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Förord
Klimatförändringarna är en realitet vi märker av redan idag. I stort sett alla samhällssektorer påverkas 
liksom ekosystem, natur- och kulturmiljö och vår hälsa. Vi behöver därför genom medveten planering 
och samhällsbyggnad med förebyggande åtgärder minska sårbarheterna och tillvarata möjligheterna 
för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle. Regional handlingsplan för Östergötland är utar-
betad för att vara en vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet.

Handlingsplanen är regional och åtgärderna syftar till att hantera konsekvenser på lokal och regional 
nivå. Det är också viktigt att även se klimatförändringarna i ett nationellt och globalt perspektiv. Med 
tiden kommer konsekvenser av klimatförändringarna i andra delar av världen ge effekter även i Öster-
götland. Dessa kan vara både positiva och negativa gällande livsmedelsproduktion, sociala spänningar, 
brist på råvaror, turism, smittspridning och säkerhetspolitik.

Länsstyrelsen vill att planen ska vara ett strategiskt dokument med gemensam målbild för att ge 
konkret vägledning i länets arbete med klimatanpassning. Planen är också tänkt att vara en plattform 
för kommunerna och andra aktörers klimatanpassningsarbete. Ansvarsfördelningen inom klimatan-
passningsarbetet tydliggörs i handlingsplanen genom att planerade och föreslagna åtgärder är kopp-
lade till ansvarig aktör som har rådighet över att åtgärden genomförs. Det finns även åtgärder och 
förutsättningar som inte kan hanteras inom de regionala uppdragen och kräver beslut och genomför-
ande av andra myndigheter eller regeringen. 
 
Planen har utarbetats i samråd med representanter och politiker från kommunerna, Landsting, region-
förbund och andra aktörer för att fånga upp lokala kunskaper och erfarenheter samt behov. Dialogen 
har förbättrat förutsättningarna till en god nulägesbeskrivning som leder till relevanta och uppnåeliga 
målbilder, med genomförbara och förankrade åtgärder. Samrådsarbetet är också en förutsättning för 
att planen ska bli ett verktyg i klimatanpassningsarbetet, att planen leder till åtgärder som genomförs.

Länsstyrelsens strävan med klimatanpassningsarbetet är att alla de aktörer i länet som berörs direkt 
eller indirekt i sina verksamheter av klimatförändringar påbörjar ett planerat, konkret och integrerat 
arbete med klimatanpassning. Länsstyrelsen kommer att vägleda det arbetet utifrån de prioriteringar 
och behov som kommit fram i dialogen kring handlingsplanen.

Länsstyrelsen Östergötland
Juni 2014

Elisabeth Nilsson
Landshövding 
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1. Varför en regional handlingsplan för
    klimatanpassning?

Klimatet håller på att förändras och därmed förutsättningarna för 
samhällets utveckling. Hur stora framtida konsekvenser av klimat-
förändringarna blir beror på hela världens arbete med att minska 
påverkan på klimatet och hur väl anpassat vårt samhälle blir för 
högre temperaturer och förändrade nederbördsmönster. Vi måste 
därför redan nu arbeta med att kartlägga var i samhället riskerna finns 
och hur dessa påverkar människor och miljö, och vilka anpassnings-
behoven är för att planera för ett robust och flexibelt samhälle. 

Länsstyrelserna fick av regeringen 2009 i uppdrag att samordna 
klimatanpassningsarbetet i länen. År 2013 specificerades uppdraget 
med att utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning. 
Uppdraget delrapporterades 1 oktober 2013 och slutrapporteras till 
Regeringskansliet senast 30 juni 2014.

Den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen  lyfte fram att alla 
samhällets sektorer berörs av klimatförändringarna. Utredningens 
tidsperspektiv för konsekvenser och behov av anpassning sträckte sig 

Målet är att skapa en vägledning för att aktivt möta klimat-
förändringar, det vill säga minska sårbarheter och tillvarata 
möjligheter för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle.

Denna länk till SOU 
2007:60 ger en gedigen 
bakgrund och beskrivning 
av klimatförändringarnas 
konsekvenser på olika 
sektorer. 

http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/89334
http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/89334
http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/89334
http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/89334
http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/89334
http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/89334
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fram till 2100 och den regionala handlingsplanen utgår från samma 
tidsperspektiv. För ett hållbart samhälle ur ett generationsperspektiv 
är det dock viktigt att vara medveten om att klimatet kommer att 
fortsätta förändras efter sekelskiftet.

Klimatanpassning innebär att vi reducerar skador, hanterar konse-
kvenser, och tar tillvara möjligheter som det förändrade klimatet 
medför. Det kan innebära förändringar i processer, metoder och 
strukturer som genomförs utifrån en kartläggning av utmaningar och 
behov. Syftet med handlingsplanen är att den ska fungera som en 
vägledning och ett verktyg för länets olika aktörer i det arbetet, och 
samtidigt stödja ökad samverkan. Utifrån arbetet med kunskapsupp-
byggnad i dialog med aktörer inom länet konkretiseras arbetet till 
åtgärder i planen.

De åtgärder som specificeras i handlingsplanen där Länsstyrelsen står 
som ansvarig är en del av Länsstyrelsens pågående eller planerade 
klimatanpassningsarbete. Vissa förutsätter samverkan med andra 
aktörer för att kunna genomföras. Andra föreslagna åtgärder är inte 
tidssatta men föreslagna till kommuner eller andra regionala aktörer att 
ta till sig vid planering av klimatanpassningsarbetet i organisationen.

En utgångspunkt i Länsstyrelsens arbete är att klimatanpassnings-
arbetet ska, så långt som möjligt, integreras i pågående organisa-
tioner, strukturer och rutiner. Klimatanpassning är en uppgift som 
kan kopplas till alla samhällets sektorer som påverkas av att klimatet 
blir varmare och blötare, till alla organisationer som har ett samhälls-
ansvar och verksamheter som påverkar samhällets struktur, utveck-
ling och bevarande. Arbetet med klimatanpassning kan också kopplas 
direkt och indirekt till pågående projekt i länet, till exempel vatten-
förvaltningen, miljömålsarbetet, klimat- och energiarbetet, risk- och 
sårbarhetsanalyser samt specifika projekt inom areella näringarna.

