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Som en konsekvens av klimatförändringar kan vi

framtiden förvänta oss fler och mer extrema

väderhändelser så som översvämningar, torka och

värmeböljor.

• Ökad sannolikhet för och intensitet av extrema

väderhändelser

• Ökad sårbarhet genom till exempel förtätning

• Ökad exponering på grund av ökad värde på

tillgångar
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KLIMATANPASSNING OCH
FÖRSÄKRINGAR

Bouwer 2013, Projections of Future Extreme Weather Losses under Changing Climate and
Exposure, Risk Analysis



Försäkringsbranschen och/eller

försäkringsmekanismer kan understödja

klimatanpassning genom:

• Finansiell kompensation

• Utvärdera, kommunicera och signalera

risk

• Incitament och krav på riskhantering

• Placering av kapital

Risköverföring vs. Riskreducering
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Efterfrågan

• Information/ medvetenhet

• Kognitiv bias

• Charity hazard

Utbud

• Höjda premier eller risker som inte kan försäkras
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PENETRATIONSGRAD
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• Riskbaserad premie

• Avdrag på premie

• Självrisk

• Villkor

• Informationskampanjer

• Bonus-malus

HUR FÖRSÄKRINGAR KAN SKAPA
INCITAMENT FÖR RISKREDUCERING

Foto: Johan Nilsson/TT



Klimatsäkring av den gemensamma

jordbruks-, fiskeri- och regionalpolitiken,

samt att öka resiliensen i infrastrukturen.

Därtill syftar strategin till att främja

produkter och tjänster genom

försäkringar och finansiella

marknader.
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• CatNat kompensation

• Finansierar riskreducerande åtgärder

• Självrisk baserad på riskprofil

• The Observatoire National des Risques

Nationels- Samarbete mellan staten,

statlig återförsäkrare och

försäkringsbranschen. Analyserar

extrema väderhändelser och skador.

Erbjuder skadedata på kommunnivå.
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FRANKRIKE



• Stormrådet

• Tillägg på brandförsäkringen

• Försäkringsbranschen erbjöd i 2013 och 2016 skadedata från skyfall

till landets kommuner och VA organisationer

• Adress, datum och ersättningssumma för skada som orsakats av skyfall

• Implementering av klimatanpassningsåtgärder i Köpenhamn- mer

fördelaktiga kontrakt med återförsäkrare

DANMARK
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Før: Oslos egne skadedata + fra
aviser og Oslo brannvesen

Etter: Mottatt 10 år med
forsikringsskadedata
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NORGE
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• Inte möjligt att i vissa områden att försäkra bostäder till ett överkomligt pris. Utan

åtgärd antogs 200 000 vara oförsäkringsbara

• Flood-re

• Tillfällig lösning: riskbaserad premie inom 25 år

• För att kunna nå detta:

• Stöd till ”build back better”

• Investeringar i förebyggande åtgärder

• Samarbete mellan intressenter

STORBRITANNIEN
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TACK!
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