkas alla antingen 
direkt eller indirekt av klimategenskaper eller väderhändelser. Kunskapen om 
klimatförändringarnas påverkan på förekomsten av extrema klimatförhållanden är 
varierande och innefattar olika grader av osäkerheter beroende av vilken typ av extremt 
förhållande det handlar om. 

Kraftig vind: Vindarna i Sverige blir generellt kraftigast på vintern. Risken för stormar i 
framtiden är ett forskningsområde som innefattar stora osäkerheter. SMHI (2019) pekar 
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dock på att det finns nya studier som visar på ökade vindextremer och stormar i framtiden i 
Sverige, men säger också att det är för tidigt att dra några slutsatser om det handlar om 
intensiteten eller frekvensen av stormar. Här efterlyses mer forskning kring kartläggning av 
historiska återkomsttider för kraftiga vindar och extrema lågtryck baserat på befintliga data 
från simuleringar med väderprognos- och klimatmodeller och stormbanors eventuella 
förändring i ett framtida klimat (SMHI 2017). 

Kraftig nederbörd: Utifrån observationer kan ingen tydlig trend för kraftig nederbörd utläsas 
(SMHI 2019). Nederbördsmängden per år förväntas generellt sett öka i hela Sverige 
samtidigt som snösäsongen beräknas minska (SMHI 2020h). När det kommer till extrem 
nederbörd per dag visar den sammanlagda forskningsbilden att frekvensen kommer att öka, 
möjligen redan under det kommande årtiondet och sedan förvärras (SMHI 2019). 
Snösäsongen har minskat och väntas fortsätta minska (SMHI 2019).   

Blixturladdningar: SMHI (2019) slår fast att det saknas tillförlitlig information om trender för 
åskoväder p.g.a. att data saknas, tidsserier är för korta, underrapportering. Kring andra 
lokala extremvädersfenomen såsom hagelstormar och tromber finns heller inga tillförlitliga 
trender på grund av samma skäl (SMHI 2019). Klimatmodellernas förmåga att representera 
dessa fenomen på ett realistiskt vis är begränsad, så här behövs mer forskning (SMHI 2019). 

Extremt höga och låga temperaturer: Trenderna för extrema temperaturer i Sverige visar en 
tydlig ökning av varma extremtemperaturer och minskad frekvens och intensitet av 
köldknäppar under vintern historiskt sätt. Maxtemperaturen i Skandinavien under 
sommaren har ökat med 1,7 °C från 1880 till 2005 (SMHI 2019). Inga studier om den 
historiska utvecklingen av värmeböljor i Sverige finns, men i beräkningar av framtida 
temperaturer är temperaturmaximum under sommaren beräknad att öka på samma sätt 
som den motsvarande medeltemperaturen (SMHI 2019). Det som är en 20-årshändelse nu 
väntas bli 3-4-årshändelser 2100 (SMHI 2019). Väderobservationer visar att antalet extremt 
kalla dagar och perioder har minskat från 1979 till 2013 och enligt klimatscenarierna väntas 
de minska kraftigt, framför allt i norra Sverige (SMHI 2019).  

Isstorm: Isstormar är mycket ovanliga i Sverige, det utfärdades t.ex. bara en klass 2 varning 
för is och halka mellan 2001 och 2017 (SMHI 2019). Det finns få studier om framtida 
isstormar.  

Översvämning: Översvämningsrisken i ett framtida klimat varierar beroende på 
avrinningsområde (SMHI 2019). Generellt kan man dock säga att stora områden förväntas få 
tidigare och minskad intensitet av översvämningar från snösmältning, och det förväntas 
generellt sett ske ett skifte från översvämningar drivna av snösmältning till att 
översvämningar istället beror på regn. MSB har tagit fram översvämningskarteringar med 
Sveriges nya nationella höjddata som underlag för vattnets utbredning vid klimatanpassade 
100-årsflöden och 200-årsflöden för 75 vattendrag. Det finns dock stora osäkerheter när det 
gäller framtida översvämningar från skyfall, vilket ses som en kunskapslucka (SMHI 2019). 
Översvämningsrisken i svenska kustområden påverkas också av höga vattenstånd (SMHI 
2017, FOI 2017). I framtidens klimat väntas havsnivån stiga och därmed också risken för 
översvämningar i kustområden. Landhöjningen kompenserar för en relativt stor 
havsnivåhöjning i norra Sverige, åtminstone fram till år 2100 medan södra Sverige påverkas 
mer av havsnivåhöjningen (SMHI 2017). Höga vattenstånd i Östersjön inträffar ofta som en 
kombination av en stormhändelse och ett förhöjt utgångsläge medan höga vattenstånd i 
Västerhavet enbart beror på stormhändelsen (SMHI 2017). Förekomst av stormar/kraftiga 
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vindar påverkar alltså vattenståndet. Här efterlyses forskning om kombinerade händelser för 
att bättre kunna beräkna återkomsttider för beräknade havsvattenstånd (SMHI 2017). Det 
finns exempel på händelser i närtid, exempelvis 2017 i Skåne och södra Småland med 1,5 m 
högre vattenstånd i Skanör. Det finns också exempel på stora stormflodshändelser i 
historien, till exempel Backastormen 1872 med 3 m högre vattenstånd i Skåne. Det pågår ett 
omfattande arbete med anledning av genomförandet av EU:s översvämningsdirektiv som 
innefattar bl.a. kartor över översvämningsrisker inom hotade områden, kartor över 
översvämningsrisker och riskhanteringsplaner (MSB 2020h).  

Torka: Torka är också ett problem som skulle kunna bli vanligare i framtiden, men 
klimatförändringarnas påverkan på de ekologiska och hydrologiska processerna gällande 
extremvärden på markfukt innefattar en hel del osäkerheter (SMHI 2019). Trender för torka 
är svåra att kvantifiera, men SMHI (2019) fann en positiv trend. Klimatscenarier pekar på 
över 60 dagar fler med torka årligen 2100 (SMHI 2019). Vattenbrist väntas bli vanligare i 
södra Sverige och marken väntas bli torrare framför allt i Skåne och runt Vänern och Vättern 
(SMHI 2019). 

Skred, ras och sättningar: I Sverige kan klimatförändringen via ökade flöden, mer intensiva 
skyfall och förändrade markvattenförhållanden leda till att sannolikheten för ras och skred 
ökar. Benägenheten för jordskred har kartlagts nationellt och SGI och MSB har ett pågående 
regeringsuppdrag att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, erosion och 
översvämning i Sverige som är klimatrelaterade. I Sverige är risken för skred störst i de 
områden som låg under havets yta efter den senaste nedisningen – särskilt nära vattendrag, 
sjöar och kusten. Ras inträffar i branta bergsslänter över hela landet, särskilt där 
berggrunden är uppluckrad eller har sprickor samt i höga och branta sluttningar längs 
älvarna i norra och mellersta Sverige. SGI har bl.a. utrett skredrisker i Göta älvdalen, 
Norsälven och Säveån.  

