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REDOVISNING AV REGLERINGSBREVS UPPDRAGET 

PLANERINGSUNDERLAG AVSEENDE KLIMATFRÅGOR (RB 

3.23-2016) 
 

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram planeringsunderlag för 
samhällsplanering i syfte att både minska utsläpp av växthusgaser och 
anpassa samhället till den klimatförändring som inte går att undvika. 
Underlaget presenterar relevanta regionala och nationella 
planeringsunderlagen för fysisk planering i klimatfrågor. Inom fysisk 
planering kan underlaget vara ett stöd exempelvis vid dagvattenhantering, 
förorenade områden, trafikplanering, social hållbarhet, regional planering 
samt grön infrastruktur. 

I sammanställningen finns hänvisningar både till GIS-skikt och konkreta 
rekommendationer men även mer generella rapporter för att täcka hela 
klimatområdet i de fall det inte finns mer tydliga underlag.  

Länsstyrelsen har haft begränsat med tid och resurser att genomföra 
uppdraget och har genomfört det genom att värdera och sammanställa 
befintliga regionala planeringsunderlag. Dialog har skett internt på 
Länsstyrelsen främst i syfte att stämma av förslag på underlag. Uppdraget 
och dess innehåll har även kommunicerats till länets kommuner. Uppdraget 
kommer även att redovisas den 25 november på ett kvartalssamtal som 
Länsstyrelsen har bjudit in kommunala planhandläggare till. 

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 
Nedanstående rapporter, program och planer är avsedda att fungera som ett 
stöd för kommunernas planerare, med ett regionalt perspektiv. Dokumentet 
är uppdelat efter ansvarig aktör. Flera av underlagen (Länsstyrelsen och 
Region Kronoberg) har ett bredare fokus på miljökvalitetsmålen snarare än 
endast Begränsad klimatpåverkan. De nationella rapporterna ger tips och 
konkreta exempel på hur klimat & energi aspekter kan beaktas i fysisk 
planering.  
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LÄNSSTYRELSEN 

Regionala miljömål 2013-2020 
Länsstyrelsen har fastställt Regionala miljömål för perioden 2013-2020. 
För Kronobergs län finns därmed 45 regionala mål som har beslutats för att 
komplettera de nationella miljökvalitetsmålen. 11 av de regionala målen 
gäller Begränsad klimatpåverkan. 
 
Åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020 
I detta dokument lyfts ett urval av åtgärder för länet som tillsammans bidrar 
till miljömålen. Dokumentet är indelat i teman, varav tema Klimat & Energi 
särskilt berör Begränsad klimatpåverkan. 

REGION KRONOBERG 

RUS –Gröna Kronoberg 2015-2025 
Den regionala utvecklingsstrategin för Kronoberg län (RUS) ska vara 
vägledande för arbetet med hållbar regional utveckling. Strategins aktualitet 
prövas vart fjärde år. 
 
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2025 
Region Kronoberg är regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län 
och har tagit fram detta program som visar långsiktiga mål och riktlinjer för 
hur kollektivtrafiken ska fungera i länet. Trafikförsörjningsprogrammet är 
en understrategi till den Regionala utvecklingsstrategin för Kronobergs 
län.  
 
Länstransportplan 2014-2025 
Region Kronoberg har i egenskap av  länsplaneupprättare tagit fram en  
trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur 
perioden 2014 – 2025.  

ENERGIKONTORET SYDOST 

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering 

för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. 

Nedanstående rapporter är exempel på resultat efter genomförda projekt. 

 
Regional Strategi och handlingsplan för biogas till fordon i Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län- Åtgärder 2014-2017 med utblick mot 2020 
Biogas Sydost fick hösten 2011 i uppdrag av länsstyrelserna i Kalmar, 
Kronoberg och Blekinge län samt EU att ta fram en gemensam strategi och 
handlingsplan för biogas till fordon för hela sydostregionen. Strategin är 
avsedd att utgöra ett verktyg som ska hjälpa länen att nå sina klimatmål, bli 
fria från fossila bränslen och uppnå en fossilbränsleoberoende 
transportsektor per 2030. 
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Samordnad varudistribution - Samlastning av kommunalt gods i 

Kronobergs län & Nybro kommun (Förstudie) 2013-12-19  

Syftet med denna studie är belysa effekten, främst miljömässiga, av en 
samordnad varudistribution för kommunerna i Kronobergs län och Nybro 
kommun. Studie är tänkt att vara ett underlag/beslutsdokument för hur 
vida kommunerna i Kronobergs län och Nybro kommun väljer att införa en 
samordnad varudistribution för kommunens gods. Genom att samlasta gods, 
i denna studie kommunens gods, finns det stor miljöbesparingspotential. 

