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Denna vägledning är en hjälp för 
klimatanpassningssamordnare och 

ekologer på kommunerna att använda 
funktionerna grön infrastruktur och kli-
matanpassning i samhällsplaneringen. 
Syftet är att samverkan ska leda till 
åtgärder som bidrar till flera positiva 
effekter, det vill säga mångfunktionella 
lösningar. Detta istället för att varje 
verksamhet ska ta fram åtgärder var 
för sig – åtgärder som dessutom riskerar 
att motverka varandra.

Vägledningen fokuserar på grön infra-
struktur och klimat anpassning i tätorter. 
Samtidigt har kommunen också en roll 
i att kombinera dessa aspekter utanför 
tätorterna där de har rådighet över 
marken, exempelvis vid skogsinnehav.

Utöver ekologer och klimatanpass-
ningssamordnare är även andra 
kompetenser berörda och behöver 
vara delaktiga i arbetet som följer av 
vägledningen. Det gäller samhällspla-
nerare, VA- personal och personer som 
jobbar med det praktiska genomföran-
det av åtgärder.

Ledord att ha med i arbetet bör vara 
just samverkan mellan olika kompeten-
ser och mångfunktionalitet hos åtgär-
der. Med det kommer vi långt.
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Skillnaden mellan grönstruktur och  
grön infrastruktur

För att kunna arbeta med grön infrastruktur är det 
viktigt att förstå innebörden av begreppet. I syfte att 
kunna formulera bra åtgärder med önskad effekt är 
det framförallt väsentligt att förstå skillnaden mellan 
begreppen grönstruktur och grön infrastruktur.

Grönstruktur är gröna områden i bebyggd miljö. 
Dessa kan ha flera funktioner såsom att skapa 
attraktiva, trivsamma stadsmiljöer som är hälso-
främjande genom sin grönska och samtidigt bidra 
till klimatanpassning. För att grönstruktur, inklusive 
gröna klimatanpassningslösningar, även ska få en 
funktion för den gröna infrastrukturen behöver 
följande aspekter vara uppfyllda.

• Grönstrukturen måste vara del av en större helhet 
som bildar sammanhängande stråk. Lokalisering-
en i förhållande till annan grönstruktur är alltså 
helt avgörande. Hur tätt det måste vara mellan 
områden av grönstruktur för att den ska ses som 
sammanhängande varierar beroende på vilka arter 
som ska använda infrastrukturen eller vilka natur-
typer den består av. 

• Grönstrukturen måste vara anpassad till de natur-
värden som finns i landskapet. För att grönstruk-
turen ska vara hälsofrämjande går det till exempel 
bra med främmande trädslag och örter, men om 

den ska vara funktionell för den gröna infrastruk-
turen behöver den anpassas till lokala förhållan-
den. Några exempel finns beskrivna i faktarutan.

GRÖNSTRUKTUR SOM GRÖN INFRASTRUKTUR

• Om lövträd ska planteras för svalka så ska 
rätt typ av lövträd väljas för att gynna den 
biologiska mångfald och gröna infrastruktur 
som finns och behöver bevaras eller förstär-
kas i det aktuella geografiska området. Välj 
därför inhemska trädslag utifrån naturvärden 
i omgivande landskap, så att i till exempel en 
värdetrakt för ek gynnas just ek.

• En dagvattendamm ska inte bara buffra och 
rena vatten utan även anpassas till de arter 
som kan tänkas använda den som livsmiljö och 
som länk till andra våtmarker. Anpassningar 
kan vara vilken strandlutning dammen ges 
eller växtval exempelvis.

