
Klimatanpassning 
Vad innebär det för länets aktörer? 

Karin Gustavsson, klimatanpassningssamordnare, Plan- och bostadsenheten



Vad är klimatanpassning?

Klimatförändringarna resulterar bland 
annat i mildare och blötare vintrar, 
stigande havsnivåer, ändrade flöden i 
vattendrag, längre perioder av torka och 
längre växtsäsong.

Klimatanpassning innebär att anpassa 
samhället och olika verksamheter för de 
nya utmaningar som ett förändrat klimat 
ger. Biskops Arnö april 2013



Varför klimatanpassning?

• Förebygga skador

• Minska hälsorisker

• Minimera påverkan för både 
människor och djur

• Främja biologisk mångfald och 
naturmiljö

• Ta vara på nya möjligheter

• Hålla nere kostnader i ett långsiktigt 
perspektiv

Vasagatan, Uppsala, 2017 



Klimatförändringar

Väder
Temperatur, nederbörd vid en 
viss tidpunkt

Klimat
Variationen av vädret under 
en längre tidsperiod, normalt 
sett minst 30 år. 



Analys av framtida 
klimat i Uppsala 
län utifrån två 

scenarier

SMHI är kunskapsmyndighet för 
klimatanpassning och tar 

regelbundet fram ny information 
utefter den senaste forskningen. 



Framtidsklimat för Uppsala län

Analys från SMHI 2015, analyser finns för alla län.



Årsmedeltemperatur

Framtidsklimat för Uppsala län



Vegetationsperiodens längd

Framtidsklimat för Uppsala län



Årsmedelnederbörd

Framtidsklimat för Uppsala län



Konsekvenser

• Årsmedelnederbörden ökar 20-30 % mot slutet av 
seklet

• Största ökningen sker under vinterhalvåret

• Det regionala nederbördsmönstret kvarstår

• De kraftiga regnen förväntas öka med 
25 %

• Markant nedgång av antalet dagar med snö 

• Höga flöden och översvämningar – vissa tidpunkter på 
året. 

• Mögel- och rötskador kan komma att drabba 
byggnadskonstruktioner och byggnader med 
kulturmiljövärden. 

• Förändring i tjäldjupet - skogsbilsvägar

• Förutsättningarna för areella näringar som skogsbruk, 
jordbruk kommer att gynnas p.g.a. längre växtsäsong 
samtidigt som risken för skadeinsekter ökar.

• Övergödning och en ökad förekomst av alger i både 
sötvattenmiljö och marin miljö. 

• Ökad förekomst av mygg – nya invasiva arter och 
vektorer för smittsamma sjukdomar

• En ökad frekvens av smittspridning av infektioner och 
sjukdomar kommer att bli synlig hos både djur och 
människa. 

• Påverkan på den biologiska mångfalden.



Regionala handlingsplaner 





Förordning 
(2018:1428) 

om myndigheters 
klimatanpassningsarbete



Berörda 
myndigheter

Affärsverket svenska kraftnät
Boverket
Elsäkerhetsverket
Finansinspektionen
Folkhälsomyndighete
Fortifikationsverket
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Kemikalieinspektionen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
länsstyrelserna
Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet

Statens fastighetsverk
Statens geotekniska institut
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska 
anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete (SIDA)
Sveriges geologiska 
undersökning
Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Verket för innovationssystem



Skyldighet att 
arbeta med 

klimatanpassning

En länsstyrelse ska

1. initiera, stödja och följa upp kommunernas 
klimatanpassningsarbete,

2. analysera hur länet och vid behov 
angränsande län påverkas av 
klimatförändringarna, 

3. stödja och följa upp regionala 
sektorsmyndigheters klimatanpassningsarbete,

4. bidra till och ta fram underlag för ökad 
kunskap och planering, och

5. stödja arbete i älvgrupper.



Klimat- och 
sårbarhetsanalys

Arbetet med klimatanpassning ska omfatta att 
klimatförändringens påverkan på myndighetens 
verksamhet utreds i en klimat- och sårbarhetsanalys.

Analysen ska hållas aktuell genom att den ses över och 
uppdateras vid väsentliga förändringar i verksamheten 
eller minst vart femte år. Analysen ska identifiera 
bestämmelser i lagar och andra författningar som 
påverkar myndighetens arbete med klimatanpassning.

Klimat- och sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för 
klimatanpassningsarbetets inriktning och utformning 
enligt 8-10 §§.



Klimatanpassning
i fysisk planering

Bygg samhället flexibelt 

Utforma inomhus- och utomhusmiljöer så att de kan hantera 
effekterna av ett förändrat klimat 

Förstärk de ekologiska värdena

Värna de gröna och blå strukturerna i staden och på 
landsbygden

Låt marken vara genomsläpplig 

Ge plats åt grönskan 

Skapa integrerade lösningar – se klimatanpassning som en
möjlighet till funktionell och nyskapande design



Agenda 2030

17 mål och 169 delmål



Karin Gustavsson, karin.gustavsson@lansstyrelsen.se

Uppsala, april 2013

Tack! 


