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Ett hållbart samhälle 

i en värld i förändring, 

tack vare vår kunskap om  

väder, vatten och klimat.

Visionen – Vad vill vi?



▪ Kunskap om hur klimatet förändrats historiskt, hur det ser ut idag 

och hur det kan bli i framtiden

▪ Data- och kunskapsinsamling, verktyg, tjänster, kunskapsspridning

och forskning inom klimat, klimateffekter och klimatanpassning

▪ Klimatinformation visar effekterna ett förändrat klimat kan få för samhället

och naturmiljön och hur samhället kan anpassas 

SMHI och klimatet



Klimatet förändras

FRÅN CLIMATE RESEARCH UNIT, UNIV. OF EAST ANGLIA

Från En varmare värld,

Naturvårdsverket

www.smhi.se



En mycket varm oktober i norra

Europa

Från: Copernicus Climate Change Service/ECMWF.



▪ Berör hela samhället

▪ Innebär utmaningar och möjligheter

▪ Kan vara direkta eller indirekta och påverkas av 

konsekvenser i omvärlden 

Konsekvenser av 

klimatförändringar



Samtliga klipp: Dagens Nyheter, sommaren 2018



Den tekniska infrastrukturen 

påverkas

Foto: 

Miljöförvaltningen

Ånn, 2006

Stockholm, 

2000
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Jönköpingsposten

Jönköping, 2013
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Fysisk planering och bebyggelse 

påverkas

Foto: Göteborgsposten

Hallsberg, 2015 Skanör, januari 2007

Foto: Vellinge kommun



Vad är klimatanpassning?

▪ Åtgärder för att anpassa samhället till nutidens och framtidens 

klimat. 

▪ Ett nödvändigt komplement till arbetet med att minska utsläppen.

▪ Ökar förmågan att hantera nutida och framtida klimat

▪ Behöver göras i hela samhällsplaneringen

▪ Kan vara kostsamt, men är en långsiktig investering



Klimatanpassningsåtgärder kan 

vara…

▪ ANALYSERANDE

Insamling och analyserande av data eller inhämtning av information

▪ STYRANDE/ORGANISATORISKA

Förändring av bestämmelser eller nya samverkansformer

▪ INFORMATIVA

Utbildning eller framtagande av kommunikationsplaner 

▪ TEKNISKA/EKOSYSTEMBASERADE

Skyddsvallar eller trädplantering



Analyserande åtgärd –

skyfallskartering



Organisatorisk åtgärd – skapa 

nätverk för utbyte av erfarenheter



Informativa åtgärder – spara 

vatten på Gotland, avlasta VA-

nätet i Malmö



Teknisk/ekosystembaserad 

åtgärd – multifunktionell park i 

Hyllie/Malmö



Samhällets ansvar för 

klimatanpassning
Klimatförändringarna kräver kunskap om samhällets sårbarhet och anpassningsbehov. 

Med medveten planering av ny bebyggelse och infrastruktur kan vi minska samhällets 

sårbarhet och samtidigt anpassa oss till följderna av ett förändrat klimat.

▪ Miljödepartementet samordnar regeringens arbete med utsläppsminskningar och 

klimatanpassning.

▪ Naturvårdsverket har genom sitt ansvar för miljömålet "begränsad klimatpåverkan" 

ett övergripande nationellt ansvar för klimatfrågan.

▪ Ett stort antal centrala myndigheter har genom sina respektive sektorsansvar även 

ansvar för klimatanpassningsarbetet. 

▪ På regional nivå har länsstyrelserna sedan 2009 ansvaret för 

klimatanpassningsarbetet. 

▪ Förordning 2018:1428 om myndigheters klimatanpassningsarbete fastställer ansvar 

för 32 myndigheter samt de 21 länsstyrelserna.

▪ SMHI har sedan 2011 i uppdrag att driva ett nationellt kunskapscentrum för 

klimatanpassning, och fick 2019 ansvar för metodutveckling, rådgivning och 

utbildning och viss uppföljning med anledning av klimatanpassningsförordningen. 

Klimatanpassning
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Lagar och regler

Flera svenska lagar syftar till att begränsa skador. Dessa kan även 

appliceras på klimatanpassning och hantering av risker som uppkommer 

med ett förändrat klimat.

Några av de viktigaste är:

• Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900) 

• Miljöbalken (SFS 1998:808) 

• Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

• Lagen om extraordinära händelser (SFS 2006:544) 

• Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap

Klimatanpassning
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Kommunernas ansvar

▪ Kommunen har ansvar för planläggning av mark- och vattenområden. 

Planläggning ska främja en god miljö genom att den anpassas till 

klimatförändringarna och att den leder till minskad påverkan på klimatet.

▪ I bebyggd miljö kan klimatanpassningsfrågor tas upp när det ska ske en 

förändring (ny planläggning eller ansökan om bygglov). Bebyggelsen ska då 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors 

hälsa och säkerhet och med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och 

erosion. 