• Infiltrationsytor som ligger i ett stråk av gräs-
marker bör anpassas utifrån detta. Med lokalt 
frömaterial och inhemska träd- och buskslag 
samt rätt skötsel, till exempel sen slåtter som 
ger rik blomning, kan växter och djur från 
intilliggande marker använda området som 
del av en grön infrastruktur. Finns det fynd i 
närheten av hotade arter knutna till speci-
ella värdväxter kan plantering eller sådd av 
värdväxten bidra till att arten får en utökad 
möjlighet att sprida sig i landskapet.
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Det framtida klimatet och  
behov av klimat anpassning

Det framtida klimatet i Jönköpings län förväntas 
innebära högre temperaturer samt regn som kom-
mer i kraftiga skurar och därmed ge fler och större 
översvämningar än idag. Värmeböljor förväntas 
hålla i sig upp till två veckor jämfört med dagens ge-
nomsnitt på två dagar per år. Markfuktigheten och 
vattenflödena minskar på sommaren, men ökar på 
vintern när nederbörden kommer som regn istället 
för snö. Växtsäsongen ökar och växtzonerna flyttas 
med cirka en meter i timmen. På grund av att luften 
blir varmare ökar avdunstningen från marken och 
vattenytor, och vegetationen behöver mer vatten. 
Därför minskar tillgången 
på vatten i åar, bäckar, sjö-
ar och i marken. Grund-
vattennivåerna sjunker.

Några konsekvenser av de nya förutsättningarna 
kommer bli översvämning, torka och vattenbrist, 
försämrad folkhälsa och värmeböljor. Flera av kon-
sekvenserna kommer inte bara slå mot människor 
utan även i ännu högre grad mot det vilda växt- och 
djurlivet.

Genom klimatanpassning kan de negativa konse-
kvenserna mildras. Rätt åtgärder kommer inte bara 
bespara oss akuta och kostsamma katastrofinsatser, 
utan också rädda mänskliga liv och skapa robusta 
och motståndskraftiga ekosystem. 
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Grön infrastruktur och klimatanpassning

Kopplingen mellan klimatanpassning och grön in-
frastruktur är dubbel. Dels innebär gröna klimatan-
passningslösningar, exempelvis dagvattendammar 
och träd för svalka, möjligheter att bygga upp eller 
förstärka en grön infrastruktur om de utformas på 
rätt sätt (se ovan för exempel och förklaring på vad 
som gör grönstruktur till grön infrastruktur). Men 
grön infrastruktur är också en klimatanpassning i 
sig, genom att den möjliggör för arter att fly undan 
effekter av klimatförändringarna. Samtidigt bidrar 
den gröna infrastrukturen till att förstärka ekosys-

temtjänster som mildrar effekterna av naturkatastro-
fer som drabbar oss människor.

Att arbeta med grön infrastruktur inom klimatan-
passning, eller vice versa, förutsätter bra analyser 
över både befintlig och önskad grön infrastruktur 
men också över nuvarande och framtida effekter av 
klimatförändringarna. Analyserna behöver kom-
pletteras med förslag på konkreta åtgärder, som är 
möjliga att omsätta i praktiken. 
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Läsanvisning för vägledningen

I denna vägledning utgörs grunden av ovan nämnda 
analyser över grön infrastruktur respektive klimat-
förändringarnas effekter, och de vävs samman via 
arbetsgången i SMHI:s Lathund för klimatanpass-
ning (figur 1) till en ”Lathund för en grön klimatan-
passning”. I figur 3 illustreras den gemensamma 
processen schematiskt och de olika stegen beskrivs 
därefter i text. Vägledningen är inte fullständig utan 
ska användas tillsammans med SMHI:s lathund. 
Vägledningen fokuserar på de delar som komplette-
rar SMHI:s lathund genom att lyfta fram synergief-
fekter mellan grön infrastruktur och klimat-
anpassning.

