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Boverket leder arbetet - fem myndigheter 

samverkar om genomförandet 



Vad innebär uppdraget – vår tolkning

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

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

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

Ç 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

Ç 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 

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



Programförklaring

Programförklaring - Klimatanpassning för den byggda miljön

Foto: Scandinav

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


Vad vi vill

Ç Vi verkar för en hållbar samhällsutveckling och har en gemensamma 
visionen som är att Sverige ska bygga hållbart och klimatanpassning är en 
självklar del av samhällsutvecklingen.

Ç 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

Ç Myndighetscheferna träffas regelbundet och en beredningsgrupp med 
representanter för Boverket, SMHI, SGI, MSB samt Länsstyrelserna i 
Gävleborgs, Hallands och Gotlands län utvecklar det gemensamma 
arbetet.

Ç Arbetet har initialt 2022 som målår för resultat och effekter samt för att ta 
fram förslag och rekommendationer.

Ç Sedan 2021 ingår SKR i samverkan på förbundsdirektörsnivå samt i ad hoc 
arbetsgruppen om kommunernas behov



Samverkan mellan myndigheter…

Förankring på högsta nivå – mandat

Beredningsgruppen

Några gemensamma områden för samverkan 

Fördela olika drivansvar

Prioritera!

• Kunskap • Höjda havsnivåer • Finansiering

Två arbetsspår 2022:

ÇArbetsgruppen Utbildningsutskottet

ÇArbetsgruppen Kommunernas behov



EX på gemensamt arbete – arbetsgrupp 

med fokus på ”Kommunernas behov”

Arbetet med kartläggningen har resulterat i: 

V finansieringsfrågan är central

V planeringsfrågorna behöver fortsatt vägledning

V dialogen mellan kommun - länsstyrelse viktig

V skyfallsfrågorna är en särskild utmaning för många 
kommuner



Ex på aktivitet ”Klimatanpassning –
kostnader och finansiering” –rapport 2021

Foto: Kentaroo Tryman/Scandinav

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2021/klimatanpassning--kostnader-och-finansiering/


Från fysisk workshop på tema 

översvämning” januari 2020

Rapport - Hinder och möjligheter

Marianne Nilsson/Boverket

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


Vägledning – innehåll

Klimatrisker i översiktsplanering

Á Klimatrelaterade risker i PBL

Á Kommunens syn på hur klimatrelaterade risker 

kan minska eller upphöra

Á Bedöm riskerna

Á Hur kan riskerna hanteras i ÖP-processen?

Á Länsstyrelsens roll

Tillbehör: Sammanställning av underlag för riskbedömning

– i webbtjänsten Planeringskatalogen

Foto: Mostphotos/Frugan



Klimatrelaterade risker i PBL

Klimatrisker i 3 kap. 5 §

- Översvämning, ras, skred och erosion.

- Skador på den byggda miljön.

Andra bestämmelser

- Portalparagrafen

- Allmänna intressen ska beaktas.

klimataspekter i ett helhetsperspektiv.

Foto: Fredrik Schlyter, Scandinav



Redovisa kommunens förhållningssätt och strategier

Strategier för att hantera klimatrelaterade risker

Redovisa områden

- som inte är lämpliga att bebygga,

- som är prioriterade för åtgärder,

- med osäkra markförhållanden,

- med funktionen att skydda andra områden.

Kan även ange åtgärder när tillräckligt underlag finns framtaget

- Flexibla åtgärder.

- Kommunens rådighet över mark.

- Behov av mellankommunal samordning.

Kommunens syn på hur klimatrelaterade risker 

kan minska eller upphöra

Foto: Fredrik Schlyter, Scandinav



Bedöm riskerna

Á Princip för riskbedömning

Á Hotkartor – befintligt underlag, ytterligare behov

Á Ta fram karta med skyddsvärda objekt och intressen

Á Genomför riskanalys

Á Genomför riskvärdering

Översvämning - sjöar och vattendrag

Översvämning - havskust

Översvämning ïskyfall

Ras och skred

Erosion

Foto: Göteborgs hamn



3. Bedöm riskerna

Princip för riskbedömning

Illustrationer: Lise Svensson, Boverket

Riskkarta med avgränsade 

riskområden.



Översvämning - sjöar och vattendrag

Översvämning - havskust

Översvämning ïskyfall

Ras och skred

Erosion

Värme

Bedöm riskerna

Hotkartor – befintligt underlag, ytterligare behov

Underlag från nationella myndigheter

Bra att veta inför riskanalys

- vilka karteringar och annan geodata som finns,

- detaljeringsgrad och noggrannhet,

- använda klimatscenarier och tidsperspektiv,

- stöd vid behov av ytterligare karteringar,

- tips och goda råd.



Hur kan riskerna hanteras i ÖP-processen?

Kontinuerlig översiktsplanering ger stöd för stegvis vidareutveckling.

Nuläge



Vägledningen publiceras på PBL Kunskapsbanken

https://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-

intressen/hansyn/miljo_klimat//

Bild: Kristofer Samuelsson, Scandinav

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/