Syftet med handlingsplanen är att vara en vägledning för arbetet med 
klimatanpassning i Östergötlands län. Kapitlet Nulägesanalys är 
en kartläggning och analys för att beskriva länets behov av klimat-
anpassning och hur arbetet bedrivs idag. Avsnittet Utmaningar och 
prioriteringar tar även upp vilka mål vi vill uppnå med arbetet. Hur 
vi ska uppnå dessa listas under kapitlen Åtgärder samt Uppfölj-
ning och revidering. Åtgärderna är den centrala delen av handlings-
planen. Här finns listat de åtgärder som Länsstyrelsen i samråd med 
kommuner, Landsting och regionförbund identifierat som viktiga för 
att arbetet med klimatanpassning ska utvecklas framåt. 

I rutorna i marginalerna finns länkar till refererade rapporter och 
övrig relevant information.  

På denna länk: Klimatan-
passningsportalen finns 
mer information om 
klimatförändringar, forsk-
ning om denna samt om 
hur samhället påverkas. 

http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen
http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen
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Klimatanpassningsarbetet utgår från de klimatscenarier vi kan 
förvänta oss. Handlingsplanens målbilder, behov, prioriteringar och 
åtgärder har sin grund i klimatanpassningsarbetet som genomförts i 
länet sen 2009, särskilt de kommundialoger, seminarier och möten 
som hållits. De översiktliga sårbarhetsanalyser som genomförts i 
workshopar i länets alla kommuner är viktiga underlag för kartlägg-
ning av kommunernas utmaningar. Hur klimatförändringar hanterats 
i kommunala handlingar ger en bild av hur dessa utmaningar hante-
rats och har stämts av i samråd med kommunerna. Dessutom har 
information om kommunernas klimatanpassningsarbete samlats in 
med två enkätundersökningar 2011 och 2013.

En referensgrupp bestående av representanter för kommuner, Lands-
tinget och regionförbundet Östsam har deltagit i en serie workshopar 
med uppgift att kvalitetssäkra nulägesbeskrivning och prioriteringar, 
föreslå relevanta åtgärder och ge sin syn på målbilderna. Samråd med 
andra berörda aktörer i länet har hållits. Själva processen med att ta 
fram handlingsplanen har också haft som mål att bidra till vägledning 
i arbetet.

2. Nulägesbeskrivning
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Klimat

Tabellen är sammanställd från uppskattade värden från SMHI’s 
websida över beräknade förändring av klimatdata i Östergötlands län 
under åren 2040 och 2100 jämfört med det normala (medelvärdet 
för 1961-1990). Den visar medelvärden för en ensemble med nio 
klimatscenarier för utsläppsscenario RCP 4.5 och RCP 8,5. Klimat-
scenarierna är framtagna med den regionala klimatmodellen RCA4, 
som har använts med ingångsvärden från olika globala klimatmo-
deller. Dessa nedskalningar av klimatdata publicerades oktober 2013 
av SMHI.

Tabell över klimatets förändringar i Östergötland:

Se information och förkla-
ringar på denna länk till 
SMHIs webbsida för 
klimatdata länsvis. 

Klimatindex 1961 
- 1991

2040 
RCP 4,5

2040 
RCP 8,5

2100 
RCP 4,5

2100  
RCP 8,5

Temperatur, 
årsmedel (grader) 6 +2,1 +2,2 +2,5 +4,5

Nederbörd, 
årsmedel 615 mm +8% +10-20% +10% +20-28%

Högsta 
dygnsmedeltemp 21,5 +1,8 +2 +2,5 +4,5

Lägsta 
dygnsmedeltemp -15,6 +5 +7 +5,5 +12

Antal dagar med 
kraftig nederbörd 13 +3,5 + 5 + 5 +9

Antal dagar med 
nollgenomgång, 
då temperaturen 
passerar 0 grader

79 –11 –15 –20 –45

Årets sista vårfrost, 
dagar 9 maj –18 –20 –20 –35

Årets maximala 
byvind – – – – –

Vegetationsperio-
dens start - dagar 12 april –21 –25 –38 –65

Vegetationsperio-
dens slut + dagar

7 
november +15 +18 +20 +38

Vegetationsperio-
dens längd, dagar 210 +30 +38 +50 +100

http://www.smhi.se/klimatdata/Framtidens-klimat/Klimatscenarier/Lan
http://www.smhi.se/klimatdata/Framtidens-klimat/Klimatscenarier/Lan
http://www.smhi.se/klimatdata/Framtidens-klimat/Klimatscenarier/Lan
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Vad har gjorts inom länet

Länets 13 kommuner har väsentligt olika behov av och förutsätt-
ningar för att arbeta med klimatanpassning. Detta ligger till grund för 
Länsstyrelsens åtaganden av riktade insatser i handlingsplanen. Det 
saknas både ett övergripande samordningsansvar, en strategi som 
inkluderar alla förvaltningar och dessutom mandat för tjänstemännen 
att arbeta med frågan hos alla kommuner. 

De flesta kommuner i länet tar upp anpassning till klimatförändringar 
i sin översiktsplanering och i specifika frågor när problem uppstått på 
grund av att samhället inte är anpassat till dagens klimat. Detta sker 
främst i samband med skydd av samhällsviktiga strukturer, plane-
ring av ny bebyggelse och infrastruktur. Vad som uppmärksammats 
av länsstyrelsen, kommuner och Landsting men som ännu ej har 
hanterats är konsekvenser för folkhälsan, och för naturvärden och 
ekosystemtjänster. Här finns ett stort behov av underlag och stöd 
från statliga myndigheter och universitet för att integrera frågorna 
i myndighetsutövning och ärendehantering samt hur detta kan 
tillämpas i kommunal planering.