Skogs- och markbränder: I ett framtida klimat väntas säsongen med brandrisk förändras 
mest i områden som redan i dagens klimat är mest utsatta och särskilt i Östersjölandskapen 
(MSB 2013). Starten på brandrisksäsongen väntas i vissa områden tidigareläggas med 
omkring 40 dagar år 2100 medan slutet av säsongen påverkas i mindre utsträckning. 
Frekvensen av högriskperioder ökar i Östersjölandskapen från dagens 2 av 3 år till att inträffa 
årligen och längden av högriskperioderna ökar också (MSB 2013).  

Sammanfattningsvis är det är troligt att klimatförändringarna påverkar naturhändelsers 
frekvens och intensitet nu och i framtiden, men det råder betydande och varierande 
osäkerheter för de enskilda naturhändelserna, och därmed, ännu mer osäkerheter om 
riskerna för multipla naturhändelser i ett framtida klimat. Utifrån genomgången är det viktigt 
att lyfta naturhändelsernas rumsliga dimension; det finns kunskap om vilka 
områden/landsdelar som är särskilt exponerade för vissa av dem, men den kunskapen är 
ofta utspridd. För några av dem är kunskapen ännu bristfällig. 

I Tabell 5 presenteras en matris över interaktioner som beskrivs i litteraturen för de 
naturhändelser som givet informationen i Tabell 3 och Tabell 4, identifierats som relevanta 
ur ett svenskt perspektiv. Matrisen visar på ett stort antal potentiella interaktioner och 
indikerar därmed att naturhändelser behöver betraktas mer utifrån ett multipelt perspektiv. 
Det innebär att en naturhändelse inte sker isolerat utan ofta påverkas av eller påverkar 
andra naturhändelsers förlopp, antingen genom ett direkt utlösande eller genom förändring 
av miljön som ökar sannolikheten för andra naturhändelser. Varje rad i matrisen 



30 
 

representerar en primär naturhändelse som utlöser eller ökar sannolikheten för andra 
naturhändelser. Varje kolumn representerar en sekundär naturhändelse, vilket är en 
potentiell följdeffekt av den primära naturhändelsen. En grönmarkerad cell i matrisen 
innebär att det finns en dokumenterad interaktion mellan den primära händelsen (raden) 
och den sekundära händelsen (kolumnen) i det material som studerats i litteraturstudien. 
Därmed kan matrisen över interaktioner på ett enkelt sätt utvecklas eller expanderas genom 
att lägga till rader för fler primära händelser, eller fler kolumner för fler sekundära 
händelser. 
Tabell 5: Identifierade interaktioner mellan naturhändelser relevanta ur ett svenskt perspektiv, där  
GJ = Geofysiska jordrörelser, KV = Kraftig vind, KN = Kraftig nederbörd, BN = Blixtnedslag, HT = Extremt hög temperatur,  
LT = Extremt låg temperatur, IS = Isstorm, ÖS = Översvämning, TO = Torka, SR = Skred, ras och sättningar, LA = Laviner,  
SB = Skogs- och markbränder, SD = Sjukdomar, SA = Skadedjursangrepp 

 
 

Bland de primära naturhändelserna i Tabell 5 är höga temperaturer den med flest 
potentiella interaktioner med andra händelser. Det finns tydligt underlag på att höga 
temperaturer kommer att bli vanligare i framtidens klimat, och interaktionerna ger en 
indikation på en potentiell ökning även av andra naturhändelser, så som översvämning och 
torka. Även kraftig nederbörd och vind kännetecknas av många potentiella interaktioner 
med andra händelser. En sammantagen forskningsbild för kraftig nederbörd visar på en ökad 
frekvens i ett framtida klimat, även om kunskapen gällande skyfall fortfarande är i ett tidigt 
skede. Däremot kan nuvarande klimatforskning ännu inte ge en bild av hur kraftiga vindar 
kommer förändras i framtiden. Givet de samlade klimatprojektionerna om en förväntad 
ökning av höga temperaturer och kraftig nederbörd och deras gemensamma potentiella 
interaktioner, kan vi med Tabell 5 även identifiera potentiell ökad frekvens av 
översvämningar, skred och ras, laviner och en ökad risk för infektionssjukdomar. Även om 
dagens klimatmodeller kan indikera att sannolikheten för värmeböljor ökar och 
sannolikheten för extrem nederbörd ökar samtidigt, är det inte säkert att de två kommer att 
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hända oftare samtidigt. Matrisen i Tabell 5 kan därmed användas som ett komplement till 
nuvarande och kommande klimatprojektioner för olika naturhändelser. Den kan också bidra 
med en utökad bild av potentiella följdeffekter och risker med ett förändrat klimat via de 
interaktioner som sammanställts.  

4. Multipla naturhändelser i Sverige – resultat från expertworkshopen 

4.1. Hur förstår experterna multipla naturhändelser? 
Experternas diskussioner understryker att multipla naturhändelser kan förstås på olika sätt, 
framför allt beroende på olika skalperspektiv i rum och tid. I diskussionerna fick det 
”multipla” representera eller betyda: 

• fler än en naturhändelse som inträffar samtidigt på samma plats,  
• naturhändelser som orsakar eller ökar risken för andra naturhändelser. ”När vi får 

sådana här perioder med torrt, så får vi en väldigt mycket högre risknivå än vad vi har 
i normalläget. Då ökar ju också frekvensen att det ska tända bättre” (Intervjuperson 1 
MSB),  

• naturhändelser som inträffar återkommande men oberoende av varandra,  
• naturhändelser som inträffar samtidigt men på olika platser men vars konsekvenser 

sammanfaller i rummet. ”Konsekvenser kan inträffa långt ifrån där det händer. Helt 
klart vid större naturolyckor, beroende på att vi är så beroende av att allt funkar i ett 
sammanhang” (Intervjuperson 2 MSB) samt  

• utifrån ett nationellt samhällsskyddsperspektivs kapacitet att hantera flera samtidiga 
naturolyckor i landet. ”Om resurser behövs för att släcka skogsbränder i södra 
Sverige och sen får vi en massa åska i norra, så är det ju samma resurser som ska 
sättas in” (Intervjuperson 1 MSB). 

4.2. Vilka naturhändelser ses som relevanta i Sverige 
Experterna ser inte vulkanutbrott och jordbävningar som relevanta för svenska förhållanden. 
När det gäller vulkanutbrott kan dock konsekvenserna drabba Sverige, såsom i fallet med 
vulkanutbrottet vid glaciären Eyjafjallajökull på Island 2010. Tsunamis ses också som mindre 
relevanta för Sverige. Här handlar det i så fall om flodvågor i vattendrag efter ett skred, vilket 
är väldigt ovanligt men som finns dokumenterat vid Intagan söder om Trollhättan år 1648.  

