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Identifiera särskilda riskområden – övergripande utgångspunkter 
Rubriken till uppdraget anger att särskilda riskområden för ras, skred, erosion och 
översvämning som är klimatrelaterade ska identifieras. Med uttrycket klimatrelaterade 
avses att det ska vara fråga om översvämning, ras, skred och erosion som är en följd av 
processer som beror på klimatet, till exempel nederbörd, stigande havsnivåer och ändrade 
grundvattennivåer. Däremot avses inte sådana effekter som är en följd av mänsklig 
aktivitet, till exempel sprängning eller vattenläcka (Prop. 2017/18:163). 

Begreppet risk används på det sätt som definieras i Förenta nationernas klimatpanel 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).  

Riskområden – tolkning och geografisk utbredning 
Ett riskområde definieras som ett avgränsat geografiskt område som kan hotas av 
översvämning, ras, skred eller erosion samt innehåller verksamheter som kan innebära att 
ogynnsamma konsekvenser för människors liv och hälsa, miljön, kulturarvet eller 
ekonomisk verksamhet kan uppstå vid nämnda hotsituationer. 

- Riskområden tas fram för varje hot för sig dvs. för översvämning, ras, skred 
respektive erosion. 

- En redovisning ska även göras av riskområden där det finns en kombination av 
hotade områden för översvämning, ras skred och erosion. 

- Den geografiska utbredningen av riskområden kan variera beroende av hot som 
analyseras. Större regionöverskridande riskområden där komplexa problem och 
risker finns ska identifieras inklusive specifika problemområden med särskilda 
risker. 

- Särskilt allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa, miljön, kulturarvet 
eller ekonomisk verksamhet som kan uppstå vid ras, skred, erosion och 
översvämning ska identifieras, och fungera som underlag till bedömningen.  

- Riskområden ska redovisas där ogynnsamma konsekvenser för människors liv och 
hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet sammanfaller inom större 
sammanhängande områden med aktuell typ av hot. 

- Riskområden för viktiga samhällsfunktioner (exempelvis energiförsörjning och 
transporter) som hotas av ras, skred, erosion och/eller översvämning ska 
identifieras.  
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