Utmaningar och prioriteringar

Genom tidigare arbete  har länsstyrelsen prioriterat fyra sakområden 
som är särskilt väsentliga för Östergötland; Vatten, Samhällsviktig 
verksamhet, Folkhälsa och Areella näringar. Sammanställningarna av 
kommunernas arbete, workshopar och övrigt arbete har bekräftat att 
dessa utmaningar kvarstår som första prioritet och därför tas upp 
mest i handlingsplanen. Tabellen på nästa sida är en illustration med 
exempel på vad som diskuterades under kommunmötena 2011 och 
ska inte ses som en komplett kartläggning av risker och sårbarheter. 

Länk till rapporten Intro-
duktion till klimatanpass-
ning i Östergötland

År 2015 ska alla 
kommuner ha identifierat 
och analyserat de bety-
dande riskerna för över-
svämningar, ras, erosion 
och skred. Kommunerna 
ska beakta riskerna i sin 
fysiska planering och ska 
ha tagit fram förslag på 
åtgärder för anpassning av 
befintlig miljö. Regionalt 
delmål antaget 2012. Länk 
till rapporten. 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Klimatanpassning%20Ostergotland%20110929.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Klimatanpassning%20Ostergotland%20110929.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Klimatanpassning%20Ostergotland%20110929.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatmålsbroschyr%20webbversion.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatmålsbroschyr%20webbversion.pdf
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Sårbara områden Risk/Möjlighet Konsekvens Funktioner Effekter

Vattendrag, småsjöar Skyfall, höga flöden Översvämning Avrinning Näringsläckage

Råvattenintag Skyfall, Höga 
temperaturer

Brunifiering, 
bakterietillväxt Vattenförsörjning Sämre råvatten

Vägnät Skyfall Översvämning, ras, 
skred Kommunikationer Hindrar 

framkomlighet 

Förorenat område Skyfall, höga flöden Översvämning, ras, 
skred

Spridning av 
föroreningar

Havskust
Höjning av havsvat-
tennivå, ökad neder-
börd, höga flöden

Vattennivåhöjning, 
erosion Utlopp Översvämning, ras, 

skred, hotad egendom

Kraftverksdammar Ökad nederbörd, 
översvämning Dammbrott

Instabila 
markområden Skred Hota bebyggelse, 

vägnät 
Bebyggelse, 
kommunikation Hotade värden

Badvatten Höga temp, 
sommartorka Algblomning Turism, fritid Sämre livskvalitet, 

påverkar ekonomin

Sårbara verksamheter Risk/Möjlighet Konsekvens Funktioner Effekter

Jordbruk Skyfall, hög 
temperatur

Ökning av skadedjur 
och sjukdomar, torka

Livsmedels-försörj-
ning

Ökat behov av 
kemiska bekämpnings-
medel, bevattning

Skogsbruk Värmebölja, torkpe-
riod, ökad nederbörd

Skogsbrand,  
körskador, 
stormfällning

Produktion, 
naturupplevelse

Minskad produktion, 
elavbrott

VA-ledningar, avlopp Ökade flöden Underdimensionerade, 
inträngning dagvatten Vattenrening Föroreningar sprids

Kommunikationer Skyfall, blåst Avbrott El, järnväg, väg, 
mobil Isolering 

Reningsverk Höga flöden Ej tillräcklig kapacitet Vattenkvalitet Läckage t vatten

Vård och omsorg, Värmebölja Sjukdomstillstånd, 
dödsfall, Vård och omsorg Ökat behov av 

fjärrkyla

Livsmedelshantering Värmebölja Bakterietillväxt Livsmedels-försörj-
ning

Ökat behov av 
fjärrkyla

Sammanställning av risk- och sårbarheter i Östergötland framtagna vid 
kommundialoger 2011

Tabellen är en illustration av vad som diskuterades under mötena och ska inte tolkas som en komplett kartläggning eller 
kategorisering. 
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Vatten
De klimatkonsekvenser som identifierats av kommunerna är främst 
relaterade till vatten. Som alltid i vattenrelaterade frågor är det viktigt 
att planera för hela systemet, avrinningsområdet, för att minska nega-
tiva effekter nedströms. Klimatanpassningsarbetet i länet har priori-
terat dricksvattenförsörjning från ytvatten samt effekter från ökande 
flöden och översvämningar ur ett riskperspektiv.  

Konsekvenserna av klimatets förändringar medför en direkt påverkan 
på kvaliteten i ytvattentäkter, vilka står för huvuddelen av Öster-
götlands dricksvattenförsörjning. Klimatanpassningsarbetet i länet 
ledde till att problematiken identifierades och sårbarheten uppmärk-
sammades. En regional vattenförsörjningsplan har utarbetats i nära 
samarbete med kommunerna för att vara ett gemensamt planerings-
underlag och stimulera till vidare arbete inom kommunerna för att 
skydda vattenresurserna. Det är viktigt att även identifiera potentiella 
grundvattentillgångar och skydda dessa för att säkra tillgången på 
dricksvatten på lång sikt.

Förändrade nederbördsmönster med ökad frekvens av skyfall behöver 
samtliga kommuner hantera i planeringen. Vattnet hindras inte av 
administrativa gränser och därför är det viktigt att se hela avrinnings-
området och att samtliga aktörer inom det samverkar för att minska 
negativa effekter nedströms. Cirka hälften av länets kommuner har 
en VA-plan, och flera utarbetar dagvattenstrategier i samband med 
översiktsplaneringen. VA-systemen har inte alltid tillräcklig dimensio-
nering för dagens flödens och förväntas dessutom klara av ändrade 
belastningar från större förändringar i markanvändning. Detta är 
en utmaning både för de större kommunerna med ett ökat befolk-
ningstryck och de mindre med begränsad utbyggnad. Förhållandet 
mellan hårdgjorda ytor med stor avrinning av vatten, gentemot gröna 
och genomsläppliga ytor som tillfälligt kan hantera överskottsvatten, 
bör uppmärksammas redan tidigt i planeringen. Höjda grundvatten-
nivåer kan också bli ett ökande problem som behöver tas hänsyn till i 
planeringen. Länet har över 4000 identifierade områden av förorenad 
mark, av vilka flera med stor sannorlikhet påverkas av ökade neder-
bördsmängder i allmänhet och skyfall i synnerhet. Länsstyrelsen 
har genomfört en pilotstudie för att studera om effekter av fram-
tida klimatförändringar förändrar riskklassningen och bedömningen 
enligt MIFO (Metodik för inventering av Förorenade Områden).

