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Klimatförändringens effekter i Östergötland:

• Ökad temperatur i både luft och vatten

• Mildare blötare vintrar

• Stigande havsnivå

• Ändrade flöden i vattendragen

• Ökad risk för ras, skred och erosion

• Längre perioder av torka

• Utmaningar för vattenförsörjningen kvalitativt och kvantitativt

• Biologiska och ekologiska effekter (kollapsande ekosystem, invasiva främmande arter, skadegörare)

• Oftare extremt väder, t.ex. skyfall

• Fler och längre värmeböljor

• Kumulativa effekter med exempelvis flera torra år i rad

• Indirekt påverkan genom att omvärlden påverkas (livsmedelsproduktion, sjukdomsspridning, 
klimatflyktingar etc)



Klimatanpassning



3 § I denna förordning avses med klimatanpassning: åtgärder som syftar till att skydda miljön, 
människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de 
konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra

6 § 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.

7 § Klimat- och sårbarhetsanalysen ska ligga till grund för klimatanpassningsarbetets 
inriktning och utformning

Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete:

Vad säger lagen?



Hur påverkas länsstyrelsen?



Hur påverkas länsstyrelsen?



Länsstyrelsens handlingsplan

• Handlingsplan klar 2020-12-31

• Klimat- och sårbarhetsanalys (KSA) pågår

• Regional förankring

• Remiss i slutet av året



KSA

• Interna workshops på länsstyrelsen i mars

• Två tidsscenarior, nuläge samt om 50-100 år

• Prioritering maximal risknivå (16p)

• Under september verifiering av resultat samt fördjupning internt, via det kommunala 
klimatanpassningsnätverket samt energi- och klimatrådet



Risk är produkten av sannolikhet och konsekvens

Något om risk

1
Liten

Påverkan bedöms inträffa 
mindre än en gång vart 
hundrade år

2
Medel

Påverkan bedöms inträffa en 
gång vart tionde till hundrade år

3
Stor 

Påverkan bedöms inträffa en 
gång varje till vart tionde år

4
Mycket 

stor

Påverkan bedöms inträffa flera 
gånger per år

Sannolikhet Ekonomisk Social Ekologisk

Kostnader som kan hanteras inom 
befintliga kostnadsramar för 
myndigheten/sektorn eller vinster 
för några aktörer. 

Störningar som påverkar några 
personer

Liten och tillfällig skada på 
ekosystems bärkraft och 
återhämtningsförmåga

Kostnader som kräver 
omprioriteringar för 
myndigheten/sektorn eller vinster 
för en viss sektor.

Hälsoeffekter för människor eller 
djur eller allvarliga störningar som 
påverkar fler personer

Måttlig skada på ekosystems 
bärkraft och återhämtningsförmåga

Kostnader som är svåra för 
myndigheten/sektorn att bära eller 
stora vinster för en viss sektor.

Stora hälsoeffekter för människor 
eller djur eller allvarliga störningar 
som påverkar många personer.

Allvarlig och långsiktig skada på 
ekosystems bärkraft och 
återhämtningsförmåga eller skada 
på riksintressen 

Kostnader som är svåra för 
samhället att bära eller vinster som 
är betydande för samhället.

Fara för människors liv och hälsa 
eller omfattande skada på 
samhällsviktig verksamhet.

Allvarlig och irreversibel skada på 
ekosystems bärkraft och 
återhämtningsförmåga eller 
omfattande skada på riksintressen

Konsekvens



Preliminärt resultat

Av ca 180 poster utkristalliserades 3 fokusområden

- För mycket eller för lite vatten

- Biologiska och ekologiska effekter

- Hög lufttemperatur 



För mycket eller för lite vatten

• Översvämning - spridning av föroreningar, näringsämnen, direkta skador/störningar på infrastruktur

• Ras, skred och erosion - skador på bebyggelse eller infrastruktur

• Torka, vattenbrist, skogsbränder - dricksvatten, industri, gröna näringar



Biologiska och ekologiska effekter

• Stora störningar i ekosystemen då växt- och djurarter inte hinner anpassa sig och hitta rätt livsmiljöer

• Utsötning av Östersjön pressar ålgräset söderut, vilket påverkar akvatiska ekosystem

• Syrehalten i Östersjön sjunker – döda bottnar breder ut sig ännu mer

• Strandängar översvämmas  - häckningsmiljöer för fåglar försvinner

• Kallvattenarter påverkas av ökad vattentemperatur



Hög lufttemperatur

• Långvariga värmeböljor påverkar folkhälsan och kan leda till ökad dödlighet

• Dålig arbetsmiljö på arbetsplatsen