ÖVRIGT 

Nationella vägledningar 
- Fyra stora och tjugo små steg- idéskrift om fysisk planering 
(Energimyndigheten 2011) 
- Miljökvalitetsmålen i den fysiska planeringen (Lst Västra Götaland 2013) 

Se tabell i slutet av dokumentet. 

KLIMATANPASSNING  
Listade vägledningar, program, rapporter samt geografiska underlag är 
avsedda att fungera som ett stöd för kommunernas planerare att enkelt hitta 
relevanta regionala planeringsunderlag för klimatanpassning. Det finns en 
stor mängd underlag för fysisk planering och här presenteras ett urval som 
kan vara lämpliga att använda i Kronobergs län. Flera av underlagen har ett 
bredare fokus än endast klimatanpassning eftersom anpassningen till ett 
förändrat klimat oftast kräver helhetslösningar och samordning med andra 
intressen. På SMHI:s klimatanpassningsportal finns en omfattande nationell 
kunskapssammanställning om klimatanpassning där material för 
klimatanpassning presenteras. Länkar finns presenterade i tabellen i slutet av 
dokumentet. 

LÄNSSTYRELSEN VÄGLEDNINGAR 

Regional handlingsplan för klimatanpassning 
Innehåller Länsstyrelsens målsättning för klimatanpassning och förslag på 
åtgärder för att uppnå målen samt beskrivningar av läget i länet. 
 
Checklista för klimatanpassning i fysisk planering 
Ett Länsstyrelsegemensamt verktyg utvecklat som stöd för Länsstyrelsens 
granskning av klimatanpassning i översiktsplaner och detaljplaner. 
Verktyget kan även användas av kommuner för att kontrollera om de fått 
med klimatanpassningsaspekter i sina planer och koppla 
klimatanpassningsfrågor till relevanta paragrafer i plan- och bygglagen 
(PBL).  
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Klimatanpassning i fysisk planering 
Länsstyrelsegemensam publikation om klimatanpassning i fysisk planering 
som beskriver kunskapsläget kring klimatförändringarna och hur det 
påverkar fysisk planering. Den ger vägledning, rekommendationer, tips och 
råd, bland annat utifrån gällande lagstiftning, om hur kommunen kan, bör 
och ska ta hänsyn till nya klimatförutsättningar före, under och efter den 
fysiska samhällsplaneringen enligt PBL. 
 
Översvämningsrisker i fysisk planering  
-Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse 
Rapport och rekommendationer har tagits fram av Länsstyrelser i 
Mellansverige. Länsstyrelsen i Kronoberg har ställt sig bakom dessa 
rekommendationer för vilka återkomsttider för översvämningar olika typer 
av bebyggelse ska klara.   

LÄNSSTYRELSEN GEOGRAFISKA UNDERLAG  

Finns på Länsstyrelsens webbGIS tillsammans med mycket annat 
användbart geografiska underlag. Under fliken ”Underlag” finns ”Hälsa och 
säkerhet” där ni hittar visningsfunktioner för underlagen: 
 
Översiktlig skyfallskartering 
Består av en lågpunktskartering och vattnets rinnvägar. Produkterna är 
baserade på lantmäteriets höjdmodell med 2 meters upplösning och är gjord 
efter Länsstyrelsen i Jönköpings metod, Skyfallskartering i GIS 
- Arbetssätt och metod Meddelande nr 2014:28. Dagvattensystem och 
kulvertar ingår inte och skikten visar var vatten kan ansamlas om 
dagvattensystemets kapacitet överskrids. Skiktet syfte är att peka ut 
potentiella problem vid exempelvis nyexploatering och verka som ett 
komplement till befintliga metoder och kunskap. 
 
Historiska översvämningar 
Inträffade översvämningar som har kunnat dokumenteras och karteras, visar 
platser som har översvämmats. 

SMHI 

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning samlar det mesta som har 
med klimatanpassning att göra, för fysisk planering är bland annat dessa två 
underlag intressanta. 

o Framtidsklimat i Kronobergs län, regional klimatanalys 

o Exempelsamling på klimatanpassning 

BOVERKET 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/
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BEST-rapporten, Boverket och EkoSystemTjänsterna  

Ekosystemtjänster är centrala för att på ett effektivt genomföra 
klimatanpassning och samtidigt adressera andra samhällsutmaningar. Grön 
infrastruktur kan ge viktiga ekosystemtjänster och hjälpa till att bevara och 
sprida biologisk mångfald. 

MSB 

Översiktlig översvämningskartering av huvudfåran i större vattendrag i 
Kronoberg. De finns tillgängliga både på Länsstyrelsens web-GIS samt 
MSB:s hemsida. Karteringar finns för Lagan, Helge å, Mörrumsån och 
Ronnebyån. 