Innan arbetet drar igång är det två punkter som är 
viktiga att ha med sig och som är centrala för att 
lyckas klimatanpassa med grön infrastruktur. Dessa 
är att:

• olika kompetenser samarbetar
• se och lyfta fram klimatanpassningslösningarnas 

mångfunktionalitet, vilket ger argument för ge-
nomförande (exempel i figur 2a och 2b)

Lathund för klimatanpassning:  
www.smhi.se/lathund-for-klimatanpassning

Figur 1. Stegen i SMHI:s Lathund för klimatanpassning.
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SYSTEMETS FUNKTION:
Samla upp dagvatten

SYSTEMETS FUNKTION:
Samla upp dagvatten
Livsmiljö
Friluftsvärden
Temperaturreglering
Vattenrening
Biologisk mångfald
Turism
Fiske

Flödesutjämning
Fågelskådning
Jordmånsbildning
Upplevelser
Fotosyntes
Stressdämpande
Aktiv rekreationsmiljö
Näringsreglering

Översvämningskontroll
Brandskydd
Pollinering
Bärplockning
Reglering av färsk-
vattenkemi

FUNKTION:
Skugga
Temperaturutjämning
Fotosyntes
Luftrening
Sänker koldioxidhalten
Samlar partiklar
Biologisk mångfald

Livsmiljö för andra 
arter
Grön infrastruktur
Folkhälsa
Avstressande
Pedagogiskt värde
Estetik

Bidrar till identitet
Upplevelse
Följa årstidsväxlingar
Kulturhistoriskt värde
Dagvattenhantering
Förebygger erosion

FUNKTION:
Skugga
Regnskydd

Figur 2a. Exempel på hur gröna lösningars mångfunktionalitet kan 
presenteras (efter illustration från Vaggeryds kommun).

Figur 2b. Exempel på gröna lösningars mångfunktionalitet. 
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Lathund för en grön klimatanpassning

Steg 0 – Motivera
Redan det första steget, som handlar om att moti-
vera klimatanpassningsarbetet, är en grundförutsätt-
ning för att lyfta fram gröna lösningar för klima-
tanpassning. Dessa har en mångfunktionalitet som 
stärker argumenten väsentligt.

Åtgärder för grön infrastruktur och därmed biolo-
gisk mångfald är nödvändiga för att säkra de eko-
systemtjänster vi är beroende av. Viktiga underlag 
för att motivera till genomförande är scenarier över 
framtida klimat och dess konsekvenser samt mång-
funktionaliteten hos gröna lösningar. Ett exempel 
är hanteringen av dagvattensystem i ett planområde. 
Rekommendationerna säger att rören ska klara ett 
20-årsregn i tät bostadsbebyggelse. Vattenmäng-
derna vid kraftigare regn måste därmed hanteras 
via diken, skogsområden och våtmarker. Dessa 
områden och strukturer är alltså högst väsentliga för 
klimatanpassningen, men kan även utgöra värdefulla 
bidrag till en fungerande grön infrastruktur.

Rekommendationer i publikationen ”P110 del 1 Avled-
ning av dag-, drän- och spillvatten” på  
www.svensktvatten.se

Resultat
Politiker som prioriterar arbete med klimatanpass-
ning tack vare att de ser vilka fördelar det ger ur 
många aspekter.

Steg 1 – Etablera
I den arbetsgrupp som ska etableras i steg 1 behöver 
alla som kommer vara involverade i arbetet med 
klimatanpassningslösningar ingå, från planering och 
upphandling till genomförande. Dessutom behöver 
arbetsgruppen vara medveten om alla deltagares 
roller. Detta för att i ett tidigt stadium kunna sam-
arbeta och på ett konstruktivt sätt kunna diskutera 
nödvändig hänsyn ur olika aspekter såsom miljö, 
konstruktion, folkhälsa, säkerhet.

Resultat
En kommunal klimatanpassningsgrupp med bred 
och relevant kompetens och god insikt i frågan.

Steg 2 – Analysera
Framtagande av klimat- och sårbarhetsanalys 
I detta steg ska det tas fram en klimat- och sårbar-
hetsanalys med identifierade risker för människor 
och samhällsstrukturen, såsom exempelvis över-
svämningsdrabbade områden och värmeöar. 

Stöd för att genomföra analysen finns på SMHI:s 
sida för Lathunden. Hjälp kan också fås från Läns-
styrelsens klimatanpassningssamordnare.