Östergötland är till stora delar ett utpräglat jordbruks- och skogs-
brukslän där utdikning och reglering av vatten påverkat landskapet 
sen lång tid tillbaka. Markavvattnings- och invallningsföretag samt 
dammägare är viktiga aktörer som behöver samverka för att inte 
ökade nederbördsmängder ska skapa översvämningar. Länsstyrelsen 

Länk till rapporten Riskbild 
Östergötland. 

Länk till rapporten Klimat-
effekter och riskklassning 
av förorenade områden 
- en pilotstudie om klimat-
effekternas påverkan på 
förorenade områden.

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/publicerade-publikationer/2010/oversiktlig_inventering_av_risker_for_naturolyckor.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/publicerade-publikationer/2010/oversiktlig_inventering_av_risker_for_naturolyckor.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/Klimateffekter%20och%20riskklassning%20av%20f%c3%b6rorenade%20omr%c3%a5den-%20en%20pilotstudie.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/Klimateffekter%20och%20riskklassning%20av%20f%c3%b6rorenade%20omr%c3%a5den-%20en%20pilotstudie.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/Klimateffekter%20och%20riskklassning%20av%20f%c3%b6rorenade%20omr%c3%a5den-%20en%20pilotstudie.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/Klimateffekter%20och%20riskklassning%20av%20f%c3%b6rorenade%20omr%c3%a5den-%20en%20pilotstudie.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/Klimateffekter%20och%20riskklassning%20av%20f%c3%b6rorenade%20omr%c3%a5den-%20en%20pilotstudie.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/fororenade-omraden/Klimateffekter%20och%20riskklassning%20av%20f%c3%b6rorenade%20omr%c3%a5den-%20en%20pilotstudie.pdf
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har, inom projektet Riskbild Östergötland, identifierat var i länet det 
finns känsliga punkter pga. klimatförändringar och som kan orsaka 
större olyckor eller extraordinära händelser orsakat av översvämning, 
ras, skred eller erosion. Kraftiga regn kan på kort tid ge upphov till 
översvämningar då vatten ansamlas i topografiskt instängda områden. 
Länsstyrelsen organiserade hösten 2013 en övning med länets aktörer, 
Pumpa läns, för att öva beredskap inför och bedöma förmåga att 
hantera översvämningar med avskurna vägar och förorenat vatten 
som effekter. Genom övningen prövades strategin Samverkan Öster-
götland med tillfredställande resultat. 

Stigande havsnivåer innebär konsekvenser för länets kustkommuner 
på befintlig bebyggelse och på möjligheter till nybyggnation. Det 
som förvärrar konsekvenserna är att höga havsnivåer i kombination 
med höga flöden i vattendrag kan skapa situationer med ännu större 
risk för översvämning, ras, skred och erosion. Norrköpings kommun 
hanterar problemen i sin planprocess då betydande områden som är 
aktuella för utbyggnad kan bli översvämmade mot slutet av seklet. 
En betydande del av stadens infrastruktur påverkas redan vid skyfall. 

Länk till utvärderingsrap-
porten Regional samver-
kansövning Pumpa Läns 
2013. 

Målbild:

Landskapsanalytisk kunskap om konsekvenserna av klimat-
förändringarnas påverkan på vatten ska använda för att 
minska riskerna och ta till vara på möjligheterna.

Dricksvattenförsörjningen ska vara skyddad mot en försämring 
av vattenkvalitéten som kan orsakas av att klimatet förändras.

Länk till rapporten Regi-
onal vattenförsörjningsplan 
Östergötlands län

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Pumpa%20läns%202013/Utvärderingsrapport%20Pumpa%20läns%202013.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Pumpa%20läns%202013/Utvärderingsrapport%20Pumpa%20läns%202013.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Pumpa%20läns%202013/Utvärderingsrapport%20Pumpa%20läns%202013.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Pumpa%20läns%202013/Utvärderingsrapport%20Pumpa%20läns%202013.pdf
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Samhällsbyggnad och samhällsviktig verksamhet
Klimatförändringar påverkar särskilt sektorer där det fattas beslut 
som har långsiktiga konsekvenser, såsom inom fysisk planering  och 
utbyggnad av samhällets infrastruktur. Det finns en uppenbar risk 
att vi bygger in oss i förhållanden som är komplicerade att hantera 
om vi inte redan nu tar hänsyn till att de fysiska förutsättningarna 
förändras. Genom medveten planering och samhällsbyggnad med 
förebyggande åtgärder minskas samhällets sårbarhet.

Länsstyrelsen har ansvar för den statliga kontrollen av kommu-
nernas fysiska planering och har därmed ansvar för att överpröva 
kommunala planbeslut om tillräcklig hänsyn inte tas till vissa statliga 
intressen, bland annat när bebyggelse påverkas av risker för över-
svämning, ras, skred eller erosion. Det är viktigt att länsstyrelsen 
i sin roll är tydlig med riktlinjer och på så sätt skapar en förutsäg-
barhet för den kommunala processen, som i  rapporten ”Översväm-
ningsrisker i fysisk planering”. För att inarbeta klimatanpassnings-
perspektivet i bebyggelseplaneringen på ett långsiktigt och heltäck-
ande sätt är det viktigt att kommunerna använder den förankrings-
process som arbetet med översiktplanerna ger. Några av länets 
kommuner utarbetar ett tillägg till översiktsplanen, Miljö- och risk-
faktorer, med förslag till ställningstaganden och inriktningar som tar 
upp klimatförändringarnas konsekvenser.

I samband med planeringen är det viktigt att skaffa sig en flexibi-
litet så att det går att skydda bebyggelsen, anläggningen eller infra-
strukturen om det visar sig att detta kommer krävas. Då forskningen 
om förändrade havsnivåer, extrem nederbörd och vind uppdateras 
kontinuerligt bör de dimensionerande värdena fortlöpande ses över 
under projekterings-, bygg- och driftskedet. Projektet Ostlänken är 
ett aktuellt exempel på planering av ny infrastruktur där analyser 
av klimatförändringarnas konsekvenser är nödvändig grund för 
anpassningsbehoven.