Experternas bedömningar pekar på att flera av naturhändelserna redan blivit mer frekventa 
och bedöms bli än mer frekventa i ett förändrat klimat. Det rör skred och ras, vilket kopplas 
till mycket vatten i marken. ”Vi har ju sett att det blir mer och mer” (Intervjuperson 1 SGI) 
Skred kan bli mer vanliga i områden som tidigare varit snötäckta under vintrarna och där 
jordarna är väldigt känsliga för nederbörd. ”Men vi kommer i stället att ha mer nederbörd 
under hela vinterhalvåret där, i norra Sverige, har vi jordar som är väldigt känsliga för 
nederbörd så vi tror att det kommer att bli fler skred ” (Intervjuperson 1 SGI) 
Stranderosionen har också ökat under de senaste stormarna. Den påverkas också av 
översvämning och kunskapen om hur långvarig torka påverkar stranderosion saknas. ”Nu är 
det [stranderosion] ju ingen katastrof, men stranderosion börjar bli mer och mer 
katastrofiskt” (Intervjuperson 2 SGI). 

Experterna berör även biologiska naturhändelser, framför allt i relation till ett förändrat 
klimat. De ger flera exempel på ökad risk för skadedjursangrepp, framför allt 
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granbarkborreangrepp och att den kunde svärma två gånger sommaren 2018, Snabba 
förändringar i flora och fauna, men även andra arter.  

Figur 1 karaktäriserar de multipla naturhändelser som diskuterades under workshopen 
utifrån tids- och rumsskalor. Utmed tidsskalan går det att skilja mellan samtidiga multipla 
naturhändelser och två typer av konsekutiva multipla naturhändelser (naturhändelsekedjor) 
beroende på hur lång tid det tar för att öka risken eller förutsättningarna för följdhändelsen. 
Utmed rumsskalan går det att skilja mellan naturhändelser som sker på samma plats, eller 
om de sker på olika platser men är regionalt eller nationellt relaterade. De olika multipla 
naturhändelserna beskrivs för de olika kategorierna nedan under avsnitt 4.3–4.5. 

 
Figur 1. Karaktärisering utifrån tids- och rumsliga skalor av de multipla naturhändelser som experterna 
diskuterade på expertworkshopen. 

4.3. Samtidiga multipla naturhändelser på samma plats 
Sju samtidiga multipla naturhändelser som inträffar på samma plats diskuterades (Tabell 6). I 
två av dem är utgångspunkten en situation med höga flöden i vattendrag som orsakar en 
översvämning. Därefter inträffar i det första fallet ett intensivt regn, vilket leder till en 
kraftigare översvämning. Det finns exempel på sådana händelser i närtid, till exempel i 
Göteborg. För skyfall eller intensiva regn är trender svåra att upptäcka på grund av databrist, 
men de väntas bli vanligare i stora delar av Sverige redan inom något/några decennier 
medan Höga flöden är relativt väl beskrivna inom forskningen (SMHI 2019).  

I det andra beskrivna fallet sker en stormhändelse, vilket leder till en stormflod. Denna typ 
av händelse gäller för kustområden. Kustöversvämningar väntas bli allt vanligare i takt med 
höjd havsnivå, framför allt i södra Sverige.  
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Den tredje samtidiga multipla naturhändelsen är en kombination av intensivt regn och storm 
som sker samtidigt, vilken ses som relevant för svenska förhållanden. Som nämnts tidigare 
förväntas skyfall och intensiva regn bli vanligare i de kommande decennierna och när det 
gäller vindar är det svårt att upptäcka trender på grund den stora klimatvariationen (SMHI 
2019). ”Jag tror att det är ganska svårt att säga något om vad som kommer att hända med 
stormigheten här. Det finns en del större undersökningar … ibland kan man se någon liten 
signal men i regel är skillnaden från år till år så pass stor att klimatsignalen är väldigt liten … 
Sen beror det väldigt mycket på var de här lågtrycken tar vägen, de kanske går söder om 
Sverige” (SMHI 1). 

Den fjärde samtidiga multipla naturhändelsen är en kombination av torka och värmebölja 
som sker samtidigt, vilken ses som relevant för svenska förhållanden. På liknande sätt som 
för kombinationen höga flöden och intensivt regn, så leder värmeböljan till kraftigare 
konsekvenser, dvs. tilltagande vattenbrist, men också till påverkan på människors hälsa och 
värmekänslig utrustning. Förutsättningarna för denna multipla naturhändelse väntas öka i 
ett förändrat klimat.  

Den femte samtidiga multipla naturhändelsen är en kombination av värmebölja eller torka 
och åskoväder, som leder till skogs- och byggnadsbränder, ses som relevant för svenska 
förhållanden. Förutsättningarna för både värmebölja och torka har nämnts ovan och väntas 
öka i ett förändrat klimat. Kunskapsläget för åskoväder är bristfälligt. Det finns för få studier. 
Generellt sker åskoväder oftare sommartid, vilket skapar förutsättningar för samtidighet 
med värmebölja och torka. 

Den sjätte samtidiga multipla naturhändelsen är en kombination av skogsbrand och storm 
som gör händelsen mycket svårare att hantera än händelserna var för sig samt ökar risken 
för allvarlig samhällskonsekvens (t.ex. att det blir svårare att avgränsa branden när det är 
storm) och personskador. Särskilt allvarligt är detta om skogsbranden utbreder sig nära en 
tätort eller i ett område med samhällsviktig infrastruktur. Risken för skogs- eller 
vegetationsbrand vintertid väntas öka på grund av mindre tjäle/snötäcke som gör marken 
torrare, vilket ökar risken för skogsbrand vintertid och, som redan nämnts, sker de 
kraftigaste stormarna vintertid, vilket skapar förutsättningar för samtidighet.  

Den sjunde samtidiga multipla naturhändelsen är en kombination av extrem kyla och 
isstorm, vars relevans motiveras på grund av dess mycket allvarliga konsekvenser för 
samhällsviktig infrastruktur, framför allt elledningar. Denna naturhändelse ses som ovanlig.  
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Tabell 6: Samtidiga multipla naturhändelser på samma plats som identifierades av experterna. 