Framtagande av analys av ekologiska samband
Ett förändrat klimat innebär stora utmaningar, inte 
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Figur 3. Schematisk bild över integrering av grön infrastruktur i steg 2–5 i 
 Lathund för klimatanpassning. Steg 0, 1 och 6 beskrivs enbart i text.

Framtagande av en klimat- 
och sårbarhetsanalys

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Klimat- och sårbarhetsanalys
för kommunen

Analys av ekologiska 
samband i kommunen

Grön infrastruktur i kommunen
•
• Åtgärdsförslag

Förslag på gröna klimatanpassningslösningar 
anpassade till grön infrastruktur

Framtagande av förslag på gröna 
klimatanpassnings  lösningar

Prioritering bland förslagen

Klimatanpassningsplan (eller motsvarande) med väl 
motiverade och beskrivna gröna lösningar som även 

stärker den gröna infrastrukturen
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bara för oss människor och våra strukturer, utan 
även för vilda djur och växter och deras möjlighe-
ter att överleva. Den vilda mångfalden är värdefull 
i sig, men är också avgörande för att ekosystemen 
ska vara robusta och kunna generera det som kallas 
ekosystemtjänster. Bland ekosystemtjänsterna finns 
flera som exempelvis omfattar naturens förmåga att 
mildra klimatförändringarnas konsekvenser, såsom 
våtmarkers flödesdämpande funktion. 

För att säkra förutsättningarna för en hög biolo-
gisk mångfald och därmed naturens möjlighet att 
leverera ekosystemtjänster behövs anpassningar. En 
utmaning i ett förändrat klimat är att arter behöver 
kunna förflytta sig för att hitta nya, lämpliga livsmil-
jöer när deras befintliga utrymmen påverkas nega-
tivt på ett eller annat sätt. Med andra ord behövs en 
fungerande grön infrastruktur.

Ett effektivt arbete med att säkra befintlig grön 
infrastruktur och att avhjälpa bristerna i den krä-
ver analyser. Dessa kan göras på olika nivåer men 
för att kunna arbeta med grön infrastruktur, som 
en klimatanpassning för att stärka den biologiska 
mångfalden, behövs till en början en analys av eko-
logiska samband i kommunen. Analysen bör svara 
på följande frågor:

• Vilka naturliga stråk finns i kommunen (alterna-
tivt i en tätort) och vilka behöver förstärkas?

• Vilka naturvärden finns i landskapet runt tätorten, 
det vill säga vilka värden är det som hindras av 
bebyggelsen och behöver gynnas genom åtgärder? 

Kartläggningen kan utgå från exempelvis ansvars-
arter, ansvarsnaturtyper eller nyckelfaktorer. Länets 
utpekade ansvarsarter respektive naturtyper finns 
presenterade i rapporten Underlag till en landskaps-
strategi för biologisk mångfald i Jönköpings län. 
Nyckelfaktorer för grön infrastruktur som är viktiga 
i samhällsplaneringen finns beskrivna på Länsstyrel-
sens webbplats (se nedan). Om en heltäckande ana-
lys inte är möjlig på grund av begränsade resurser så 
bör ändå minst tre ekologiska nätverk kartläggas. 

Flera kommuner i länet har underlag i form av grön-
strukturplaner eller dylikt som kan användas direkt 
eller utvecklas/uppdateras för att bidra till grön 
infrastruktur. Ibland kan det räcka med att åtgärds-
förslag som syftar till att allmänt gynna biologisk 
mångfald specificeras så att de blir riktade för den 
naturtyp som det gröna stråket omfattar.

En frågeställning som är mer utmanande och som 
kan behöva mer regional och nationell stöttning är 
vilka arter som är sårbara för ett förändrat klimat 
och vilka anpassningar de behöver. Frågan är viktig 
för ett långsiktigt strategiskt arbete och något som 
kommunerna kan driva gemensamt, men det behövs 
också stöd genom analyser på regional och nationell 
nivå. 

