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Räddningstjänstens insatser på grund av översvämning, 

ras, skred och slamström 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten larmas i genomsnitt 250 gånger per år på grund av översvämningar, ras, 

skred och slamström. Den vanligaste orsaken är översvämning från dagvatten eller 

avloppssystem men översvämningar från vattendrag samt ras, skred förekommer i olika 

delar av landet och varierar från år till år. Räddningstjänsten larmas mest till 

översvämningar i västra och södra Sverige, och vad gäller ras- och skred mer specifikt 

Västra Götaland. För hälften av insatserna som räddningstjänsten larmats till bedöms 

skadorna som minimala. För översvämningshändelser är egendomsskador mest vanliga 

medan för ras-och skred är skadetypen något mer blandad.  Räddningstjänstens 

rapportering av insatser är kvalitetssäkrad och skickas in årligen till MSB digitalt. 

Statistik om olyckor, skador och räddningsinsatser 

Efter varje räddningsinsats eller akut uppdrag dokumenterar räddningstjänsten vad som 

har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits i en händelserapport. Data från de cirka 

100,000 räddningsinsatser som den kommunala räddningstjänsten årligen utför samlas in. 

Händelserapporterna skickas till MSB och statistiken och kortare analyser publiceras i 

statistik- och analysverktyget IDA. 

Den övergripande statistiken om räddningstjänstens insatser baseras på statistik från den 

kommunala räddningstjänstens insatsrapporter (1998–2017) och händelserapporter (2016- 

idag).  

Räddningstjänstens insatser är kategoriserat enligt olika typer av händelser. Nedan 

redovisas statistisk för de insatser som kommunal räddningstjänst rapporterat för: 

1. 2005–2017, med någon av händelsetyperna Ras, skred eller slamström eller 

Översvämning av vattendrag 

2. 2018, med någon av de utlösande händelserna Översvämning av vattendrag, 

Översvämning av dagvatten- eller avloppssystem eller Ras, skred eller slamström. 

Hur många händelser räddningstjänsten larmats ut till ger en indikation över hur många 

händelser som inträffat i landet, men statistiken har begränsningar. Vid större händelser 

kan skiljelinjen mellan vad som betraktas av räddningstjänsten som flera insatser 

respektive en sammanhängande insats variera. Dessutom sker det flera händelser i landet 

där räddningstjänsten aldrig är inblandad. 
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Räddningstjänstens insatser 

 
 

Ras, skred eller 

slamström 

Översvämning av 

vattendrag1 

Översvämning av 

dagvatten- eller 

avloppssystem 

Antal insatser 2018-2019 50 118 534 

Antal insatser 2005-2017 155 2867 Ingen uppgift 

 

Under perioden 2005-2019 larmades räddningstjänsten till 205 händelser för ras, skred och 

slamström och 3519 händelser för översvämning. Sedan 2018 har statistiken för 

översvämningar delats i två kategorier. Räddningstjänstens insatser för översvämning av 

dagvatten- eller avloppsystem under denna senare perioden står för 76 % av totalen, 

jämförd med 17 % för översvämning av vattendrag och 7 % för ras, skred eller slamström. 

                                                   
1 Fram till 2017 räknades översvämningar av dagvatten – eller avloppssystem som översvämning av 
vattendrag. 
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Räddningstjänstens insatser per år 

 

I genomsnitt larmas räddningstjänsten till 14 händelser för ras, skred eller slamström och 

235 händelser för översvämningar per år. Siffrorna varierar dock märkbart från år till år 

beroende på väderförhållanden i olika delar av landet under olika säsonger. I 2006 fick 

både norra och södra Sverige en vårflod, en blöt höst och förvintern gav också upphov till 

översvämningar och jordskred i Västra Götaland. Sommaren 2007 präglades av mycket 

nederbörd på Götaland vilket resulterade i kraftiga flödestoppar i vattendragen. Vårflöden 

skapade stora problem på sina håll under 2010 med översvämmade vägar, ras och skred. 

Kraftiga regn under sommaren 2012 ledde också till många översvämningar. Vårfloden 

2018 blev rejäl i stora delar av norra Sverige och på många håll var flödena de högsta 

sedan vårfloden 1995. Under 2019 inträffade det översvämningar i södra och mellersta 

Sverige vid upprepade tillfällen under året. 
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Räddningstjänstens insatser per län 
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Antalet inträffade ras, skred och översvämningar skiljer sig åt mellan länen. Detta beror 

dels på att länen har olika naturgeografiska förutsättningar, som exempelvis 

nederbördsnivåer, men också på olika befolknings- och bebyggelsestrukturer. Vad gäller 

översvämningar har räddningstjänsten larmats mest i västra och södra Sverige. Västra 

Götaland och Skåne är de två län som har rapporterat flest händelser men siffrorna för 

Kalmar, Jönköping, Östergötland, Halland och Södermanland är också höga, särskilt i 

förhållande till befolkningen. Kalmar län har haft mest insatser per invånare. 

Räddningstjänstens insatser är lägst i Norrbotten, Gotland, och Västmanland, både i antal 

men också i förhållande till befolkningen. Antalet insatser för ras-och skred är med 

marginal högst i Västra Götaland som återspeglar länets särskilda geologiska förhållanden. 

Räddningstjänstens insatser för ras-och skred har däremot varit noll eller nära noll i 

Blekinge, Gotland, Gävleborg, Uppsala och Örebro. 

  

https://www.msb.se/


 

 6(7) 

 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: Telefon: 0771-240 240 registrator@msb.se Org.nr: 202100-5984 

651 81 Karlstad Fax: 010-240 56 00 www.msb.se  
 

Räddningstjänstens insatser per skadetyp 

 

 

Vid varje insats gör räddningsledaren en kortfattad bedömning över eventuella skador och 

vidtagna åtgärder. Bedömningen är gjord i samband med räddningstjänstens insats och 

utgör inte en fullständig skaderapport eller olycksutredning. Det kan till exempel ta flera år 

innan försäkringsbolag fastställer skadekostnaden efter en översvämningshändelse. 

För hälften av insatserna som räddningstjänsten larmats till bedöms skadorna som 

minimala. För översvämningshändelser är egendomsskada den vanligaste skadetypen 

medan för ras-och skred är skadetypen något mer blandad. Under perioden 2005-2019 har 

ras-och skred orsakat samhällsstörning vid totalt 11 tillfällen jämfört med 21 för 

översvämning, normalt är det framkomlighet på vägar som påverkas. Miljöskador har 

noterats vid 5 ras-och skredhändelser och 46 gånger i samband med översvämningar. 18 

personskador har tillskrivits ras- och skredhändelser jämfört med 4 för översvämning. 
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Räddningstjänstens insatser per verksamhetstyp 

 

 

Om en händelse inträffar i eller i närheten av en byggnad noterar räddningstjänsten vilka 

verksamheter som bedrivs i byggnaden. Rapporteringen baseras på de verksamhetsklasser 

som finns i Boverkets byggregler. Om händelsen inte inträffat i eller i närheten av en 

byggnad, anges den utemiljön där händelsen ägt rum.  

Rapporteringen visar att insatser för översvämningar vanligtvis sker i anslutning till 

bebyggelse, och i synnerhet bostäder. Insatser för ras- och skred sker dock oftast i 

utemiljöer, vanligtvis där vägar och gator är drabbade. 
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