▪ Kommunen ska varje mandatperiod sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser 

och fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Sådana 

analyser behöver beakta konsekvenserna av klimatförändringarna och kan 

utgöra ett underlag för den fysiska planeringen.
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Det nationella 

klimatanpassningsarbetet sedan 2018

18 mars 2018: Regeringens proposition ”Nationell strategi för 

klimatanpassning” 
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• Förslag till två ändringar i Plan-

och bygglagen 

• Redovisning av en nationell 

strategi för klimatanpassning

”Kommunerna ska i översiktsplanen ge sin syn på risken för skador på 

den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion 

som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller 

upphöra”

” Kommunen får i en detaljplan bestämma att det krävs marklov för 

markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet och som 

inte vidtas för att anlägga en gata, väg eller järnväg som är förenlig 

med detaljplanen”

”Långsiktigt stärka klimatanpassningsarbetet och den nationella 

samordningen” ” Arbetet bör också kunna följas upp och redovisas. 

Regeringen avser att reglera detta i en förordning”



Det nationella 

klimatanpassningsarbetet, forts.

▪ 7 juni 2018: Regeringen uppdrar åt Boverket att 

samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för 

den bebyggda miljön. 

▪ 28 juni 2018: Förordning 2018:1428 om myndigheters 

klimatanpassningsarbete (trädde i kraft 1 januari 2019)

▪ 28 juni 2018: Förordning 2018:1455 om 

ändring i förordningen (2009:974) med instruktion 

för Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

forskningsinstitut (trädde i kraft 15 augusti 2018)
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Förordning om myndigheters klimatanpassningsarbete

1§ Denna förordning gäller för

▪ Affärsverket svenska kraftnät

▪ Boverket

▪ Elsäkerhetsverket

▪ Finansinspektionen

▪ Folkhälsomyndigheten

▪ Fortifikationsverket

▪ Försvarsmakten

▪ Havs- och vattenmyndigheten

▪ Kemikalieinspektionen

▪ Lantmäteriet

▪ Livsmedelsverket 

▪ Länsstyrelserna

▪ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

▪ Naturvårdsverket

▪ Post- och telestyrelsen

▪ Riksantikvarieämbetet

▪ Sametinget

▪ Sjöfartsverket

▪ Skogsstyrelsen

▪ Socialstyrelsen

▪ Statens energimyndighet

▪ Statens Fastighetsverk

▪ Statens geotekniska institut

▪ Statens jordbruksverk

▪ Statens veterinärmedicinska anstalt

▪ Strålsäkerhetsmyndigheten

▪ Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete

▪ Sveriges geologiska undersökning

▪ Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut

▪ Tillväxtverket

▪ Trafikverket

▪ Transportstyrelsen

▪ Verket för innovationssystem



Utdrag ur Förordning om myndigheters 

klimatanpassningsarbete 

4 § En myndighet som anges i 1 § ska inom sitt ansvarsområde och inom ramen för sitt uppdrag 

initiera, stödja och utvärdera arbetet med klimatanpassning (...) 

5 § En länsstyrelse ska, utöver kraven i 4 §, inom ramen för sitt uppdrag att samordna det 

regionala arbetet med klimatanpassning också

1. initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete,

2. analysera hur länet och vid behov angränsande län påverkas av klimatförändringarna (…)

6 § Arbetet med klimatanpassning ska omfatta att klimatförändringens påverkan på 

myndighetens verksamhet utreds i en klimat- och sårbarhetsanalys.

10 § Myndigheten ska 

1. ha en handlingsplan för arbetet med att nå myndighetsmålen enligt 8 §

2. dokumentera, följa upp och redovisa arbetet med att följa handlingsplanen och nå 

myndighetsmålen i syfte att fortlöpande förbättra arbetet, och 

3. uppdatera handlingsplanen vid väsentliga förändringar i verksamheten eller minst vart 

femte år. 

12 § Myndigheten ska årligen redovisa arbetet med klimatanpassning på det sätt som SMHI 

bestämmer.

14 § SMHI ska ansvara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av denna 

förordning.



• Etablerat på SMHI 2012 på uppdrag av regeringen

• Tillhandahåller beslutsunderlag

• Seminarier, föreläsningar och kurser

• Samlar in, bearbetar och publicerar kunskap, omvärldsbevakar

• Expertstöd till Regeringskansliet

• Fördelar medel till andra myndigheter för projekt, handlingsplaner 

och verktyg

• Samordnar SMHIs arbete med anledning av förordning om 

myndigheters klimatanpassningsarbete 

• Driver Myndighetsnätverket för klimatanpassning

• Driver klimatanpassning.se 

Nationellt kunskapscentrum för 

klimatanpassning

Ett stöd för det nationella arbetet



Vi som jobbar med Kunskapscentrum
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