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REFLEKTIONER

Yvonne Andersson-Sköld



Bakgrund

• Det blir varmare, blötare och torrare med fler och värre 

extremväder händelser(IPCC, 2021).  

• Klimatförändringen ger oönskade konsekvenser i de 

flesta viktiga samhällssektorer såsom el, VA och 

transportsektorn. De konsekvenser som uppstår medför 

redan idag stora samhällsekonomiska kostnader. 

• Åtgärder behövs för att minska konsekvenserna av 

bränder, stormar, översvämningar, erosion, ras och skred 

osv inte minst inom el, VA- och transportsektorn. 

• Åtgärder är kostsamma. Det gäller att planera så att 

åtgärder görs på rätt plats och vid rätt tidpunkt och 

dessutom med hänsyn till de enorma osäkerheter som 

finns. 



BEHOV

För att kunna vidta hållbara och kostnadseffektiva åtgärder 

som görs på rätt plats och vid rätt tidpunkt med hänsyn till 

de enorma osäkerheter som finns krävs en förståelse av 

effektsambanden.
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Gröna och blå lösningar



• Vi behöver utvärderingar av åtgärder:

• Hur effektiva är de? (idag och på lång sikt)

• Kan de bidra till att minska flera 

klimatrelaterade risker/konsekvenser på en 

och samma gång?

• Kan åtgärden bidra till flera nyttor och positiva 

värden än de rent riskreducerande? 

• Hur värdera när i tiden en åtgärd bör sättas in 

med hänsyn till de osäkerheter som finns? 

• Lyckad implementering

• Goda exempel och systematiska utvärderingar



KLIMAT OCH UNDERHÅLL AV 
INFRASTRUKTUR

• Hur påverkas underhållet av ett förändrat 
klimat? 

• Hur kan underhåll användas för 
klimatanpassning? 

• Hur krävande är naturbaserade åtgärder 
när det kommer till underhåll?



IMPLEMENTERING, ANSVAR OCH 
MÅLKONFLIKTER

• Kunskap om

• vilka som drar nytta av åtgärden 

• vilka som kan påverkas av oönskade kostnader 

och konsekvenser

• Målkonflikter och ansvarskonflikter, tex ansvar 

för investering kontra skötsel och underhåll

• Vad krävs för att överkomma de barriärer som 

finns för att implementera kostnadseffektiva 

och hållbara åtgärder?

• Organisation, kommunikation, ansvarsfrågor 

och regelverksskillnader? 



Tack!
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