Länet antog 2012 ett delmål  i miljömålsarbetet för att regionalt enas 
kring att klimatförändringarna ska hanteras i den kommunala plan-
processen och förebyggande riskarbetet, se länk på sida 10. 

Målbild:

Förebygga risker genom att känna till vilka befintliga struk-
turer, verksamheter och områden som kan bli utsatta för ny 
eller ökad riskbild i ett förändrat klimat.

Planeringen utgår från aktuella och relevanta planeringsun-
derlag med avseende på klimatförändringar.

Länsstyrelserna i Sverige 
har publicerat en handbok 
för Klimatanpassning i 
den fysiska planeringen, se 
denna  länk.

Länk till rapporten Över-
svämningsrisker i fysisk 
planering -  Rekommenda-
tioner för markanvändning 
vid nybebyggelse.

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/klimatanpassning-fysisk-planering.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/klimatanpassning-fysisk-planering.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/klimatanpassning-fysisk-planering.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/klimatanpassning-fysisk-planering.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/klimatanpassning-fysisk-planering.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/RapportAgrisslutlig.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/RapportAgrisslutlig.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/RapportAgrisslutlig.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/RapportAgrisslutlig.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/RapportAgrisslutlig.pdf
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Areella näringar
Östergötland är en viktig livsmedelsproducent i Sverige och skogsproduktionen är betydande. Höjda 
temperaturer och halter av koldioxid ger en längre växtperiod som kan medföra ökad produktion inom 
dessa näringar. Det finns ett behov av att bevara lantbrukets produktionskapacitet och till och med öka 
den, mot bakgrund av att förutsättningarna till livsmedelsproduktion minskar i andra delar av världen. 
Likaså ökar behovet av produkter från skogen. Det är dock värt att notera att strukturella förändringar 
i markanvändningen orsakar större konsekvenser för ekosystemen än klimatförändringarna. De regio-
nala aktörerna uppmärksammar behovet av anpassning framförallt i rådgivning till enskilda markägare.

För de areella näringarna innebär klimatförändringarna att anpassa sig till längre växtsäsong med andra 
möjligheter till sortval, större känslighet för angrepp av nya ogräs, sjukdomar och skadeinsekter, större 
risker från extrema väderhändelser som skyfall och hagel och framför allt förändrade nederbörds- och 
vattenföringsmönster. Detta påverkar särskilt långsiktiga investeringar inom t ex markavvattning och 
invallning. I sin tur medför det risk för ökad belastning på vattendrag i anslutning till produktionen från 
näringsämnen och miljögifter. 

Klimatförändringarna kan också leda till ökade negativa effekter från samhället på jordbrukets förut-
sättningar, till exempel genom ökade mängder dagvatten från urbana och trafikerade ytor som leds till 
jordbruksmark. Det behövs en väl utformad dagvattenstrategi för att minska problematiken i mötet 
mellan urbana miljöer och jorbruksmark. Det är en väsentlig uppgift för den översiktliga planprocessen 
att beakta att tillgången på jordbruksmark inte riskeras genom att den omvandlas för nybyggnation. 

Jordbrukets cykler har möjlighet att anpassa produktionen till den successiva klimatförändringen, under 
förutsättning att lantbrukaren följer utvecklingen av kunskap samt planerar produktionen utifrån dessa 
förutsättningar. Förändrade nederbördsmönster är den klimatfaktor som kommer att påverka jord-
bruket mest, med krav på avvattning och bevattning.

Skogsbrukets cykler är betydligt längre och kräver en helt annan långsiktighet i produktionen för att 
säkra en god utveckling av nyplantering. Även inom skogsbruket motverkas riskerna genom strategiska 
val grundade på en god medvetenhet om hur produktionsförutsättningarna förändras. En minskning 
av tjäle kommer att få stor påverkan på stormfällning och spridning av rotröta samt att behovet av 
skogsbilvägar som klarar milda vintrar ökar. Ett ökat inslag av lövträd och tall kan förbättra skogens 
förmåga att klara extrema väderhändelser. Med mildare vintrar kan hjortdjuren få ökad överlevnad och 
därmed orsaka större skador på tall- och lövplantor. 

Det är därför nödvändigt att stärka länets förutsättningar till bibehållen och utvecklad jordbruks- och 
skogsproduktion med ökad kunskap om vilka möjligheter och begränsningar klimatförändringarna 
innebär. Anpassning av själva skogsbruks- och jordbruksproduktionen ligger till stor del på näringarna. 
Länsstyrelsen, statliga myndigheter och kommuner kan bidra genom att förmedla ny kunskap och 
integrera frågan i rådgivning till företag inom areella näringar för att även utifrån klimatförändringarna 
avväga behoven av livsmedelsförsörjning med biodiversitet och miljöpåverkan . 

Målbild:

Ett konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk som tar till vara de möjligheter klimatets föränd-
ringar kan ge, utan att försämra miljöpåverkan.
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Målbild:

En god beredskap för de negativa effekter på människors hälsa 
som klimatets förändringar kan medföra.

Länsstyrelserna i samarbete 
med MSB och SMHI har 
tagit fram händelsescena-
rier för Värmebölja och 
Skyfall att användas vid 
övningar och förmågebe-
dömning. Länk till rapport.

Folkhälsa
Gemensamt för hela länet är att klimatförändringen kommer att ge 
upphov till ett flertal konsekvenser för människors liv och hälsa. En 
del konsekvenser är positiva men flertalet ger effekter som kräver 
anpassningsåtgärder för att minska de negativa konsekvenserna. 
Detta beror framförallt på att samhället, befolkningen och ekosys-
temen är anpassade till dagens kallare klimat. Ökade temperaturer  
och fler extrema väderhändelser ger framförallt upphov till ökat antal 
värmeböljor vilket ökar risken för att människor i känsliga grupper 
avlider. Hög värme i kombination med luftföroreningar ökar ytterli-
gare hälsoriskerna med hjärt-, kärl- och lungbesvär som följd. Detta 
arbetar inte länets kommuner eller Landsting med idag, men utma-
ningen är uppmärksammad. I det förebyggande arbetet ökar behovet 
av en strategi för grönstruktur i stadsplaneringen för att sänka tempe-
raturen i stadsmiljön.