Samtidiga multipla 
naturhändelser på samma plats 
identifierade av experter 

Hur händelserna bedömdes av 
experterna 

Generellt om händelsens förekomst 
och framtidsutsikt 

Höga flöden + intensivt regn  
kraftigare översvämning 

Multipel naturhändelse som av experterna 
ansågs både vara frekventa och med 
betydande konsekvenser  

Händelse som förekommer idag, kan 
bli ett ökat problem i framtiden i och 
med risk för höga flöden 

Höga flöden + storm  stormflod 
(speciellt vid kusten)  

Multipel naturhändelse som av experterna 
ansågs både vara frekventa och med 
betydande konsekvenser  

Händelse som förekommer idag, kan 
bli ett ökat problem i framtiden i och 
med risk för höga flöden 

Intensivt regn + storm Multipel naturhändelse som experterna 
ansåg vara frekventa 

Händelse som förekommer idag men 
osäkerheter kring framtida 
förhållandens påverkan 

Torka + värmebölja  Multipel naturhändelse som experterna 
ansåg vara frekventa 

Händelse som förekommer idag, och 
kan bli ökat problem i framtiden i 
vissa delar av Sverige 

Skogsbrand + storm (varmare 
vintrar  mindre snötäcke  
torrare  skogsbrand på vintern 
+ vinterstorm) 

Multipel naturhändelse som av experterna 
ansågs både vara frekventa och med 
betydande konsekvenser  

Händelse om inte vanlig idag men 
något som kan bli vanligare med 
framtida klimatförhållanden 

Torka + värmebölja + åskoväder 
 byggnads- och skogsbränder 

Multipel naturhändelse som experterna 
ansåg ha betydande konsekvenser för 
samhälle och natur 

Händelse som förekommer idag, men 
osäkerheter kring framtida 
förhållandens påverkan främst i och 
med osäkerheter med åskoväder 

Extrem kyla + isstorm  effekter 
på samhällsviktig infrastruktur 

Multipel naturhändelse som experterna 
ansåg ha betydande konsekvenser för 
samhälle och natur 

Historiskt sett har perioder med 
extrem kyla minskat och förväntas 
fortsätta att minska. Isstormar är 
mycket ovanliga i Sverige. Det finns få 
studier om framtida isstormar.  

 

4.4. Konsekutiva naturhändelser på samma plats (naturhändelsekedjor) 
Åtta konsekutiva naturhändelser på samma plats (naturhändelsekedjor) diskuterades på 
workshopen (Tabell 7). Tre av dem beskrivs ske relativt nära i tid och fem med något längre 
tidsförskjutning emellan.  

Den första konsekutiva naturhändelsen som sker på samma plats och relativt nära i tid är en 
kombination av höga flöden i vattendrag med eller utan intensivt regn, vilka ökar erosionen 
och därmed förutsättningarna för skred och ras. Detta samband ses som väl känt och 
inträffar. Konsekvenserna av ett skred i efterdyningarna av en översvämning förvärrar ofta 
samhällskonsekvenserna. Områden med förutsättningar för skred finns kartlagda, till 
exempel Göta älvdalen.  

Den andra konsekutiva naturhändelsen som beskrivs ske på samma plats och relativt nära i 
tid är kopplad till stranderosion. Stranderosionen väntas fortsätta öka men själva processen 
är långsam. Tilltagande stranderosion förvärrar konsekvenserna vid en stormflod; det sker 
skred eller ras lättare och de kan bli mer omfattande. Än så länge sker stranderosion framför 
allt i Skåne och södra Sverige.  

Den tredje konsekutiva naturhändelsen som sker på samma plats och relativt nära i tid är en 
kombination av långvarig torka med eller utan en värmebölja, vilka ökar risken för 
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skogsbrand. I detta fall inträffar åskovädret efter det att värmeböljan är över, men när risken 
för skogsbrand fortfarande kvarstår och åskan utlöser skogsbranden. Konsekvenserna som 
tillkommer vid skogsbrand är ekonomiska värden och risk för personskador och drabbar 
delvis andra samhällsaktörer än själva torkan. Bristande vattentillgång kan försvåra arbetet 
med att bekämpa branden och den torra terrängen gör det svårare att begränsa brandens 
utbredning. 

Fem konsekutiva naturhändelser som sker med längre tidsförskjutning emellan diskuterades. 
Den första är en kombination av fuktigare mark med minskad tjäle, vilket ökar risken för att 
mer skog fälls under vinterstormar. Konsekvenserna omfattar allt ekonomiska värden. Den 
ökade stormfällningen leder också till ökade förutsättningar för skred. 

Tre av de konsekutiva händelsekedjorna som sker med längre tidsförskjutning rör skog och 
insektsangrepp. Den första är en kombination av fuktigare mark med minskad tjäle, vilket 
ökar risken för att mer skog fälls under vinterstormar. Det ökar i sin tur ökar risken för 
barkborreangrepp. Den andra är en kombination av skogsbrand som leder till fler 
döda/skadade träd och vegetation. Om det sedan inträffar en storm fälls fler träd än annars, 
vilket i sin tur ökar risken för barkborreangrepp. Den tredje är en kombination av torka och 
värmebölja, vilka leder till fler döda/skadade träd. Det påverkar ekonomiska värden och i sin 
tur ökar risken för barkborreangrepp. Här finns exempel på händelse sommaren 2018. 

Den femte konsekutiva naturhändelsen som sker med längre tidsförskjutning är en 
kombination av skogsbrand (oberoende på vad som utlöst den) och intensivt regn, vilka ökar 
förutsättningarna för skred på liknande sätt som för händelsen med fuktig mark med 
minskad tjäle och vinterstorm ovan.  
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Tabell 7: Konsekutiva/kedjor på samma plats (1) – relativt nära i tid och (2) – med relativt längre tidsförskjutning som 
identifierades av experterna. 

Konsekutiva naturhändelser på 
samma plats relativt nära i tid, 
identifierade av experter 

Hur händelserna bedömdes 
av experterna 

Generellt om händelsens förekomst och 
framtidsutsikt 

Höga flöden + intensivt regn  
erosion  skred 

Multipel naturhändelse som 
av experterna ansågs både 
vara frekventa och med 
betydande konsekvenser 

Se tabell 6. Händelse som förekommer idag. 
Förutsättningarna för ras, erosion och skred kan 
komma att påverkas negativt av förändrade 
nederbördsmängd och mönster i framtiden. 

Stranderosion + storm (eller 
stormflod) 

 

Multipel naturhändelse som 
experterna ansåg vara 
frekventa 

Händelse som förekommer idag. Stranderosionen 
väntas fortsätta öka och förvärrar konsekvenser 
vid stormfloder.  

Torka + värmebölja (+ åskoväder) 
 skogsbrand 

 

Multipel naturhändelse som 
experterna ansåg vara 
frekventa 

Se tabell 6. Händelse som förekommer idag och 
kan bli ett ökat problem i framtiden. Det finns dock 
stora osäkerheter kring framtida torka och 
åskoväder. 

Konsekutiva naturhändelser på 
samma plats med relativt lång 
tidsförskjutning, identifierade av 
experter 

Hur händelserna bedömdes 
av experterna 

Generellt om händelsens förekomst och 
framtidsutsikt 

Fuktigare klimat + mindre tjäle + 
storm  skred + stormfälld skog 

Multipel naturhändelse som 
experterna ansåg vara 
frekventa 

 

Tjälfri mark är en klimatförändring som redan idag 
är synlig och trots stora osäkerheter kring stormar i 
framtiden är det troligt att det kan bli ett ökat 
problem i och mer utbredd tjälfri och fuktigare 
mark under vinterhalvåret.  