Nyckelfaktorer för grön infrastruktur: 
www.lansstyrelsen.se/jonkoping/nyckelfaktorer

Länets ansvarsarter och naturtyper: 
Rapport 2013:05 ”Underlag till en landskapsstra-
tegi för biologisk mångfald i Jönköpings län” på 
www.lansstyrelsen.se/jonkoping.html
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Ansvarig för framtagande av analys av  
ekologiska samband
Kommunekolog eller person med motsvarande 
kompetens.

Exempel på analyser av grön infrastruktur
• Vaggeryds grönstrukturplan från 2020 med iden-

tifierade grönstråk samt förslag på åtgärder för att 
förstärka dessa (digitalt och underlagsrapport 7, se 
även bilaga 1). Metoden utgår från Länsstyrelsens 
underlag som togs fram i arbetet med den regio-
nala handlingsplanen för grön infrastruktur. Inga 
ytterligare analyser eller inventeringar behövs för 
denna metod och den är därmed en bra start för 
att komma igång om resurserna är knappa.
www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsut-
veckling-och-planering/gronstrukturplan

• Jönköpings kommun har i sin grönstrukturplan 
från 2019 tagit fram kartor över grön infrastruktur 
samt förslag på åtgärder som gynnar fyra olika 
prioriterade ekologiska nätverk.
”Grönstrukturplan för Jönköpings kommuns tätorter 
2019” på www.jonkoping.se

• Kristianstads grönplan 2017, ekologiska samband 
(Ekologigruppen).

• Grön infrastruktur i Kävlinge kommun (Ekologi-
gruppen).

Exempel på underlag att använda vid analys  
av ekologiska samband på kommunal nivå
• Länsstyrelsen i Jönköpings läns analyser av 

värdetrakter och spridningssamband för olika 
naturtyper. Tillgängligt via länsstyrelsernas 
geodatakatalog, antingen genom webbGIS för 

• grön infrastruktur (sök på Lst F GI webbGIS), 
eller också som WMS-länk eller enskilda skikt (sök 
på LSTF_WMS_GI alternativt LstF_GI).
ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalo-
gen/

• Kommunala naturvårdsprogram
• Egna naturinventeringar
• Kartskikt över markanvändning med mera:

- NV Nationella marktäckedata
- SJV Jordbruksblock
- SLU Skogskarta
- SGU Jordartskarta
- LM Historiska kartor

Finansieringsförslag
• LONA

Resultat
En klimat- och sårbarhetsanalys samt en analys över 
ekologiska samband.

Steg 3 – Identifiera
I detta steg ska förslag på klimatanpassningslös-
ningar identifieras. För varje risk som noterats i 
klimat- och sårbarhetsanalysen ska flera alternativa 
lösningar tas fram. Med flera olika förslag ökar 
möjligheten att hitta den mest multifunktionella 
och långsiktigt hållbara lösningen som gagnar flest 
syften. Flera förslag möjliggör även ett välgrundat 
ställningstagande i nästa steg (steg 4 – prioritera). En 
grundprincip i arbetet bör vara att alla förslag som 
tas fram ska bidra med flera nyttor.
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Nya typer av gröna områden i tätorterna bidrar inte 
bara till grön infrastruktur och klimatanpassning, 
utan också till att stärka attraktiviteten i tätorten. 
Dessutom leder detta indirekt till ökad folkhälsa och 
ett bättre välmående. För att öka förståelsen bland 
medborgarna bör informationsinsatser om områ-
denas många nyttor göras. Detta kan även knytas 
samman med möjligheter för invånarna att engagera 
sig, exempelvis i samband med slåtter av ängsytor.