Ökad nederbörd kan medföra översvämningar, ras och skred i risk-
benägna områden och kan leda till att viktiga samhällsfunktioner som 
ambulanstransport, hemtjänst, vattenrening och uppvärmning slås ut 
om inte anpassningsåtgärder vidtas. Skyfall och ökade flöden kan
också leda till att toxiska ämnen från dagvatten, industrimark och 
deponier kan läcka in i ytvattentäkter, liksom smittämnen från djur-
hållning, marker och avloppsvatten. Huvuddelen av Östergötlands 
vattentäkter är ytvatten och länet har också ett stort antal privata 
brunnar. Detta gör dricksvattenförsörjningen sårbar för dessa ökade 
temperaturer och mer nederbörd. Under varmare perioder ökar risken 
för smittspridning i badvatten och även risken för giftalgtillväxt.

Varma somrar kräver bättre hygien vid matberedning och att rätt 
temperaturer upprätthålls både vid tranport och kommersiell och 
privat förvaring.

Årstidernas längd och klimat kommer att förändras i Östergötlands 
län. Detta påverkar pollenproducerande arter och risken för vektor-
burna sjukdomar. Med ett förändrat klimat kan nya sjukdomsspri-
dande insekter komma att överleva.

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Anpassning-till-forandrat-klimat/Risk--och-sarbarhetsanalyser-och-klimat/
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Övriga sektorer

Naturvärden
Klimatförändringarna kommer att påverka biologisk mångfald både 
direkt genom förändrad temperatur och nederbörd samt indirekt 
genom förändrad markanvändning. Ekosystem med en rik biologisk 
mångfald har bättre förmåga att stå emot störningar. I arbetet med att 
anpassa till klimatförändringar kan konflikter uppstå med andra mål. 
Det behövs utökad kunskap om hur vi kan återskapa naturliga system 
som håller för ett förändrat klimat, och också om vikten av grönst-
rukturer i samhällsplaneringen. Detta är framförallt ett uppdrag för 
statliga myndigheter och universiteten.

När klimatet blir varmare flyttar klimatzoner och vegetationszoner 
norrut. Påverkan sker på växter och djurs reproduktion, fördelning 
och storlek hos populationer samt förekomst av skadeorganismer 
och invasiva arter. Ovanliga arter kan försvinna medan nya arter kan 
etablera sig.

Förändrade förhållanden i Östersjön kommer att medföra stora 
förändringar för den biologiska mångfalden. Temperaturen i Öster-
sjön ökar och isens utbredning minskar drastiskt. En ökning av den 
globala havsnivån kommer att medföra att Östersjöns nivå ökar. Salt-
halten i Östersjön förväntas förändras på grund av ändrade vindför-
hållanden och tillförsel av sötvatten från ökad nederbörd och tillrin-
ning från vattendrag.

Enskilt ansvar
Frågan om ansvar finns alltid med i klimatanpassningsarbetet och 
har också varit aktuell under arbetet med handlingsplanen. Det blir 
tydligt att det vilar ett stort ansvar på den enskilde fastighetsägaren 
av befintlig bebyggelse och denne får vända sig till sitt försäkrings-
bolag för ersättning. Försäkringsbolag har en skyldighet att försäkra 
mot vissa händelser, men vid upprepade översvämningar till exempel 
kan villkoren förändras. Att förebygga skada kan sänka premien, och 
försäkringsbolag vänder sig i ökad omfattning till kommuner för att 
utreda vad skadan beror på. Beror skadan på underdimensionerade 
system, eftersatt underhåll eller liknande kan kommunen bli betal-
ningsskyldig till försäkringsbolagen.
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Drivkrafter och hinder för att genomföra klima-
tanpassningsarbetet på kommunal och regional 
nivå

För att klimatanpassningsarbetet både ska komma igång och utvecklas 
till ett integrerat synsätt, är Länsstyrelsens bedömning att det behövs 
nationella gemensamma mål, kunskap, finansiering och tydligt mandat 
i organisationerna. För att dessa förutsättningar ska gälla behövs 
insatser från nationell nivå och samverkan mellan myndigheter, läns-
styrelsen och kommuner. Viktiga stöd till arbetet är förtydligande 
om ansvar, kontinuerlig kompetensutveckling, resursmöjligheter och 
genomtänkt regelverk.

Tydliga prioriteringar från nationell nivå, som implementeras utifrån 
regionala och lokala förutsättningar, underlättar för alla aktörer oavsett 
resurser och storlek på kommun. Klimatanpassning är en tvärsekto-
riell fråga och har därför svårt att landa ansvarsmässigt inom organi-
sationerna. Därför skulle konkreta beslut, sektorsvisa riktlinjer samt 
ett uttalat ansvar i regelverk underlätta för kommunerna att organi-
sera och driva klimatanpassningsarbetet. Samordning mellan departe-
ment och myndigheter för att undvika målkonflikter är av största vikt. 
Viktiga underlag för detta är fortsatt forskning och kunskapssam-
manställning om både generella klimatdata, sektorsinriktad kunskap 
och, inte minst, forskning som fångar upp helheten, också när det 
gäller hur klimatanpassningsarbetet ska jämställdhetsintegreras.

Dagens anpassning av samhället till klimatets förändringar drivs i hög 
grad av erfarenhet av en allvarlig händelse i stället för att förebygga 
dessa. Frågans komplexitet och långsiktighet i kombination med 
kommunernas många andra satsningar av hög prioritet gör att beslut 
skjuts på framtiden. Detta förstärker vikten av att integrera klimatan-
passningsperspektivet i gängse arbete i stället för att upprätta separata 
rutiner, samt att fånga upp de möjligheter klimatförändringarna ger.