Storm  barkborreangrepp  

 

Multipel naturhändelse som 
experterna ansåg vara 
frekventa 

Händelse som förekommer idag. Granbarkborren 
sprider sig i landet. När stormar/vind fäller skog 
ökar det risken för barkborreangrepp. Detta 
förväntas bli ett ökat problem i framtiden. 

Skogsbrand + storm  
insektsangrepp och kraftigare 
konsekvenser 

 

Multipel naturhändelse som 
av experterna ansågs både 
vara frekventa och med 
betydande konsekvenser  

Händelse förekommer idag. En skogsbrand gör 
träden känsligare för trädfällning. Fallna träd ökar 
risken för barkborreangrepp. I och med framtida 
risker för skogsbrand och känslighet för 
trädfällning (minde tjäle och mer fukt i mark) är 
det möjligt att risken för denna multipla 
naturhändelse ökar. 

Värmebölja + torka  fler döda 
träd  
barkborreangrepp/insektsangrepp  

Multipel naturhändelse som 
experterna ansåg ha 
betydande konsekvenser för 
samhälle och natur 

Händelse som förkommer idag och kan bli ett ökat 
problem i framtiden i och med högre 
temperaturer. Kombinationen värmebölja och 
torka leder till fler döda träd. Torkstressade träd 
ökar risken för insektsangrepp.  

Värmebölja + torka  skogsbrand 
+ intensivt regn  skred 

 

Multipel naturhändelse som 
experterna ansåg ha 
betydande konsekvenser för 
samhälle och natur 

Se även ’Värmebölja + torka  Skogsbrand’ ovan. 
Händelse som kan förekomma idag. En multipel 
naturhändelse som kan komma att bli ett ökat 
problem i områden med ökad risk för skogsbrand i 
kombination med ökad nederbörd och intensitet. 
skogsbrand. Kommer det sedan ett skyfall i ett 
sådant område ökar även förutsättningarna för 
skred. 
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4.5. Multipla naturhändelser på olika platser men med regional eller nationell 
påverkan 
Naturhändelser kan även ses som multipla utifrån om konsekvensernas utbredning 
sammanfaller. Vid workshopen diskuterades två typer av sådana multipla naturhändelser 
med regional påverkan och två med nationell påverkan (Tabell 8).  

Den första multipla naturhändelsen med regional påverkan handlar om en kombination av 
intensivt regn och storm eller kraftiga vindar som leder till stor spridning av vatten och fukt. 
Om sedan temperaturen faller, så att vattnet bildar frost eller is ökar risken för framför allt 
elbortfall. För att denna multipla naturhändelse ska inträffa behöver det alltså ske under den 
kallare delen av året. 

Den andra multipla naturhändelsen med regional påverkan handlar främst om områden som 
drabbas av återkommande naturhändelser. Vissa naturhändelsers konsekvenser tar lång tid 
att återställa, t.ex. översvämnings- och stormskador. Om ytterligare en naturhändelse 
inträffar kan den få större konsekvenser än i annat fall. Här behövs mer arbete för att 
identifiera vilka kombinationer av naturhändelser som har mest eller värst överlappning. 
Under workshopen diskuterades även hur mer frekventa naturhändelser som leder till 
långvariga brister i infrastruktur mm kan leda till psykosociala effekter och påverka 
allmänhetens uppfattning och tillit till offentliga institutioner. 

Naturhändelser med nationell påverkan ökar risken för multipla naturhändelser med 
avseende på konsekvenser, framför allt eftersom konsekvenserna blir mycket svårare att 
avhjälpa om tillgången på el är starkt begränsad. Två naturhändelser med nationell påverkan 
diskuterades på workshopen. Båda konsekvenserna handlar om elbortfall. I det ena fallet 
handlar det om en skogsbrand som skadar det nationella stamnätet för el. I det andra fallet 
handlar det om höga flöden som leder till ett dammbrott som skadar det nationella 
stamnätet för el. Ett dammbrott får även mycket omfattande samhällspåverkan utmed 
vattendraget. Här finns det analyser och åtgärder vidtagna, men handlingarna är skyddade.  
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Tabell 8: Multipla naturolyckor (1) på olika plats regionalt/regional påverkan och (2) på olika plats nationellt/nationell 
påverkan som identifierades av experterna. 

Konsekutiva naturhändelser på olika 
platser regionalt (1) relativt nära i tid 

Hur händelserna 
bedömdes av 
experterna 

Generellt om händelsens förekomst och 
framtidsutsikt 

Intensivt regn + storm + extrem kyla 
 frost  elbortfall 

Multipel naturhändelse 
som experterna ansåg 
ha betydande 
konsekvenser för 
samhälle och natur 

En händelse som är relevant i dagens klimat men 
som påverkas på olika sätt i och med 
klimatförändringar. Intensiva regn kan komma att bli 
ett ökat problem, utvecklingen av stormars frekvens 
och intensitet är osäker. Extrem kyla kommer 
troligtvis inte att vara lika vanligt i framtiden. Den 
multipla naturhändelsen kan dock vara ett problem 
även i framtiden då extrem kyla inte är nödvändigt 
för att vattnet ska frysa på elledningar 

Konsekutiva naturhändelser på olika 
plaster regionalt (1) med relativt 
lång tidsförskjutning 

Hur händelserna 
bedömdes av 
experterna 

Generellt om händelsens förekomst och 
framtidsutsikt 

Längre perioder med kombinationer 
av händelser i en region (t.ex. torka + 
värmebölja + åskoväder + skogsbrand 
+ kraftig nederbörd + storm  skadad 
infrastruktur + lång tid att återställa 
 psykosociala effekter. 

Multipel naturhändelse 
som experterna ansåg 
ha betydande 
konsekvenser för 
samhälle och natur 

En händelse som är relevant idag och möjlighet ett 
ökat problem i framtiden om den sammantagna 
risken för naturhändelser ökar (se resonemang i 
tabell 6 och 7). Ökar naturhändelserna ökar också 
belastningen på att återställa efter skador och 
känsligheten inför kommande naturhändelser. Lång 
tid med naturhändelser och konsekvenser kan få 
psykosociala effekter.  

Samtidiga (eller relativt nära i tid) 
naturhändelser på olika plaster 
nationellt (2) 

Hur händelserna 
bedömdes av 
experterna 

Generellt om händelsens förekomst och 
framtidsutsikt 

Skogsbrand  stamnät för el  
elbortfall i större delen av södra 
Sverige  ökad risk för multipla 
händelser (konsekvens) 

 

Multipel naturhändelse 
som av experterna 
ansågs både vara 
frekventa och med 
betydande 
konsekvenser  

En händelse som är relevant idag och som med ökad 
risk för skogsbrand skulle kunna bli ett ökat problem. 
Om en skogsbrand kapar stamnätet för el riskera 
naturhändelser som händer i området utan el att få 
allvarligare konsekvenser. 