Vid identifiering av åtgärder som behövs för att 
förstärka den gröna infrastrukturen, och som kan 
användas för att klimatanpassa för en bevarad 
bio logisk mångfald, används kommunens analys 
av ekologiska samband som underlag (från steg 
2). Detta kan exemplifieras med Vaggeryds grön-
strukturplan som förutom analyser av grön infra-
struktur (underlagsrapport 7) med åtgärdsförslag 
även innehåller skyfalls- och värmeökarteringar 
(underlagsrapport 6). Genom att kombinera dessa 
kan mångfunktionella åtgärdsförslag identifieras. 
Jönköpings grön strukturplan är ett annat exempel 
då den på liknande sätt innehåller både analyser 
över grön infrastruktur och översvämningsrisk som 
kan kombineras.

Det bör även formuleras åtgärder som syftar till att 
ta fram en eller flera rutiner för hur klimatanpass-
ning och grön infrastruktur ska behandlas vid fram-
tida exploateringsärenden. För varje ny detaljplan 
med förändrad markanvändning behövs övervägan-
den om lämpligheten sett till ett förändrat klimat, 
och vilka anpassningar som är nödvändiga. Steg 3, 4 
och 5 enlig denna vägledning behöver ingå 

i rutinerna, där det även ska framgå vilka kompeten-
ser som ska involveras.

Viktigt att tänka på är att gröna lösningar ibland 
kräver nya former av anläggning (material, teknik) 
och skötsel (typ av skötsel, tidpunkt) jämfört med 
traditionellt arbetssätt. För länkar till information 
om gröna lösningar se ”Ytterligare lästips” sist i 
vägledningen. Det måste finnas förståelse för lös-
ningarna och deras funktion i alla led, från planerare 
till upphandlare till skötselpersonal för att detta ska 
fungera. För att lösningarnas funktioner ska bestå 
eller utvecklas måste det även finnas en långsiktig 
skötselplan som tar hänsyn till detta. Budgeten ska 
också vara anpassad, ofta blir det till det positiva 
då gröna lösningar generellt är billigare och mindre 
skötselintensiva än traditionella. För att få till den 
eftersträvade mångfunktionaliteten hos de gröna 
lösningarna måste alla berörda kompetenser (plane-
rare, VA, ekolog etc.) vara med i processen, med tyd-
liga roller. Kommunen behöver därför ha åtgärder 
för att skapa ökad förståelse internt och ta fram ru-
tiner för att alla inblandade har rätt kunskap för att 
utföra sin del. Här har klimatanpassningsgruppen 
som skapades i steg 1 en central roll för att integrera 
arbetssättet med gröna lösningar i organisationen.

Resultat
För varje plats och funktion som riskerar att drabbas 
negativt av klimatförändringarna finns flera förslag 
på möjliga klimatanpassningslösningar. Förslag på 
åtgärder finns för att skapa ett långsiktigt arbetssätt 
med klimatanpassning och grön infrastruktur.
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Steg 4 – Prioritera
Prioriteringen bland de lösningsförslag som togs 
fram i steg 3 kan göras utifrån flera grunder.

En viktig prioriteringsgrund är analysen av eko-
logiska samband i kommunen (steg 2). Genom att 
kombinera denna med framtagna lösningsförslag 
framgår tydligt vilka klimatanpassningsåtgärder som 
sammanfaller geografiskt med befintliga gröna stråk 
eller områden där de gröna stråken behöver förstär-
kas (exempel i figur 4). När gröna lösningar för kli-
matanpassning även kan användas för att förstärka 
grön infrastruktur ökar deras mångfunktionalitet.

Till stöd för prioritering av vilka åtgärder som bör 
påbörjas först finns även de nationella prioritering-
arna för grön infrastruktur, där två av dem tydligt 
kopplar till klimatanpassning. Prioriteringarna är:

• åtgärder i områden med stora risker för översväm-
ning.

• att restaurera prioriterade skadade ekosystem. Här 
finns ytterligare en nivå av prioritering som lyfter 
fram våtmarker.

