
Den byggda miljön och vad vi kan hjälpa 

kommunerna med 211019
RU Att samordna den nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön

Nilla Thomson



Vad kan vi räkna med? 

• Fler värmeböljor

• Mer nederbörd

• Snösäsongen blir kortare

• Ökad risk för bränder i 

skog och mark

• Översvämningar

• Ras, skred och erosion 

• Grundvattnet påverkas

Foto: Skandinav



Nationell strategi för klimatanpassning

• Regeringens proposition nationell strategi för 

klimatanpassning 

(prop. 2017/18:163) antas av riksdagen juni 2018 

– 10 vägledande principer för klimatanpassningsarbetet 

– Ändringar i Plan- och bygglagen (2010:900) 

• Boverkets regeringsuppdrag att samordna det nationella 

klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön juni 2018. 

• Boverket nytt ansvar i instruktion augusti 2018. 





Boverket leder arbetet - fem myndigheter 

samverkar om genomförandet 



Vad kan vi göra?

Bidra till att stärka samhällets

förmåga att anpassa sig till 
klimatförändringen.

Samverkan för att bidra till att 
minska samhällets sårbarhet.

Vårt fokus är den byggda miljön 
som förutom ny och befintlig 
bebyggelse även innefattar 
anläggningar samt vegetation, 
parker och andra grönområden.
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Myndighetssamverkan + SKR

Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling och har en gemensam vision som 
är att ”Sverige ska bygga hållbart och klimatanpassning är en självklar del av 
samhällsutvecklingen”.

Vårt övergripande och långsiktiga mål är att bidra till att minska samhällets 
sårbarhet i enlighet med nationell strategi för klimatanpassning och våra 
internationella åtaganden såsom Parisavtalet och Agenda 2030

• Initialt 2022 målår för resultat och effekter samt för att ta fram förslag och 
rekommendationer.

• Myndighetscheferna träffas regelbundet och en beredningsgrupp utvecklar 
det gemensamma arbetet.

• SKR deltar i samverkan på förbundsdirektörsnivå samt i ad hoc 
arbetsgruppen om kommunernas behov.



Regeringsuppdraget 

”Samordna nationell 

klimatanpassning för 

den byggda miljön”

Möte i Beredningsgruppen

Foto:  Nilla Thomson



Arbete pågår inom samverkansområdena för att

• Stödja i första hand kommunerna i deras arbete med klimatanpassning för den 
byggda miljön 

• Identifiera behov av underlag och vägledning om klimatanpassning av ny och 
befintlig bebyggelse – hos främst kommuner och myndigheter 

• Bedriva kompetenshöjande insatser – till stöd för kommuner och andra 
prioriterade målgrupper 

• Samordna och presentera underlag från expertmyndigheter och forskning om 
klimateffekter/anpassning av byggda miljön – för att stödja kommuner, 
myndigheter, näringsliv, fastighetsägare och enskilda m.fl. 

• Bedriva främjande och vägledande arbete om relevanta verktyg och processer för 
klimatanpassning av den byggda miljön – främst som stöd till kommunerna i den 
fysiska planeringen 

• Följa utvecklingen inom området klimatanpassning och analysera vad det innebär 
för ny och befintlig bebyggelse – samt förmedla på ett effektivt sätt till berörda 
målgrupper. 



Tre prioriterade områden för 

gemensamt arbete under 2021 

Utbildning

Kunskap

Kompetens

Framtida

havsnivåer

Ansvar

Finansiering

Samverkan - Samarbete - Dialog



Vägledningar om klimatanpassning på 

PBL kunskapsbanken

• Vägledning om naturolyckor

• Ekosystemtjänster

• Klimatrelaterade risker i översiktsplaner

• Vattenförsörjning i ett förändrat klimat

• Dagvatten



Förstudie om Högvattenhändelser med mycket låg 

sannolikhet  (SMHI, Boverket samt MSB)



Kommunernas behov - slutsatser från särskild 

arbetsgrupp 

(SMHI, Länsstyrelsen, Boverket samt SKR)

• Stöd för strategiska beslut om riskhantering

• Betydelsen av en väl fungerande dialog

• Privata fastighetsägare

• Myndigheterna måste jobba effektivt och undvika 

dubbelarbete

• Behöver bli tydligare vad kommunerna måste redovisa 

och beakta i PBL



Resultat i uppdraget om att samordna det nationella 

klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön -

Boverket

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/klimatanpassningsarbete-for-den-byggda-miljon/resultat-i-uppdraget/


Länkar

Boverket

- Tillsynsvägledning om naturolyckor

- Ekosystemtjänster

- Klimatrelaterade risker i översiktsplaner
– Klimatrelaterade risker i översiktsplan (se underrubrik)
– Hänsyn till miljö- och klimataspekter (se underrubrik)

- Vattenförsörjning
– Vattenförsörjning i översiktsplanering
– Vattenförsörjning i detaljplanering

- Dagvatten i detaljplan

Externa

- IPCC_AR6_Summary for policymakers

- Nationell strategi för klimatanpassning

- Checklista fysisk planering

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/klimatanpassningsarbete-for-den-byggda-miljon/temaomraden/klimatanpassning-genom-ekosystemtjanster/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/innehall/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hushallning/vattenforsorjning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/vattenforsorjning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop.-201718163/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e53af72/1529910745200/klimatanpassning%20i%20fysisk%20planering-checklista.pdf