Höga flöden  dammbrott  
stamnät för el  elbortfall i större 
delen av södra Sverige  ökad risk 
för multipla händelser (konsekvens) 

 

Multipel naturhändelse 
som av experterna 
ansågs både vara 
frekventa och med 
betydande 
konsekvenser  

En händelse som är relevant idag och som är fortsatt 
relevant i framtiden i och med förändrade 
flödesmönster – stora variationer men generellt en 
minskning av flöden från snösmältning och skifte till 
flöden från ökad nederbörd. Om ett dammbrott 
kapar stamnätet för el riskerar naturhändelser som 
händer i området utan el att allvarligare 
konsekvenser. 

 

4.6 Förutsättningar för hantering av multipla naturhändelser 
Eftersom kunskapen om de olika naturhändelserna varierar, så skiljer sig förutsättningarna 
för att kunna hantera och prognosticera dem. När det gäller väderhändelser, finns det goda 
förutsättningar för höga temperaturer, men tidsspannet kommer fortfarande att vara 
begränsat. Vissa väderlägen är lättare att prognosticera än andra, t.ex. högtryckblockering 
sommartid, där kan man vara säkrare på att det kommer att fortsätta vara varmt, men 
plötsligt kommer det att ta slut (SMHI 2). Det är också svårt att såga något om hur olika 
väderhändelser sammanfaller. ”Även om man kan säga att sannolikheten för värmeböljor 
ökar och sannolikheten för nederbörd ökar samtidigt, så är det inte säkert att de två kommer 
att inträffa samtidigt” (SMHI 2). 
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Konsekvensbaserade meddelanden, såsom SMHI:s nuvarande varningssystem är utformat, 
anses bättre eftersom det tydligare lyfter fram det relevanta budskapet för målgrupperna. 
Här skulle man kunna göra med olika geografiska kontexter. ”Det finns rätt så många som är 
bra, men vad ska man göra med det; vad betyder det för mig om jag bor i södra eller norra 
Sverige?” (SGI 2). Det blir också viktigt att de som tar emot varningarna förstår vilka 
konsekvenser de innebär för dem; lågpunkter, hårdgjorda ytor med mera. På liknande sätt 
lyftes möjligheten att utifrån förutsättningarna för olika naturhändelser på en viss plats till 
exempel kunna informera om att: nu när förutsättningarna är så här och om det fortsätter 
ökar risken för andra naturhändelser. Exempelvis vid långvarig torka och risk för sekundära 
händelser som skred, översvämning och skogsbrand eller vid långvarigt eller intensivt regn 
att risken för skred ökar.  

MSB samarbetar med SMHI för att bättre kunna bedöma hela årets brandbenägenhet. Det 
väntas kunna användas för att vara mer förberedd på skogsbränder vintertid. SGI försökte 
mäta rörelser för att kunna varna för skred, men de kom fram till att det inte var möjligt. 
Därför identifierar de i stället riskområden där det finns risk och vid vilka förutsättningar det 
är större risk, vilka främst riktar sig till Länsstyrelserna och kommuner utmed vattendrag. 
”Det är som ett långsiktigt varningssystem. Här kanske det inte riktigt är lämpligt att bygga” 
(SGI 2). För slamströmmar, som är mer direkt kopplade till nederbörd, skulle man kunna ha 
nederbördsmätare och utifrån det kunna meddela att nu har det regnat tillräckligt, så vi 
behöver vara vaksamma (SGI 1).  

För samhällsplanering handlar det om det längre tidsskalor. Då är det klimatprojektioner 
som används som underlag. Klimatmodellerna blir hela tiden bättre och bättre men den 
stora osäkerheten kommer av utsläppsscenarier; vi vet ju inte hur mycket växthusgaser vi 
kommer att släppa ut. Även i detta fall handlar det om att tillgängliggöra och öka förmågan 
att kunna tolka dem för de som är tänkta att använda dem. 
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5. Scenarier – Multipla naturhändelser 
Tre scenarier för multipla naturhändelser har tagits fram baserat på händelser av relevans 
för svenska förhållanden. Det första scenariot utgår från en situation med höga flöden i 
vattendrag där det oväntat inträffar ett kraftigt regn. MSB tog i november 2020 fram ett 
händelsescenario skyfall, vilket utgår från den kraftiga skyfallshändelsen i Köpenhamn 2011 
(MSB 2020e). Scenario 1 som tagits fram inom EMMUNE-projektet skiljer sig från detta 
genom att utgå från en situation med höga flöden i samband med vårflod och att sedan 
skyfallshändelsen sedan kommer oväntat, dvs. en tydlig multipel naturhändelsesituation. 
Det andra scenariot utgår från en situation med en torr sommar där det inträffar en 
värmebölja. MSB tog även fram ett liknande händelsescenario värmebölja, vilket utgår från 
värmen sommaren 2018 (MSB 2020f). Scenario 2 som tagits fram inom EMMUNE-projektet 
utvecklar detta genom att den omfattande skogsbrandshändelsen inträffar efter det att 
värmeböljan inträffat. Det tredje scenariot utgår från en relativ nederbördsfattig senvinter 
och varm april med låg markfuktighet där det uppstår en skogsbrand. Ett lågtryck drar sedan 
in som ger mycket kraftiga vindar varvid skogsbranden intensifieras och sprids. MSB har tagit 
fram ett händelsescenario storm, som utgår från en vinterstormhändelse (MSB 2020g). Det 
unika med Scenario 3, som tagits fram inom EMMUNE-projektet, är att det kombinerar en 
skogsbrandshändelse vintertid med en extrem vindhändelse. 

5.1. Scenario 1: För blött 
Sydvästra Sverige. 

Det har regnat mycket under vintermånaderna, nu är det slutet på februari. I vattendraget, 
som går genom kommunen med 50 000 invånare med samhällsviktig infrastruktur bland 
annat i form av en järnvägsknutpunkt, är det är höga, och på vissa ställen mycket höga, 
flöden motsvarande en nivå som uppkommer i genomsnitt mellan vartannat till vart tionde 
år. SMHI varnar för mycket höga flöden (Klass 2). I utsatta områden utmed vattendraget har 
det börjat svämma över på vissa ställen, men situationen hanteras och är under kontroll. 
Efter två veckor med höga flöden börjar dock resurserna (temporära översvämningsskydd) 
att bli knappa och belastningen på räddningstjänsten har varit hög under en längre period.  

Under dessa förutsättningar inträffar en veckodag oväntat (dvs. utan varning från SMHI) ett 
kraftigt regn på 90 mm under ett dygn; en stor del av nederbörden faller under kort tid på 
förmiddagen och regnet passerar över kommunens centrala delar. Det intensiva regnet leder 
till att befintliga ledningar för dagvatten fylls upp och att stora regnmängder börjar rinna 
mot låga punkter i tätorten. Detta leder till akuta konsekvenser i form av översvämningar i 
flera lågt liggande stadsområden, längre bort från vattendraget. 