SGI 

Kronobergs län består nästan bara av stabila jordarter som gör att ras och 
skred sällan är ett problem i länet. Längs med Lagan finns dock känsliga 
områden som kan påverkas av ett förändrat klimat. På andra platser i länet  
kan det lokalt även finnas risker ras och skred beroende på kraftiga 
lutningar eller markförhållanden.   

 
 

Klimatanpassning 
Planeringsunderlag 

Rapport/ 
vägledning länk 

Rapport 
Regional handlingsplan för 
klimatanpassning i 
Kronobergs län  
(Länsstyrelsen 2016) 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv
/miljo-och-klimat/klimat-och-
energi/klimatanpassning/Handlingsplan/Regional%20handlingsplan
%20f%c3%b6r%20klimatanpassning%20i%20Kronobergs%20l%c3%a4n.
pdf  

Rapport 
Checklista för 
klimatanpassning i fysisk 
planering  
(Länsstyrelsen 2016) 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/
publikationer/rapporter/2016/Rapport-2016-11.pdf  

Rapport 
Klimatanpassning i fysisk 
planering 
(Länsstyrelsen 2012) 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv
/publikationer/2012/klimatanpassning-fysisk-planering.pdf  

Rapport 
Översvämningsrisker i fysisk 
planering  
Rekommendationer för 
markanvändning vid 
nybebyggelse 
(Länsstyrelsen 2006) 

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/
Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Rapport_Agris_webb.pdf  

GIS-underlag: 
Översiktlig skyfallskartering 
(Länsstyrelsen) 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/  

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/Handlingsplan/Regional%20handlingsplan%20f%c3%b6r%20klimatanpassning%20i%20Kronobergs%20l%c3%a4n.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/Handlingsplan/Regional%20handlingsplan%20f%c3%b6r%20klimatanpassning%20i%20Kronobergs%20l%c3%a4n.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/Handlingsplan/Regional%20handlingsplan%20f%c3%b6r%20klimatanpassning%20i%20Kronobergs%20l%c3%a4n.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/Handlingsplan/Regional%20handlingsplan%20f%c3%b6r%20klimatanpassning%20i%20Kronobergs%20l%c3%a4n.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimatanpassning/Handlingsplan/Regional%20handlingsplan%20f%c3%b6r%20klimatanpassning%20i%20Kronobergs%20l%c3%a4n.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/rapporter/2016/Rapport-2016-11.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/rapporter/2016/Rapport-2016-11.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/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Rapport_Agris_webb.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/Rapport_Agris_webb.pdf
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/kronoberg/underlag/
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GIS-underlag: 
Historiska översvämningar 
(Länsstyrelsen) 

klicka på fliken ”Underlag” bocka i och klicka på ”Hälsa och säkerhet” 
där ni hittar visnings-funktioner för underlagen. Djupet på 
lågpunkterna visas i centimeter, upplösningen i tätorter är 4 meter och 
10 meter på landsbygden. Skikten kan beställas från Länsstyrelsen 

Rapport 
Framtidens klimat 
Kronoberg 
(SMHI 2015) 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96159!/Menu/general/extGroup/
attachmentColHold/mainCol1/file/klimatologi_27.pdf  

GIS-underlag 
Framtidens klimat (SMHI) 

http://www.smhi.se/klimat/framtidens-
klimat/lansanalyser#07_Kronoberg,HBVSv_MLSM,ANN  

Rapport 
Exempelsamling (SMHI) 

http://www.klimatanpassning.se/atgarda/2.3113 

Rapport 
BEST-rapporten, Boverket 
och EkoSystemTjänsterna 
(Boverket) 

http://www.boverket.se/contentassets/cc905c6e17a44b0ea26d488bf74
7b383/far-ekosystemtjanster-tillrackligt-stod-i-pbl.pdf  

GIS-underlag och rapport 
Översiktlig 
översvämningskartering av 
huvudfåran i större 
vattendrag 
(MSB) 

https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-
kartor/oversvamningskartering.html  

GIS-underlag 
Ras skred och erosion 
(SIG, MSB, SGU o 
Lantmäteriet) 

http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/  

 

 

 
Minska utsläppen av 
klimatpåverkande gaser 
Planeringsunderlag 

Rapport/ 
vägledning länk 

Rapport: 
Regionalt 
trafikförsörjningsprogram 
2016-2025 
 (Region Kronoberg 2016) 
 

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/3adba0b6bc5e4ef5abd5
9539a53079d2/trafikforsorjningsprogram-2016-2025-slutversion-
151203.pdf 
 

Rapport: 
Länstransportplan 2014-2025 
(Region Kronoberg 2014) 
 

