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Norrköping och Motala ström
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Gamla industriområdet bland annat universitetet
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Utmaningar i Norrköping 

Ny bebyggelseDen byggda miljön
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Kommunfullmäktige

 Förslag på riktlinje för klimatanpassning

 Övergripande mål 4 

Norrköpings kommun ska arbeta

aktivt för att klimatanpassa kommunen 

inom kommunala verksamheter och bolag 

samt genom samverkan med externa 

aktörer.

Särskilt följs upp vid kommunfullmäktige-

sammanträde: 

 Åtgärder för att minska negativa 

hälsoeffekter på grund av värmebölja 

inom vård och omsorg, förskola och skola

 Åtgärder för att minska översvämningar 

och klimatanpassningsåtgärder i den 

bebyggda miljön

Beslut, styrning och uppföljning

Inriktningsdokument för miljöpolitiken

KS- beredning miljö och klimat 
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Mandat - Legitimitet 

till processen

Mandat – Legitimitet till processen
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Arbetsgrupp

Verksamhetskontor 

både ”mjuka och hårda”

Kommunstyrelsen 

Bolag och kommunalförbund

Externa parter  

Kunskapsresa

Skapa gemensam målbild 

och bra samverkansformer 

över tid

http://www.norrkoping.se/
https://www.smhi.se/


Överenskommelse om samverkan

Berika varandra

samt stärka tjänstepersoners 

och politikers kompetens att 

• styra

• planera

• hantera klimatanpassning

och klimatrisker

http://www.norrkoping.se/
https://www.smhi.se/


Kartläggning

Dokumentation

Kartläggning av Norrköpings 

sårbarhet inför 

översvämning och värmebölja: 

Dokumentation från workshopar med räddningstjänsten, 

NoVA, Norrevo, Hyresbostäder samt tekniska-, 

utbildnings- och vård- & omsorgskontoret, 

samhällsbyggnadskontoret

Arbetsgruppen har tillsammans 

identifierat utmaningarna 

översvämning och värme

Genomfört workshops 

(tjänstemän och politiker)
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Värmekartläggning och                                   

effekter av långvarig värme

Hälsoproblem

Dricksvattenbrist,

sjunkande grund-

vattennivåer

Sättningar av hus

Marktorka -

skogsbränder

Norrköpings utsatta 

områden har identifierats

Urbana värmeöar

TRÄD: Gata utan träd ca 

10 grader högre temp. 

Jämfört med gata med 

träd

Många av de utsatta 

platserna ligger i stads-

kärnan, sammanfaller 

med - rör sig många
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- 100 intervjuer (enhetschefer, rektor, förskolechefer)

- inventering kommunens lokaler

- checklistor

Vård och omsorgskontoret – sårbara grupper: 

äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning

 4 000 medarbetare

 4 000 personer med hemtjänst eller boendestöd

 1 300 lägenheter i särskilt boende för äldre

 600 lägenheter för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgskontoret och värme 
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Fysiska åtgärder:

 komfortkyla i äldreboenden, 

luftvärmepumpar, fler 

kylanläggningar inköpta

 solskydd

 lokalkyla i läkemedelsrum

 bergvärme installation 

 minskat på städning

 lugnare aktiviteter och minskad 

utevistelse

 mer vätska och näring

 påverkan av värme - sämre 

hälsotillstånd

 medarbetare och brukare som har 

hemtjänsten är påverkande i större 

utsträckning än på boende

 medarbetare har varit påverkade och 

högre korttidsfrånvaro

 handlingskraftiga medarbetare och 

anhöriga löste många problem, med lite 

kreativitet. 

Sommaren 2017 – 2018 

Synpunkter från personal och chefer

http://www.norrkoping.se/


I Norrköping har alla kommunala verksamheter, kommunala bolag, kommunalförbundet 
RTÖG och de aktörer som utför verksamhet på uppdrag av Norrköpings kommun ett ansvar 
för att arbeta med klimatanpassning. Dessa aktörer ska arbeta för att säkerställa att: 

• arbetet genomförs i bred samverkan mellan såväl kommunala verksamheter som med 
externa aktörer

• medarbetarna har hög kompetens och fortbildas kontinuerligt inom klimatanpassning 
• kunskapen om klimatrisker och anpassning ökar bland medborgare och företag i 

Norrköping
• underlag som beskriver klimatrisker och anpassningsbehov uppdateras kontinuerligt 

och används i verksamheterna
• skapa förutsättningar för att vara föregångare genom att testa nya tekniker, metoder 

och arbetssätt för klimatanpassning
• grön infrastruktur används för att förebygga översvämnings- och värmerelaterade risker 
• människors liv och hälsa prioriteras, med särskilt fokus på sårbara grupper 
• samhällsviktig verksamhet och prioriterad infrastruktur upprätthålls även i ett förändrat 

klimat och skyddas mot extrema väderhändelser
• arbetet sker systematiskt för att minska sårbarheten både vid ett förändrat klimat och 

vid extrema väderhändelser

Förslag till riktlinje för klimatanpassning i Norrköping

Grundläggande principer  
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Förslag till riktlinje för klimatanpassning i Norrköping

Fokusområden  

Hälsa och välmående

Infrastruktur och tekniska försörjningssystem

Dricksvatten

Bebyggelse, byggande och samhällsplanering

Areella näringar, besöksnäringen och naturolyckor

Biologisk mångfald samt kultur- och naturmiljö

http://www.norrkoping.se/
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För att säkerställa hälsa och välmående i ett 

förändrat klimat ska Norrköpings kommun:

 ha en god förståelse för 

klimatförändringarnas positiva effekter och 

verka för att nyttja dessa

 ha god kunskap och beredskap för att 

hantera klimatförändringarnas effekter på 

människors hälsa inklusive nya sjukdomar 

och smittor 

 arbeta aktivt för att förebygga uppkomsten 

av urbana värmeöar och erbjuda svala 

platser i staden, exempelvis genom grön 

infrastruktur

 genomföra åtgärder som minskar risken för 

spridning av föroreningar vid översvämning

 skydda verksamheter som är svåra att 

evakuera

 använda ekosystembaserad 

klimatanpassning som en stödfunktion för 

klimatanpassning med syfte att bidra till 

välbefinnande för invånarna i Norrköpings 

kommun

 ha ett gott inomhusklimat i lokaler där 

sårbara grupper vistas

 arbeta förebyggande för att minska risken 

för fukt och mögelangrepp i kommunens 

fastigheter

 ha rutiner för att hitta evakueringslokaler och 

ersättningslokaler för att hantera skola och 

vård- och omsorgsverksamhet vid 

översvämning 

 ha rutiner och checklistor för att hantera 

värmebölja, översvämning och 

smittspridning i ett förändrat klimat 

 ha rutiner för verksamheter inom kommunen 

för att tolka och genomföra åtgärder utifrån 

SMHIs varningssystem   

 göra en sårbarhetsinventering av vad 

sjunkande grundvattennivåer kan få för 

effekter på radonvärden i områden med 

förutsättningar för markradon
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Viktigt med grönska – minskar effekterna av 
långvarig värme/värmebölja och översvämningar/skyfall

TACK
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