Regerings uppdrag till 
SMHI att tillhandahålla 
klimatdata på regional nivå 
är en viktig pusselbit för 
att förbättra och underlätta 
kommunernas och läns-
styrelsernas arbete med 
klimatanpassning
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Gemensamt för kommunerna är att det saknas ett kommunalt 
förhållningssätt och ställningstagande till frågan om hur kommu-
nerna ska arbeta med att anpassa samhället till klimatets förändringar. 
I enkätsvaren eftersöks ett samlat arbete med klimatanpassning, med 
målet att integrera frågan i det dagliga arbetet i hela kommunför-
valtningen. Kommunerna önskar fortsatt stöd från länsstyrelsen för 
kunskapsuppbyggnad och i att tolka klimatdata för att själva kunna 
använda material som finns tillgängligt . De framhåller att kommu-
nerna saknar resurser att skydda befintlig bebyggelse, och att det 
saknas riktlinjer på alla nivåer för klimatanpassningsarbetet. De 
framför även att statliga myndigheter bör samverka för att kunna ge 
kommunerna det stöd de behöver för att utföra åtgärder, inte bara i 
form av finansiering utan även i konkreta råd och anvisningar.

Målbild:

Klimatanpassningsfrågorna är synliggjorda och konkretiserade 
i organisationerna.

Befintliga strukturer, rutiner och nätverk används i första hand 
för att integrera klimatanpassningsaspekterna. Nya nätverk 
skapas där det behövs för att stärka samverkan.

Arbete med olika handlingsplaner, åtgärdsprogram och 
policys koordineras för att inte mål och insatser ska motverka 
varandra.
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3. Åtgärder

I kapitlet listas de åtgärder Länsstyrelsen rekommenderar för att 
klimatanpassningsarbetet i länet ska drivas framåt. De utgör aktivi-
teter och insatser som arbetats fram utifrån de effekter av klimatför-
ändringarna som länet har att hantera, med dagens och framtidens 
klimat. Åtgärderna delas in på följande sätt:

Planerade åtgärder
Länsstyrelsen är främst ansvarig aktör för dessa åtgärder. Vissa förut-
sätter samverkan med andra aktörer för att kunna genomföras. Dessa 
åtgärder är pågående eller planerade som en del av Länsstyrelsens 
klimatanpassningsarbete.

Föreslagna åtgärder
Dessa åtgärder är inte tidssatta men föreslagna till kommuner eller 
andra regionala aktörer att ta till sig vid planering av klimatanpass-
ningsarbetet i organisationen.
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Målbild:

Klimatanpassningsfrågorna är synliggjorda och konkretiserade 
i organisationerna.

Befintliga strukturer, rutiner och nätverk används i första hand 
för att integrera klimatanpassningsaspekterna. Nya nätverk 
skapas där det behövs för att stärka samverkan.

Arbete med olika handlingsplaner, åtgärdsprogram och 
policys koordineras för att inte mål och insatser ska motverka 
varandra.

Övergripande organisation och samverkan

Planerade åtgärder Ansvar Tidsplan
Skapa länsövergripande nätverk mellan 
länsstyrelse, kommuner, landsting och 
regionförbund för att stärka och inte-
grera klimatanpassningsarbetet

Länsstyrelsen, 
kommuner, Landsting 
och regionförbund

2014

Koordinera länsstyrelsens planer och 
program Länsstyrelsen internt Pågående

Integrera klimatanpassningsaspekten 
i länsstyrelsens ärendehantering och 
myndighetsutövning bland annat vid 
tillståndsbeslut och utövande av tillsyn

Länsstyrelsen internt Pågående

Föreslagna åtgärder Ansvar Tidsplan
Anta en förvaltningsövergripande stra-
tegi/plan för klimatanpassning Kommuner internt Inom 5 år

Integrera klimatanpassningsfrågor i 
kommunala styrdokument Kommuner internt Inom 5 år

Förbättra förvaltnings- och 
bolagsövergripande samverkan för 
klimatanpassningsfrågor

Kommuner internt Inom 5 år
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Samhällsplanering och samhällsviktig verksamhet

Målbild:

Förebygga risker genom att känna till vilka befintliga strukturer, 
verksamheter och områden som kan bli utsatta för ny eller ökad 
riskbild i ett förändrat klimat.

Planeringen utgår från aktuella och relevanta planerings-underlag 
med avseende på klimatförändringar

Planerade åtgärder Ansvar Tidsplan
Kontinuerlig uppdatering av 
planeringsunderlag Länsstyrelsen Pågående 

Underlätta tillgång till data

Länsstyrelsen i 
samverkan med 
myndigheter och 
kommuner

Pågående

Seminarium för kommuner om GIS-använd-
ning i klimatanpassningsarbetet Länsstyrelsen 2015

Tydligare riktlinjer för vilka nivåer som gäller 
för byggande vid kusten

Boverket, 
Länsstyrelsen 2015

Seminarium för kommunala tjänstemän 
gällande implementering av klimatanpassnings-
åtgärder i översikts- och detaljplanering

Länsstyrelsen 2014

Stödja kommunerna med att integrera 
klimatanpassningsfrågorna mer i Risk- och 
sårbarhetsanalyserna

Länsstyrelsen 2014-2015

Information till allmänheten om risker och 
förutsättningar gällande klimatförändringar

Länsstyrelsen i 
samverkan Inom 5 år

Lyfta klimatförändringarnas konsekvenser vid 
åtgärdsutredningar av förorenade områden. Länsstyrelsen Pågående

Antaget Miljömål: År 2015 ska alla kommuner 
ha identifierat och analyserat de betydande 
riskerna för översvämningar, ras, erosion och 
skred. Kommunerna ska beakta riskerna i sin 
fysiska planering och ska ha tagit fram förslag 
på åtgärder för anpassning av befintlig miljö.

Länsstyrelsen, 
Kommuner 2015

Föreslagna åtgärder Ansvar Tidsplan
Alla kommuner ska ha inarbetat klimatanpass-
ningsperspektivet i sin översiktsplanering Kommuner Inom 5 år

Utföra översiktliga Klimat- och 
sårbarhetsanalyser Kommuner internt Inom 5 år

Planera för hållbar samhällsutveckling inklu-
sive ökade nederbördsmängder och högre 
temperaturer

Kommuner Inom 5 år

Ta fram strategi för att säkerställa skydd för 
samhällsviktig verksamhet Kommuner Inom 5 år

Forskning effekter av förändrat klimat på 
specifika förorenande ämnen

Myndigheter, till 
exempel SGI, SLU
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Vattenrelaterade frågor

Målbild:

Landskapsanalytisk kunskap om vattnets förändrade flöden 
ska användas för att minska riskerna och ta till vara på 
möjligheterna.