Konsekvenserna inkluderar:  

• Översvämmade och oframkomliga vägar på flera ställen i samt utanför tätorten. Det 
är omöjligt för bussar och bilar att köra och flera fordon fastnar i viadukter och lågt 
liggande vägpartier. En väg till en mindre tätort i kommunen rasar/undermineras. 

• Järnvägsknutpunkten översvämmas, vilket bl.a. leder till att elektrisk och elektronisk 
utrustning slås ut. 

• Flera källare i bostadshus översvämmas. 
• El- och värmeförsörjningen hotar att slås ut i ett särskilt boende för äldre, eftersom 

vatten har börjat tränga in i källaren. 
• Brand till följd av kortslutning (kabel eller elskåp). 
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• Två grundskolor och fyra förskolor översvämmas, flera av dem både av vatten från 
omkringliggande ytor och via ledningsnätet. 

• En gammal deponi översvämmas med risk för spridning av föroreningar till 
vattendrag. 

• Avloppsreningsverkets funktion påverkas och förorenat vatten bräddar ut i 
vattendraget. Dessutom spolas en del av det avloppsslam som förvaras vid 
avloppsreningsverket ut i vattendraget. 

• Antalet samtal till kommunen och SOS Alarm är väldigt stort, både oro för 
översvämning, något fall av risk för personskada, smittspridning och föräldrar till barn 
på de översvämmade för- och grundskolorna. 

Ett intensivt och akut arbete krävs för att hantera situationen under ca ett dygn och därefter 
behöver byggnader pumpas och i vissa fall saneras, väg återuppbyggas och funktioner i 
järnvägsknutpunkten återställas.  

Efter det kraftiga regnet kommer lyckligtvis längre period med uppehållsväder och de akuta 
räddningsinsatserna minskar, samtidigt som ett återuppbyggnads-/restaureringsarbete 
påbörjas. Några dagar efter skyfallet sker dock ett ras i anslutning till vattendraget, vilket 
leder till ytterligare akuta insatser, då ett fåtal närliggande bostadsbyggnader behöver 
utrymmas. 

5.2. Scenario 2: För torrt 
Östra delarna av mellersta Sverige  

Det har varit en torrare sommar än normalt under juni och juli, nu är det början av augusti 
och grundvattennivåerna är under, eller mycket under, de normala i stora delar av Sverige. I 
en kommun med en tätort på ca 150 000 invånare i östra delarna av mellersta Sverige har 
ingen nederbörd fallit på 7 dagar, och även dessförinnan har det regnat ytterst lite. En bit in i 
denna torra period börjar ett högtryck i öst föra med sig mycket varm luft nerifrån 
kontinenten. SMHI varnar för extremt höga temperaturer, dvs. en värmebölja som varar i 5 
dagar med maxtemperatur över 30 °C.  

Konsekvenserna innefattar: 

• Kraftig påverkan på sårbara grupper: äldre, funktionsnedsatta, små barn, sjuka (t.ex. 
njur-, luftvägs-, och hjärtsjukdomar, diabetes vissa neuropsykiatriska diagnoser). 
Sjukhuset och vårdcentraler överbelastas. 

• Temperaturen i vissa operations- och läkemedelsrum blir för hög. Vissa operationer 
behöver ställas in. Det är också svårt att hålla temperaturen nere i sjuktransporter.  

• Vattenbrist inom jordbruket, framförallt vid djurhållning, leder till att flera 
lantbrukare behöver akut hjälp med att få vatten till djuren. Djurstallar behöver 
utrymmas.  

• Eftersom det är mycket torrt i marken uppstår många små gräs- och skogsbränder 
inom kommunen, vilka måste kontrolleras och bekämpas.  

• Det varma vädret leder även till ett drunkningstillbud långt ifrån tätorten. 
• Automatlarm utlöses, eftersom elektronisk utrusning överhettas, några av dessa på 

Seveso-anläggningar. Trafikljus, signalutrustning och kylutrustning slås ut på flera 
ställen.   

• Sammantaget innebär detta en hård press på räddningstjänsten, som inte har 
resurser att hantera alla larm som kommer in, vilket kräver prioritering. 
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Även efter dessa dagar med värmebölja är det ihållande varmt i över en vecka, med en 
dygnsmedeltemperatur på ca 20 °C och maxtemperatur runt ca 25 °C. Sammantaget har det 
nu varit en period med tre veckor utan nederbörd, inklusive en kraftig värmebölja, med en 
nu efterföljande varm period. Det torra och varma vädret har lett till att brandrisken är 
mycket, eller extremt, stor i skog och mark.  

En dag bryter en omfattande skogsbrand ut i ett skogsområde i utkanten av kommunen, 
flera mil ifrån tätorten. Tätorten drabbas till en början inte av branden, men alltefter att 
branden intensifieras och sprider sig och vinden ligger på mot tätorten, närmar sig kraftig 
brandrök. Beslut tas att staden måste evakueras och detta kräver omfattande 
räddningsinsatser i staden samtidigt som branden måste bekämpas (Stora direkta och 
indirekta konsekvenser).  

5.3. Scenario 3: Vegetations- och skogsbrand på våren 
Brandrisksäsongens start för skogsbrand beräknas med klimatförändringarna att börja 
tidigare, i sydöstra delarna kan det börja så tidigt som i början av april (MSB, 2013). När det 
gäller gräsbrand/vegetationsbrand är det däremot troligt att risken börjar tidigare på våren, 
kanske redan under vintern om det är tidig snösmältning. Risken för gräsbrand ökar också 
om det inte har varit något snötäcke eftersom fjolårsgräset blir mer lättantändligt.  

Sydöstra Sverige, slutet av april.  

Efter en relativ nederbördsfattning sen-vinter och varm april är markfuktigheten låg. Det är 
även hög risk för gräsbrand i fjolårsgräset. En gräsbrand i kombination med den torra 
marken gör att en skogsbrand utvecklas. Det ligger ett antal mindre tätorter i 2-5 mil från det 
brandhärjade skogsområdet.  

Som ofta i april, är vädret föränderligt. Ett lågtryck drar in som ger mycket kraftiga vindar, till 
och med storm- och orkanstyrka förekommer i byvindarna (SMHI varnar för stormbyar eller 
orkanbyar, klass 3). Branden är mycket svår att få kontroll över och den sprider sig snabbt i 
och med stormen. Man befarar att branden ska sprida sig till byggnader i närliggande 
samhällen, eftersom det är så svårt att få kontroll över branden. Dessutom färdas 
brandröken långt i det blåsiga vädret och riskerar att drabba flera av de närliggande 
tätorterna. 