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/3adba0b6bc5e4ef5abd5
9539a53079d2/lanstransportplan-g-lan-2014-2025.pdf 
 

Rapport: 
RUS –Gröna Kronoberg 2025 
(Region Kronoberg 2016) 
 

http://www.regionkronoberg.se/globalassets/om-region-
kronoberg/grona-kronoberg-2025_beslutad_17_juni-1.pdf/ 
 

Rapport: 
Regionala miljömål 2013-
2020 
(Länsstyrelsen i Kronobergs 
län 2013) 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv
/miljo-och-
klimat/miljomal/Regionala%20milj%c3%b6m%c3%a5l/Regionala-
miljomal-Kronobergs-lan-2013-2020-med-nya-etappmal-2014-webb.pdf 
 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96159!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/klimatologi_27.pdf
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.96159!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/klimatologi_27.pdf
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser#07_Kronoberg,HBVSv_MLSM,ANN
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser#07_Kronoberg,HBVSv_MLSM,ANN
http://www.boverket.se/contentassets/cc905c6e17a44b0ea26d488bf747b383/far-ekosystemtjanster-tillrackligt-stod-i-pbl.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/cc905c6e17a44b0ea26d488bf747b383/far-ekosystemtjanster-tillrackligt-stod-i-pbl.pdf
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html
http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/3adba0b6bc5e4ef5abd59539a53079d2/trafikforsorjningsprogram-2016-2025-slutversion-151203.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/3adba0b6bc5e4ef5abd59539a53079d2/trafikforsorjningsprogram-2016-2025-slutversion-151203.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/3adba0b6bc5e4ef5abd59539a53079d2/trafikforsorjningsprogram-2016-2025-slutversion-151203.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/3adba0b6bc5e4ef5abd59539a53079d2/lanstransportplan-g-lan-2014-2025.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/3adba0b6bc5e4ef5abd59539a53079d2/lanstransportplan-g-lan-2014-2025.pdf
http://www.regionkronoberg.se/globalassets/om-region-kronoberg/grona-kronoberg-2025_beslutad_17_juni-1.pdf/
http://www.regionkronoberg.se/globalassets/om-region-kronoberg/grona-kronoberg-2025_beslutad_17_juni-1.pdf/
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/Regionala%20milj%c3%b6m%c3%a5l/Regionala-miljomal-Kronobergs-lan-2013-2020-med-nya-etappmal-2014-webb.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/Regionala%20milj%c3%b6m%c3%a5l/Regionala-miljomal-Kronobergs-lan-2013-2020-med-nya-etappmal-2014-webb.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/Regionala%20milj%c3%b6m%c3%a5l/Regionala-miljomal-Kronobergs-lan-2013-2020-med-nya-etappmal-2014-webb.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/Regionala%20milj%c3%b6m%c3%a5l/Regionala-miljomal-Kronobergs-lan-2013-2020-med-nya-etappmal-2014-webb.pdf
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Rapport: 
Åtgärdsprogram för 
miljömålen 2014-2020 
(Länsstyrelsen i Kronobergs 
län 2014) 
 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv
/publikationer/Miljömål/Atgardsprogram2014-2020-webb.pdf 
 

Rapport: 
Regional Strategi och 
handlingsplan för biogas till 
fordon i Blekinge, Kalmar 
och Kronobergs län- 
Åtgärder 2014-2017 med 
utblick mot 2020 
(Energikontor Sydost 2014) 
 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv
/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimat-och-
energiarbete/Rapporter/Regional-strategi-biogas-140404-webb.pdf 
 

Förstudie: 
Samordnad varudistribution 
- Samlastning av kommunalt 
gods i Kronobergs län & 
Nybro kommun  
(Energikontor Sydost 2013) 
 

http://static.wm3.se/sites/2/media/21267_F%C3%B6rstudie_-
_Samordnad_varudistribution__samlastning_av_kommunalt_gods_i_K
ronobergs_l%C3%A4n___Nybro_kommun.pdf?1411992207 
 

Rapport: 
Fyra stora och tjugo små 
steg- idéskrift om fysisk 
planering 
(Energimyndigheten 2011) 
 
 

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2596 

Rapport: 
- Miljökvalitetsmålen i den 
fysiska planeringen 
(Länsstyrelsen Västra 
Götaland 2013) 
 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocument
s/Sv/publikationer/2013/2013-05.pdf 
 

 
 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Miljömål/Atgardsprogram2014-2020-webb.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Miljömål/Atgardsprogram2014-2020-webb.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimat-och-energiarbete/Rapporter/Regional-strategi-biogas-140404-webb.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimat-och-energiarbete/Rapporter/Regional-strategi-biogas-140404-webb.pdf
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