
Anpassning till ett förändrat klimat

Regeringens proposition  
En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat 
2008/09:162
Beslut i riksdagen juni 2009

Länsstyrelserna ges uppdraget att på regional nivå samordna 
arbetet med anpassning till ett förändrat klimat 2009 – 
2011  och  2012 - 2015

Anpassa samhället till långsiktiga klimatförändringar och 
extrema väderhändelser för att minska samhällets 
sårbarhet



Anpassning till ett förändrat klimat
Länsstyrelsen i Norrbotten

Syfte
Anpassa samhället till långsiktiga klimatförändringar 

och extrema väderhändelser för att minska 
samhällets sårbarhet

Mål
Identifierat områden med anpassningsbehov och 

upprättat strategier för anpassningsarbete



Klimatförändringar i Norrbotten  

Beräknad framtida förändring av temperatur, jämfört med 
tidsperioden1961-1990 för åren 

 2021 – 2050  2069 - 2098

               



Klimatförändringar i Norrbotten  

Beräknad framtida förändring av nederbörd, jämfört med tidsperioden 
1961-1990 för åren 

2021 – 2050 2069 – 2098



Konsekvenser av klimatförändringar

Islossning 15-20/25 dgr tidigare

Avrinning ökar främst vintertid

Vegetationsperiod 50 dgr längre

Markförhållanden mer skred, ras



Snötäcke

Beräknad framtida förändring av antal snödagar jämfört år 1963-1992
        2021-2050    2069-2098



Sektorindelning av uppdraget
Länsstyrelsen i Norrbotten

• Insatser och uppgifter på regional och kommunal 
nivå

• Tekniska försörjningssystem 
• Bebyggelse, byggnader och industrier
• Kommunikationer
• Naturmiljö och miljömål
• Areella näringar och turism
• Människors hälsa
• Omvärldsförändringarnas påverkan



Kommunikationer

Vägar, järnvägar erosion, skred, översvämning

Sjöfart mindre is ger längre säsong

Flyg avrinning, avisning

Tele, radio- och tv-distribution nedisning, vind



Tekniska försörjningssystem

Dammar ökad tillrinning höst, vinter

Dricksvatten förorening pga. översvämning

Elsystem vegetation, vatten

Fjärrvärme störning pga. översvämning, tjälproblem

Värme- och kylbehov minskat behov



Bebyggelse och byggnader

Strandnära bebyggelse, älvar mm. översvämning

Strandnära bebyggelse, hav oförändrat pga. landhöjning

Ras, skred och erosion ökade flöden i vattendrag

Dagvattensystem och bräddning källaröversvämning, förorening
av avloppsvatten

Byggnadskonstruktioner frost, fukt, rost, mögel, insekter



Areella näringar och turism

Skogsbruk ökad tillväxt, sämre vägar

Jordbruk längre säsong

Fiskerinäring mer abborre, gädda; mindre lax, sik etc.

Rennäring is, skare, förändring flyttleder 

Turism och friluftsliv mer skidturism



Naturmiljö och miljömål

Landekosystem, biologisk förskjutning av ekosystem

mångfald, höjd trädgräns, mer busk- och 
skogsmark

Sötvattenmiljön ökad humushalt



Människors hälsa

Extremtemperaturer äldre, funktionshindrade; borrelia, TBE

Luftkvalitet mer pollen, mögel, kvalster

Översvämningar, skred olyckor

Ekosystem sorkfeber



Förändringar i omvärlden
som påverkar Sverige

Migration, klimatflyktingar troligen inte i norra Europa

Ekonomi, försäkringssystem ja, internationellt

Säkerhetspolitik ja, internationellt



Vad kan vi göra? 

• Kunskap om hur Norrbotten kan påverkas

• Identifiera sårbarheter (och möjligheter)

• Utforma strategier (ÖP, MKB, RSA, 

Vattenförsörjningsplan, etc.)

• Samverka för utökad kunskap och framtagande av 

strategier 



Länsstyrelsens insatser

• Regional sammanställningar/rapport

• Webbsida     www.lansstyrelsen.se/norrbotten

• Seminarier

• Yttranden planärenden

• Kontakt och dialog med länets kommuner, referensgrupp

• Utredning Risk- och sårbarhet för dricksvatten

• Utredning Nollgenomgångar

• Nationella nätverk (länsstyrelser, expertmyndigheter)



Länsstyrelsens insatser

• Utredning utveckling stabilitetskartering

• Klimatanalys för Norrbottens län (SMHI)

• Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys – Norrbotten 

(SGI)

• Rapport ”Kommunikationer – vägar och järnväg”



Fortsatt arbete 

• Kommunutredning

• Utveckling metod/stöd för kommunstrategi 

• Regional vattenförsörjningsplan 

• Utredning Ekosystem och biologisk mångfald i 

Norrbotten 

• Areella näringar under 2013-2014

• Kulturmiljö, människors hälsa, omvärldsförändringar 

under 2014-2015

• Regional plan för anpassning till förändrat klimat



Tack för att
ni lyssnade!

Micael Bredefeldt, Krishanteringsenheten

micael.bredefeldt@lansstyrelsen.se

Tel 0920-963 05, 070-509 63 05
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