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Bærekraft viktigere i forsikring  
 

Bærekraftstenkningen blir stadig mer sentral i forsikringsnæringen – ikke minst pga. 

av klimaendringene. Våtere og villere vær slår direkte ut i skadetallene.  

 

Klimaforskningen viser at det oftere vil oppstå ekstremvær i fremtiden. Tallene 

varierer fra år til år.  I ekstremåret 2011 ble det eksempelvis registrert hele 37 000 

skader etter vanninntrenging i bygninger. Det ble utbetalt 2,2 milliarder kroner i 

erstatning. I 2012 var tilsvarende tall 23 000 skader, og erstatningene beløp seg til 

1,2 milliarder kroner.   

 

Forsikringsnæringens funksjon er å forstå, forvalte og bære risiko, bl.a. gjennom 

forebygging og risikoriktig prising. På denne måten reduserer vi samfunnets 

sårbarhet i møte med større og mindre ulykker, kriser og naturhendelser. Ambisjonen 

er å sikre bærekraftige forsikringsløsninger som er robuste nok til å møte både 

globaliseringsutfordringer og klimaendringer. Dette fordrer innovasjon og helhetlig 

risikoforvaltning.  

 

I forbindelse med Rio +20-konferansen i juni 2012 ble FN-prinsippene for bærekraftig 

forsikring lansert. Prinsippene er en parallell til tilsvarende prinsipper for ansvarlige 

investeringer, og det er UNEP Finance Initiative som står bak dem.  UNEP FI er et 

partnerskap mellom FNs Miljøprogram og finanssektoren. Prinsippene for bærekraftig 

forsikring utfordrer bransjen mht. fremtidsrettede produkter og tjenester. 

Utgangspunktet er de såkalte ESG-temaene.  Oversatt til norsk omhandler disse 

miljø (Environment), sosiale forhold (Social) og virksomhetsstyring (Governance).  

 

Kunnskapsdeling - skadedata 

Den norske skadeforsikringsnæringen er i ferd med å gjennomføre et viktig 

pilotprosjekt der nytteverdien for norske kommuner av forsikringsselskapenes 

klimarelaterte skadedata skal vurderes.  Kan dataene for eksempel bidra til å 

forhindre eller redusere vannskader? Gjennom skadedataene sitter 

forsikringsnæringen på god innsikt i klimaendringenes konsekvenser. Dataene 

dokumenterer bl.a. kraftig økning i vannskader – i særdeleshet tilbakeslag og 

overvann. Denne utviklingen har samfunnsøkonomiske konsekvenser langt ut over 

forsikringsutbetalingene.  

 

Forsikringsnæringen ønsker med dette å rette søkelyset mot forebygging og 

reduksjon av vannskader og andre klimarelaterte skader. Næringens arbeid med 

bærekraft baseres på allianser med andre interessenter.  Det nevnte prosjektet 

gjennomføres for Finans Norge av Vestlandsforskning med 8-10 kommuner som 

”test”-kommuner. En rekke sentrale interessenter deltar i referansegruppen: Norsk 

Vann, KS, Fremtidenes Byer/DSB, NVE og Miljøverndepartementet. 
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Samfunnsbidrag i praksis 

Forebygging er den beste forsikring, heter det.  Statistikken viser for eksempel at 

1.300 personer hver dag søker legehjelp etter ulykkesskader. 140 blir lagt inn, og 4-5 

dør. I hver 10. sykehusseng ligger en person som er rammet av ulykker. Ulykker 

krever øyeblikkelig hjelp og gjør at planlagte operasjoner blir utsatt. Det fører til økte 

kostnader og mer venting for andre pasientgrupper.  Beregninger viser at vi hadde 

kunnet spare 17 mrd. kroner årlig dersom hver 10. skade hadde vært forhindret.   