Konsekvenserna innefattar: 

• Räddningstjänstens personal har mycket svårt att arbeta i stormen. 
• Mängder av elledningar blåser ner och orsakar stora problem med elförsörjningen, 

även i tätorten.  
• Elnätsbolagens personal har mycket svårt att arbeta i stormen. 
• Stor risk för personskador (personal ovan samt skogsägare som försöker röja).  
• Framkomlighetsproblem (väg och järnväg) i hela området pga. stormfällda träd. 
• Byggnader skadas (tak blåser iväg). 
• Bortfall av el och värme i bostäder leder till att många hushåll i flerbostadshus i 

tätorterna behöver evakueras. 
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6. Slutsatser 
Rapporten syftar till att (i) redogöra för begreppet ’multipla naturhändelser’ och 
kunskapsläget kring interaktioner mellan olika naturhändelser, samt att (ii) fastställa vilka 
naturhändelser som är mest relevanta i med hänsyn till beredskap och förmåga innanför 
Sveriges territoriala gränser. Dessutom diskuteras översiktligt förutsättningar för och behov 
av hantering av multipla naturhändelser. 

När det gäller kunskapsläget kring multipla naturhändelser visar litteraturstudien att det 
finns vetenskapligt stöd för en mängd olika interaktioner mellan naturhändelser. 
Experternas beskrivningar under vår workshop visar också att vissa naturhändelser, såsom 
kustöversvämningar, oftast uppstår vid ”multipla” väderfenomen och att det finns många 
potentiella multipla interaktioner kopplade till både ett utgångsläge med långvarig torka och 
höga flöden i vattendrag. Samtidigt, i såväl forskning om naturhändelser och 
klimatförändringar som i hantering av naturhändelser, har de främst betraktats en och en. 
Även om dagens klimatmodeller kan indikera att sannolikheten för värmeböljor ökar och 
sannolikheten för extrem nederbörd ökar samtidigt, är det inte säkert att de två kommer att 
hända oftare samtidigt. Matrisen i Tabell 5 kan därmed användas som ett komplement till 
nuvarande och kommande klimatprojektioner för olika naturhändelser. Den kan också bidra 
med en utökad bild av potentiella följdeffekter och risker via de interaktioner som 
sammanställts. 

Både litteraturstudien och erfarenheterna som framkom under vår expertworkshop talar för 
att naturhändelser behöver betraktas mer utifrån ett multipelt perspektiv. Naturhändelser 
sker inte bara isolerat utan kan påverkas av eller påverka andra naturhändelsers förlopp, 
antingen genom ett direkt utlösande eller genom förändring av miljön som ökar 
sannolikheten för andra naturhändelser.   

De naturhändelser som, baserat på det genomgångna materialet, bedöms vara mest 
relevanta för Sverige i relation till klimat och väder är: laviner, kraftig vind, kraftig nederbörd, 
extrema temperaturer, blixturladdningar, översvämningar, ras och sättningar, torka, skog- 
och markbränder. För dessa naturhändelser är kunskapsunderlaget kring historisk frekvens 
bra för vind, nederbörd och skogsbränder. Kunskapsunderlaget kan bli bättre för intensiv 
nederbörd, jordskred, ras och sättningar, och betydligt bättre för laviner. Händelserna 
påverkas alla antingen direkt eller indirekt av klimategenskaper eller väderhändelser. 
Kunskapen om klimatförändringarnas påverkan på förekomsten av extrema 
väderförhållanden är varierande och innefattar olika grader av osäkerheter beroende av 
vilken typ av extremt förhållande det handlar om. I Sverige innefattar eller drivs multipla 
naturhändelser oftast av atmosfäriska eller hydrologiska händelser. De multipla 
naturhändelser som av experterna anses vara mest frekventa samt orsaka allvarliga 
konsekvenser inkluderar antingen höga flöden eller skogsbrand i kombination med annan 
händelse. 

Den kunskap som idag saknas är en bra projektion för hur frekvensen av händelser kommer 
förändras med klimatförändringarna. Det finns vissa indikationer på hur de kommer 
förändras, men ej tillräckligt. Det genomgångna materialet indikerar inte att Sverige kommer 
att drabbas av några nya företeelser på nationell nivå, däremot är det troligt att frekvensen 
och magnituden kommer att öka i ett förändrat klimat. Det kan även finnas anledning att 
inkludera biologiska naturhändelser, såsom det gjordes i exempelvis MSB:s sammanställning 
av riskområden och scenarioanalyser (MSB 2015).  



44 
 

Redan när det gäller förekomst och omfattning av enskilda atmosfäriska eller hydrologiska 
händelser är det stora osäkerheter i befintliga prognoser och klimatförändringsprojektioner, 
även om det sannolikt kommer bli både starkare och mer frekvent förekomst av 
väderfenomen framgent. Att prognostisera eller simulera multipla naturhändelser innefattar 
därmed ännu större osäkerheter.  

För att öka medvetenheten om multipla naturhändelser togs tre scenarier fram: 1. en 
situation med höga flöden i vattendrag där det oväntat inträffar ett kraftigt regn, 2. en 
situation med en torr sommar där det inträffar en värmebölja följt av en skogsbrand, och 3. 
en relativ nederbördsfattning senvinter och varm april med låg markfuktighet där det 
uppstår en skogsbrand. Ett lågtryck drar sedan in som ger mycket kraftiga vindar varvid 
skogsbranden intensifieras och sprids. Scenarierna har och kommer att fortsätta att 
användas inom projektet som ett underlag i intervjuer som genomförs med personer som 
hanterar naturhändelser. Dessutom kommer de att användas som underlag för analys och 
test av modeller, metoder och beslutsstödsverktyg som ska utvecklas inom ramen för 
projektet.  

Beredskapen att hantera multipla naturhändelser kan gynnas av ett fortsatt fokus på 
konsekvensbaserade vädervarningssystem. Exempelvis att vid en period med höga flöden i 
vattendrag kunna informera att om detta fortsätter ökar risken för sekundära händelser 
exempelvis skred. Multipla naturhändelsers hantering skulle kunna stödjas genom att 
tillhandahålla information baserad på förutsättningar för olika naturhändelser på specifika 
platser, detta för att kunna bedöma risken för sekundära naturhändelser under givna 
förutsättningar samt de möjliga konsekvenserna av multipla naturhändelser för en specifik 
plats. Det är därför viktigt att för de tänkta målgrupperna öka förmågan att kunna tolka 
sådan information och vädervarningar samt att målgrupperna i förväg haft möjlighet att 
kartlägga tänkbara konsekvenser för olika naturhändelser så att behovet av insatser 
snabbare kan bedömas när en händelse inträffar.  

De händelser som i studien identifierats som mest relevanta i en svensk kontext och 
interaktionerna dem emellan, kommer att ligga till grund för kommande faser i projektet, 
vilka fokuserar på hanteringen av naturhändelser och hur denna kan stödjas med adekvata 
beslutsstöds-, varnings- och prognosverktyg. 
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