Figur 4. Den vänstra bilden visar en värmeö i en tätort, från klimat- och sårbarhetsanalysen. Den mittersta bilden visar ett grönt 
stråk som behöver förstärkas genom tätorten, från analysen av ekologiska samband. Här kan en grön klimatanpassningsåtgärd 
i form av träd för svalka ge positiva synergieffekter för den gröna infrastrukturen, förutsatt att träden är av rätt slag. Den högra 
bilden visar förslag på hur det kan se ut efter åtgärder. 
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Resultat
Prioriterade klimatanpassningsåtgärder som även 
stärker den gröna infrastrukturen.

Steg 5 – Genomföra
Oavsett om klimatanpassningsåtgärderna samlas 
i en klimatanpassningsplan eller integreras i an-
dra dokument, så är det viktigt att de beskrivs och 
motiveras väl. I den mall för klimatanpassningsplan 
som finns i SMHI:s lathund finns punkter som bör 
vara med.

Ett genomförande av åtgärder innebär oftast en 
initial kostnad. Samtidigt är det på sikt lönsamt att 
anpassa samhället till klimatförändringarna. Ett 
exempel är skyfallet över Ryhov år 2013 som höll 
på att slå ut hela strömförsörjningen på sjukhuset. 
Kostnaden för återställningen var, bara för Region 
Jönköpings län, cirka 35 miljoner kronor. Åtgärder-
na för att skapa gröna lösningar som ska förhindra 
att en liknande situation uppstår kostade däremot 
endast 4 miljoner kronor. 

Resultat
Åtgärder tydligt formulerade vad gäller genomför-
ande, motivering, skötsel, budget och ansvar.

Steg 6 – Följa upp
Detta steg handlar om att följa upp och utvärdera 
planerade åtgärder och görs enligt SMHI:s lathund.

Ansvarig för genomförande av  
stegen i Lathunden
Klimatanpassningssamordnaren.

Övrig kompetens
Natur, skydd och beredskap, VA, trafik, fysisk plane-
ring, omsorg, kultur. 

Exempel på planer
• Vaggeryds grönstrukturplan med detaljerade för-

slag på gröna klimatanpassningsåtgärder (digitalt 
per tätort samt underlagsrapport 6).

Underlag

www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/ekosystemtjanster/praktiken/

klimatsakradstad.se/

www.smhi.se/klimat/klimatanpassasamhallet/exempel-
pa-klimatanpassning

www.cocity.se/verktyg/ekosystemtjanster-stadsplane-
ring-inspiration-och-praktiska-tips/

Finansieringsförslag
• Kommunens budget för översikts- och detaljpla-

nering
• Boverkets bidrag Gröna och trygga samhällen
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – 

Stadsbidrag naturolyckor
• LONA
• LOVA
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Ytterligare lästips 
Nedan listas rapporter och webbsidor där det finns 
mer att läsa om gröna klimatanpassningar och grön 
infrastruktur. Tydliga och konkreta exempel på hur 
klimatanpassning och grön infrastruktur kan sam-
verka är tyvärr få. Men genom att använda exemplen 
som ges på grön klimatanpassning som inspiration 
och kombinera dem med den lokala analysen av 
grön infrastruktur kan synergieffekter nås.

Låt staden grönska. Boverket, 2010.
Kommentar: Skrift med beskrivning av grön infrastruktur 
i staden. Här finns bland annat argument för genomför-
ande av mångfunktionella lösningar.
www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-bover-
ket/publikationer/2010/lat-staden-gronska/

Mångfunktionella ytor. Klimatanpassning av befintlig 
bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur. 
Boverket, 2010.
www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-bover-
ket/publikationer/2010/mangfunktionella-ytor/

Climate-ADAPT 
Kommentar: En plattform där användare bland annat 
delar med sig av erfarenheter av klimatanpassningslös-
ningar.
climate-adapt.eea.europa.eu/

Handbok i blågröngrå system. Edge, 2019.
Kommentar: Integrering av funktioner inom dagvatten-
hantering (det blå), vegetation (det gröna) och hård-
gjorda ytor (det grå).
edges.se/nyheter/levande-gaturum-en-handbok-i-
blagrongra-system/

Inventering av 24 dagvattendammar och våtmarker i 
Falkenberg. FAVRAB, 2005.
Kommentar: Rapporten innehåller bland annat förslag 

på åtgärder och skötsel i och runt dammarna för att 
förbättra deras biologiska funktion (sid 13–14).