 

Det samme gjelder innenfor andre områder. Brann, vannskader og trafikkulykker 

setter den enkelte i en vanskelig situasjon og fører til store kostnader – ikke bare 

økonomisk:  

 

Næring og 

privat,  

snitt siste 

fem år 

Utbetaling per time Antall minutter 

mellom hver 

hendelse 

Antall hver dag  

Brann 500.000 kroner 20  70 

Vann 375.000 kroner 5 290 

Trafikk 660.000 kroner 2  926 

 

 

Forsikringsnæringen arbeider målrettet med skadeforebygging og 

holdningspåvirkning for å forebygge og redusere antall skadetilfeller. De prioriterte 

områdene er: 

 Trafikksikkerhet  

 Brannsikkerhet  

 Vannsikkerhet  

 Innbruddssikkerhet  

 Sikkerhet på og ved vann  

Også når det gjelder forebygging har forsikringsnæringen inngått allianser med andre 

– herunder Norsk brannvernforening, Trygg Trafikk, Vannskadekontoret, 

Skadeforebyggende forum og Trygge lokalsamfunn.   

Perspektiver 

Skadeforsikringsselskapene merker allerede konsekvensene av klimaendringene.  

Med risikohåndtering og sårbarhet som forretningsområde besitter de viktig kunnskap 

om klimarelaterte risikoer. Innenfor mange områder kan forsikringsnæringen bidra 

med ”early warning”- signaler. Forebygging av skader hører også til 

forsikringsnæringens kjernekompetanse. Næringen kan derfor spille en viktig rolle 

når det gjelder å håndtere klimaendringene og den helseutvikling som følger med 
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klimaendringene.  Et enkelt eksempel er bolig. Enten det dreier seg om nybygg eller 

gjenoppbygging er det viktig at folk tar hensyn til klimaendringene når de velger tomt 

til boligen, materialer, byggemåte og energiløsning. 

 

Marit Sagen Åstvedt 
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Linker:  

http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/PSI_document-en.pdf 

http://www.skafor.org/ 

Temahefter om Trygge lokalsamfunn-arbeidet:  

http://skafor.org/no/Hoved/Publikasjoner1/   

Rapporten ”Trygge eldre” http://skafor.org/no/Hoved/Publikasjoner1/Trygge-eldre/ 

”Barn, vann og sikkerhet” 

http://skafor.org/PageFiles/21550/Med_barn_i_vannkanten.pdf 

http://skafor.org/PageFiles/26025/2013-05-
15%20H%C3%B8ringsinnspill%20Meld%20St.%2034%20-

%20Skadeforebyggende%20fourm.pdf 

 
www.brannvernforeningen.no 

www.tryggtrafikk.no 

http://www.sintef.no/Byggforsk/Vannskadekontoret/ 

www.fgsikring.no 

 

 
Prinsippene for bærekraftig forsikring 

 (UNEP FI PSI) 

 Vi vil integrere relevante temaer 
knyttet til miljø, sosiale forhold og 

virksomhetsstyring i alle våre 

beslutningsprosesser.  

 Vi vil arbeide sammen med våre 

kunder og forretningspartnere for å få 

økt oppmerksomhet om miljø, sosiale 

forhold og virksomhetsstyring. Vi 

skal sammen håndtere risiko og 

utvikle løsninger. 

 Vi vil arbeide sammen med offentlige 
myndigheter, reguleringsmyndigheter 

og øvrige interessenter for å fremme 

tiltak innenfor miljø, sosiale forhold 

og virksomhetsstyring i hele 

samfunnet. 

 Vi vil vise ansvarlighet og åpenhet 
ved jevnlig å informere offentlig om 

fremdriften i arbeidet med å etterleve 

prinsippene. 

 

Norsk oversettelse: Finans Norge 

http://www.skafor.org/
http://skafor.org/no/Hoved/Publikasjoner1/
http://skafor.org/no/Hoved/Publikasjoner1/Trygge-eldre/
http://skafor.org/PageFiles/21550/Med_barn_i_vannkanten.pdf
http://skafor.org/PageFiles/26025/2013-05-15%20H%C3%B8ringsinnspill%20Meld%20St.%2034%20-%20Skadeforebyggende%20fourm.pdf
http://skafor.org/PageFiles/26025/2013-05-15%20H%C3%B8ringsinnspill%20Meld%20St.%2034%20-%20Skadeforebyggende%20fourm.pdf
http://skafor.org/PageFiles/26025/2013-05-15%20H%C3%B8ringsinnspill%20Meld%20St.%2034%20-%20Skadeforebyggende%20fourm.pdf
http://www.brannvernforeningen.no/
http://www.tryggtrafikk.no/
http://www.sintef.no/Byggforsk/Vannskadekontoret/
http://www.fgsikring.no/
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