




Värme
Investeringar I kylanläggningar, solskydd

I parker och förskolor
Kylsystem på äldreboenden och rutiner

vid värmebölja

Översvämning kust
Översyn av kustskydd, prövning, 

ombyggnad
Vallar för havsnivå, slussar, pumpar

Ingen ny bebyggelse under 2,8 meter 
över havet

Översvämning skyfall
Dimensionera dagvatten utifrån ökade

regnmängder
Undvik byggnation på 

översämningsdrabbade platser
Undersök vatten och avloppsledningar

Se över vägtrummor

Torka
Anlägg våtmarker

Anpassa grödor och brukningsformer till 
brist på dricksvatten

reservattentäkter

Kombinerade
Utveckla grönstruktur

Gröna gaturum, gröna tak
Anlägg våtmarker

Samverka skogs och jordbruksägare
anpassa grödor och brukningsformer

Politiska beslut och analyser
Sårbarhetsanalys av fastigheter, 

Dela kostnader för att skredsäkra
fastigheter

Exempel på åtgärder



https://www.klimatanpassning.se/klimatanpassa/vagledning-for-
klimatanpassning/klimatanpassning-i-kommuner-1.88921
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• https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/anmalan-nu-oppen-till-hostens-grundkurs-i-
klimatanpassning-1.172801?l=null
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https://www.anpdm.com/newsletterweb/47415C407541415B4
274484159/494A5B4672454A58427040465143
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Exempel på åtgärder
Införa driftrutin för att hålla brunnar öppna. 

• Anlägga nödbräddsvippa i varje 
avloppspumpstation.

• Anläggning av våtmarker.

• Investeringar i kylanläggningar, samt i solskydd i 
parker och vid förskolor.

• Ingen ny bebyggelse under 2,8 meter över 
havet. 

• Samverkan med privata skogs- och 
jordbruksägare, anpassa grödor och 
brukningsformer till varmare klimat, eventuell 
kommande brist på dricksvatten av bra kvalitet 
och behov av reservvattentäkter.

• Vallar för havsnivå, slussar och pumpar.

• Kylsystem på äldreboenden och rutiner vid 
värmebölja.

• Undvika byggnation på översvämningsdrabbade 
platser.

• Arbeta proaktivt med höjdsättning i 
planeringen.

• Utveckla grönstrukturen inklusive gröna 
gaturum, gröna tak. 

• Dimensionera dagvattensystemet med hänsyn till ökade 
regnmängder. 
• Översyn av befintliga kustskydd, prövning (legalisering) 
och ombyggnad. 
• Flytt av vatten- och avloppsledningar.
• Tillsammans med Trafikverket inventerat vägtrummor 
för att undersöka om de är dimensionerade och underhållna 
för en ökad nederbördsmängd.
• Politiskt beslut att dela kostnader för att skredsäkra 
fastigheter längs Norsälven.
• Sårbarhetsanalys av fastigheter, styrtekniska åtgärder, 
persienner i all nyproduktion och information till 
hyresgäster. 
• Höjdsättning av byggnader och gator måste ta hänsyn till 
översvämningsrisker. Plushöjder kan i vissa fall föreskrivas i 
detaljplaner. Lågpunkter lämnas fria från 
permanent bebyggelse.



Förordning (2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete



Exempel på åtgärder

Översvämning
Dimensionera dagvattensystemet med hänsyn till ökade regnmängder. 

• Översyn av befintliga kustskydd, prövning (legalisering) och ombyggnad. 

• Flytt av vatten- och avloppsledningar.

• Tillsammans med Trafikverket inventerat vägtrummor för att undersöka 
om de är dimensionerade och underhållna för en ökad 
nederbördsmängd. 
• Vallar för havsnivå, slussar och pumpar.

Införa driftrutin för att hålla brunnar öppna. 

• Anlägga nödbräddsvippa i varje avloppspumpstation.

• Ingen ny bebyggelse under 2,8 meter över havet

• Undvika byggnation på översvämningsdrabbade platser.

• Arbeta proaktivt med höjdsättning i planeringen.

Värme
• Investeringar i kylanläggningar, samt i 
solskydd i parker och vid förskolor.

• Kylsystem på äldreboenden och rutiner vid 
värmebölja.

Kombinerade
Sårbarhetsanalys av fastigheter, styrtekniska åtgärder, 
persienner i all nyproduktion och information till hyresgäster. 
• Anläggning av våtmarker.

Samverkan med privata skogs- och jordbruksägare, anpassa 
grödor och brukningsformer till varmare klimat, eventuell 
kommande brist på dricksvatten av bra kvalitet och behov av 
reservvattentäkter
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