Bidrag att söka för att uppnå miljömålen. Länsstyrelsen 
Jönköpings län, 2020.
Kommentar: Här finns mer information om LONA, LOVA 
med flera bidrag.
Sök på titeln på: www.lansstyrelsen.se/jonkoping.html

Naturbaserade lösningar mot översvämning - en praktisk 
handbok. Länsstyrelsen Västra Götaland och Skogsstyrel-
sen, 2018.
Kommentar: En handbok som fokuserar på gröna lös-
ningar för att förebygga översvämningar. Handboken 
berör lösningar utanför tätorterna, men som kan vara till 
nytta för nedströms belägen bebyggelse.
Sök på titeln på: www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland.
html

Grön infrastruktur för klimatanpassning – Kunskapsöver-
sikt och exempel. Rapport 2017:7. Länsstyrelsen Östergöt-
land, 2017.
Sök på titeln på: www.lansstyrelsen.se/ostergotland.html

Naturvation 
Kommentar: Projekt om naturbaserade lösningar i en 
urban värld. Här finns bland annat möjlighet att delta i 
en onlinekurs.
www.naturvation.eu/home

Argument för mer ekosystemtjänster. Rapport 6736.  
Naturvårdsverket, 2017.
Kommentar: Stöd i argumentationen för att satsa på 
mångfunktionella lösningar.
Sök på titeln på: www.naturvardsverket.se
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Bilaga 1 – Metod för analys av ekologiska 
samband
En viktig del av arbetet är att använda kartmaterial 
för att urskilja strukturer i landskapet och sedan titta 
mer ingående i vissa områden. Analysen i kartorna 
genomförs i fem steg: 

1. Första analysen är en övergripande analys av 
landskapsstrukturerna i kommunen och grannkom-
muner. Var finns områden med hög förekomst av 
värdekärnor? Var finns ”glapp” i större samman-
hängande strukturer eller stråk? Använd Länsstyrel-
sens kartmaterial för värdetrakter, värdenätverk och 
värdekärnor (finns för vatten, våtmark, skog och 
odlingslandskap). 

Komplettera Länsstyrelsens kartmaterial med kom-
munala naturvårdsprogram eller annan relevant 
lokal kunskap i den mån det finns. Utpekade natur-
områden kan utgöra värdefulla länkar i den gröna 
infrastrukturen.

2. Analysera var det strategiskt sett finns möjlighe-
ter till att stärka den gröna infrastrukturen genom 
att undersöka var stödhabitat kan sammanlänka 
”glapp” mellan värdekärnorna eller nätverken. Al-
ternativt identifiera var stödhabitat finns i tätorterna 
där kommunen har möjlighet att stärka och utveckla 
strukturen.

3. Analysera var dessa strategiska utvecklingsstråk 
sammanfaller med tätortsnära mark och tätorternas 

gröna infrastruktur, där kommunen har rådighet 
över marken i större utsträckning och exploaterings-
trycket är högre.  

4. Gå ner på ortsnivå och titta på enskilda områden 
och identifiera deras roll och utvecklingspotential/
bevarandevärde. Använd egna kommunala skötsel-
planer, grönstrukturplaner med mera som underlag 
och fundera över om dessa kan justeras på något vis 
för att gynna den gröna infrastrukturen.

5. Ta fram åtgärder inom kategorierna ”spara”, 
”stärka” eller ”skapa”. Gör även en avstämning mot 
bland annat naturvärdesinventeringen.

Analysmetoden med vissa anpassningar/tillägg är 
hämtad från Vaggeryds grönstrukturplan – under-
lagsrapport 7, Ekologiska samband.
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