Dricksvattenförsörjningen ska vara skyddad mot en försämring 
av vattenkvalitéten som kan orsakas av att klimatet förändras.

Planerade åtgärder Ansvar Tidsplan
Ta fram planeringsunderlag för förändrade 
hydrologiska förutsättningar Länsstyrelsen 2015

Ta fram en regional vattenförsörjningsplan Länsstyrelsen 2014

Lyfta klimatanpassningsaspekten i 
vattenråd, vattendragsgrupper, etc. Länsstyrelsen Pågående

Lyfta klimatanpassningsaspekten i Länssty-
relsens tvärsektoriella Vattengrupp Länsstyrelsen Pågående 

Kartläggning av samt rådgivning, tillsyn och 
information till dikningsföretag Länsstyrelsen Pågående 

Stöd för utformning av kommunala 
dagvattensysterm Länsstyrelsen 2015

GIS-analys av översvämningsbenägna 
områden Länsstyrelsen Pågående

Föreslagna åtgärder Ansvar Tidsplan

Ökad samverkan i vattenfrågor över admi-
nistrativa gränser Kommuner

Ta fram VA-planer inklusive vattenförsörj-
ning och dagvatten Kommuner Inom 5 år

Skydda vattentäkter, exempelvis genom 
inrättande av nya, alt. revidering av, befint-
liga vattenskyddsområden

Kommuner Inom 5 år
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Areella näringar

Målbild: 

Ett konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk som tar till vara 
de möjligheter klimatets förändringar kan ge, utan att försämra 
miljöpåverkan.

Planerade åtgärder Ansvar Tidsplan
Konferens ”Klimatet förändras – vad 
gör vi med skogen?”

Länsstyrelsen, Skogs-
styrelsen, näringslivet 2014

Samverkan med rådgivare 
till lantbruken att integrera 
klimatanpassningsaspekten

Länsstyrelsen, Greppa Pågår 

Utreda möjligheter till att minska 
negativ påverkan från jordbruk på 
vattenmiljöer i förändrat klimat, 
projektet ”Jordbruksproduktion och 
vattenmiljöer i förändrat klimat”

Länsstyrelsen Pågår 

GIS-analys av översvämningsbenägna 
områden Länsstyrelsen Pågår 

Verka för informationssatsning 
lantbruk: markavvattning, bevattning, 
djurstallar, grödor, skadedjur och 
sjukdomar

Länsstyrelsen i 
samverkan med 
myndigheter och 
intresseorganisationer

2015 – 2020

Verka för informationssatsning skogs-
bruk: markavvattning, skogsvägar, 
artval, mm

Länsstyrelsen i 
samverkan med 
myndigheter och 
intresseorganisationer

2015 – 2020

Seminarium för kommuner och 
jordbruksnäringen om problem med 
dagvatten

Länsstyrelsen i 
samverkan med 
myndigheter, 
kommuner och 
intresseorganisationer

2015

Föreslagna åtgärder Ansvar Tidsplan
Forskning nya grödor och dess 
konsekvenser

JV, SLU m.fl. 
forskningsinstitut 

Forskning nya trädslag och dess 
konsekvenser

Skogsstyrelsen, SLU 
m.fl. forskningsinstitut

Verka för klimatanpassning av skogs-
bruket; planering, trädslag, skötsel, 
teknik, viltstammar, mm.

Skogsstyrelsen, skogs-
ägare, jägarförbund
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Folkhälsa

Målbild:

En god beredskap för de negativa effekter på människors hälsa 
som klimatets förändringar kan medföra.

Planerade åtgärder Ansvar Tidsplan

Samverkan kring informationssatsning 
om effekter av högre temperaturer och 
ökad nederbörd på folkhälsan

Länsstyrelsen i 
samverkan med Lands-
ting, regionförbund 
och kommuner

Inom 5 år

Föreslagna åtgärder Ansvar Tidsplan
Förmågebedömning och handlings-
plan för värmebölja Kommuner, Landsting Inom 5 år

Beredskap för ändrade 
sjukdomsförekomster

Landsting, 
forskningsinstitut

Jämställdhetsintegerad informations-
satsning till allmänhet Kommuner, Landsting Inom 5 år

Mer forskning om hur konsekvenserna 
av klimatförändringarna och klima-
tanpassningsåtgärderna blir för alla 
kategorier medborgare.
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4. Uppföljning och revidering

Länsstyrelsen har till uppgift att samordna och stödja utvecklingen 
av handlingsplanens genomförande. Länsstyrelsen kommer att hålla 
kontakt med kommuner, berörda myndigheter och övriga aktörer 
för de olika åtgärderna på regional och lokal nivå. För att målbilder 
ska uppfyllas och nödvändiga åtgärder genomföras krävs en tydlig 
styrning av arbetet inom respektive organisation med ansvar för 
utförandet.

Länsstyrelsen kommer att följa utvecklingen på nationell nivå när det 
gäller hur de rekommenderade åtgärderna som adresserats till denna 
nivå har hanterats. Resultatet återkopplas till referensgruppen och 
kontaktpersonerna i länet.

Handlingsplanen kommer att utvärderas för att se om den blir ett 
fungerande redskap för det regionala klimatanpassningsarbetet. 
Den ska vara ett arbetsdokument och åtgärdsdelen ett verktyg som 
förändras i takt med utveckling av ny kunskap. Åtgärderna för Läns-
styrelsen kommer att hanteras kontinuerligt i myndighetens årliga 
process med verksamhetsplanering och årsredovisning.

De rekommenderade och föreslagna åtgärderna för kommuner och 
övriga aktörer följs upp i och med att projekt startas och avslutas, 
att tillstånd sökes samt inom ramen för Länsstyrelsens arbete med 
tillsyn, uppföljning och stöd.






